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Fericirile. Despre rînduiala r�sturn�rilor, Matei 5:1-

12 
 

Celor doi, cei mai buni prieteni,  
Sebastian T �i Sebastian V.,  

care au r�sturnat, prin Duhul,  
multe lucruri în via�a mea,  

pentru a le pune în rost 
 

Matei 5:1  Cînd a v�zut Isus noroadele, S-a suit pe 
munte; �i dup� ce a �ezut jos, ucenicii Lui s-au apropiat 
de El. 
2  Apoi a început s� vorbeasc� �i s�-i înve�e astfel: 
3  Ferice de cei s�raci în duh, c�ci a lor este Împ�r��ia 
cerurilor! 
4  Ferice de cei ce plîng, c�ci ei vor fi mîngîia�i! 
5  Ferice de cei blînzi, c�ci ei vor mo�teni p�mîntul! 
6  Ferice de cei fl�mînzi �i înseta�i dup� neprih�nire, c�ci 
ei vor fi s�tura�i! 
7  Ferice de cei milostivi, c�ci ei vor avea parte de mil�! 
8  Ferice de cei cu inima curat�, c�ci ei vor vedea pe 
Dumnezeu! 
9  Ferice de cei împ�ciuitori, c�ci ei vor fi chema�i fii ai 
lui Dumnezeu! 
10  Ferice de cei prigoni�i din pricina neprih�nirii, c�ci a 
lor este Împ�r��ia cerurilor! 
11  Ferice va fi de voi cînd, din pricina Mea, oamenii v� 
vor oc�rî, v� vor prigoni, �i vor spune tot felul de lucruri 
rele �i neadev�rate împotriva voastr�! 
12  Bucura�i-v� �i veseli�i-v�, pentru c� r�splata voastr� 
este mare în ceruri; c�ci tot a�a au prigonit pe proorocii, 
care au fost înainte de voi. 

 
Interpretarea Fericirilor a fost adesea subiect de intense 

dezbateri între exege�i. Unii le-au interpretat, ca �i în cazul 
altor texte din Sfînta Scriptur�, scalar, pornind de la 
presupozi�ia ca Isus vorbe�te despre o progresie, despre 
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înaintarea pe drumul spiritual, despre o cre�tere de la s�r�cia 
spiritual� spre performan�e care ne poart� din spa�iul noi-fa�� 
de noi în�ine, noi-fa�� de Dumnezeu, spre noi fa�� de al�ii, 
precum se întîmpl� în cele zece porunci.  

S-ar putea ca propunerea de interpretare pe care o 
sugerez în cele ce urmeaz� s� nu fie nici original�, nici foarte 
adînc�. Mai mult de atît, ar putea fi acuzat� de o facil� 
interpretare din perspectiv� sociologic�. Totu�i, cred c� merit� 
aten�ia, mai ales c� în acest fel întreaga arhitectur� a               
a�a-numitei „Predici de pe munte” cap�t� în�eles. Prefer s� fiu 
acuzat de exploatarea abuziv� a detaliului decît de alunecarea 
spre un domeniu care nu îmi este cunoscut, sociologia.  

 
Discursul din capitolele 5, 6, �i 7 din Evanghelia 

apostolului Matei pare lipsit de coeren�� formal�, f�r� 
introducere, cuprins �i încheiere, dar la o privire mai atent� 
prezint� o consecven�� ideatic� l�untric� în jurul „r�sturn�rilor” 
– inversiuni ale categoriilor de gîndire obi�nuite vremii – pe 
care Isus le propune.  

 
Cuvîntarea, analizat� dup� toate criteriile retorice, pare 

un discurs „ratat”. Lipse�te captatio benevolentiae, ba mai 
mult, introducerea pare s�-i calce pe nervi pe absolut to�i care 
sînt prezen�i s� asculte predica. Avem un fel de captatio care 
începe cu dezam�giri, cu o ademenire �i o fest� pentru fiecare 
dintre categoriile sociale prezente. Ca s� în�elegem ce este atît 
de iritant în predica Domnului, cred c� trebuie s� în�elegem 
textul din mai multe puncte de vedere diferite.  

 

A�ezarea noroadelor 

 
Este important s� în�elegem cum anume era a�ezat 

poporul, de fapt „noroadele”, în jurul Domnului. Pluralul lui 
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�!���� s-ar putea s� indice prezen�a mai multor diviziuni 
sociale. Credem c� nu la întîmplare Matei d� indica�ii 
referitoare la amplasarea personajelor principale, ba, mai mult, 
cred c� aceste indica�ii pot fi cheia în�elegerii întregului pasaj.  

Isus s-a suit pe munte95, în locul cel mai înalt al locului, 
ca orice autoritate public� din acea vreme care ar fi �inut un 
discurs. Textul poate fi în�eles dac� citim cu aten�ie indica�iile 
de regie. Isus s-a suit pe munte �i aproape de El s-au a�ezat 
ucenicii lui. Se poate în�elege c� în jurul S�u �i în jurul 
ucenicilor s-au adunat, dup� obiceiul vremii, presupus fiind 
faptul c� norodul nu se afla a�ezat de-a valma, celelalte 
categorii din popor, „noroadele”.  

B�nuim c� tot în apropiere, imediat dup� ucenici, lîng� 
sau în spatele lor, au stat fariseii, c�rturarii, care tot timpul Îl 
urm�reau îndeaproape pe Domnul. La fel ca ei, oamenii 
înst�ri�i, care st�teau de obicei în fa��96. Apoi, în spatele 
acestora, �i întotdeauna în spatele lor, erau b�rba�ii de rînd ai 
poporului Israel, mai pu�in înst�ri�i, cei care se înciudau pe 
romani pentru taxele �i impozitele luate, dar �i pentru teritoriile 
pierdute.  

Între b�rba�i �i urm�toarea categorie, femeile, era o linie 
imaginar� trasat� cu grij� în min�ile iudeilor. La s�rb�tori, 
aceasta era trasat� prin desp�r�ituri de tot felul97. Mul�imile 

                                                 
95 Muntele pomenit în pasaj este de fapt un delu�or, o ridic�tur�. Biblia de la 

Bucure�ti, 1688, spune „s� sui în m�gur�”, p 753.  
96 Deseori Domnul Isus se angajeaz� în dialoguri directe cu cei care sunt cel 

mai aproape împrejuru-I: tîn�rul bogat, c�rturari, farisei. �chiopii, orbii, 
ciungii, to�i schilozii trebuie s� strige din spate de undeva ca s� fie auzi�i, 
fiind izola�i de mul�ime.  

97 Pentru în�elegerea contextului, recomand cu deosebit� c�ldur� ecranizarea 
romanului scris de Shalom Alehem, Tevi L�ptarul, Editura Biblioteca 
pentru to�i, Bucure�ti, 1961, filmul Scripcarul de pe acoperi� (Fiddler on 

the roof), 1971, regia Norman Jewison, în mod special scena nun�ii, în care 
b�rba�ii danseaz� separa�i printr-o frînghie de grupul femeilor. Scandaloas� 
a devenit înc�lcarea acestui spa�iu.   
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care ni se prezint� prin tot felul de filmule�e artistice �i 
documentare nu au de-a face prea mult cu felul în care se 
a�ezau mul�imile în vremea în care s-a �inut predica de pe 
munte. Era inadmisibil ca b�rba�ii �i femeile s� stea în acela�i 
spa�iu, fie �i în afara unei cl�diri, �i s� se ating� unii de al�ii în 
înghesuial�. Aglomerarea nu presupune amestecul.  

La fel ca în Templu,  primul cerc era cel al b�rba�ilor98. 
Num�r�toarea este f�cut� dinspre centru spre exterior, dinspre 
cercul b�rba�ilor spre cercul femeilor, spre locul în care st�teau 
so�iile cu restul familiei, cu pruncii de sîn �i copiii pîn� la 
dou�sprezece ani.  

Dincolo de locul femeilor, o alt� linie imaginar�. Linia de 
desp�r�ire este de aceast� dat� mai clar trasat�. Dincolo de 
aceast� linie se afla locul celor care aveau un handicap fizic, 
handicap pe care cei din popor se gr�beau s�-l considere o 
consecin�� a p�catului99. Nici unul dintre cei schilodi�i în vreun 
fel, prin na�tere sau în timpul vie�ii, pe trup, la vedere sau în 
vreun loc ascuns, nu avea voie s� fac� parte din comunitatea 
închin�toare. Ace�tia tr�iau din cer�it. O tradi�ie care data de pe 
vremea lui David le interzicea celor care aveau defecte fizice s� 
intre în Adunarea Domnului100.  

Acestea fiind spuse, cred c� ne putem deja imagina cam 
în ce fel era aranjat poporul: Isus, ucenicii S�i, înv��a�ii 
poporului �i fariseii, oamenii înst�ri�i, b�rba�ii simpli din 
popor, apoi femeile cu pruncii în bra�e �i, în cele din urm�, 
a�eza�i în exterior fa�� de mul�ime, cer�etorii schilozi. O astfel 

                                                 
98 Acest fapt este sus�inut �i de felul în care s-au f�cut num�r�torile la 

înmul�irea pîinilor. Matei 14:21:  Cei ce mâncaser� erau cam la cinci mii de 
b�rba�i, în afar� de femei �i de copii. Vezi �i textul Matei 15:38:  Cei ce 
mâncaser� erau patru mii de b�rba�i, în afar� de femei �i de copii. 

99 Ioan 9:2  Ucenicii Lui L-au întrebat: „Înv���torule, cine a p�c�tuit: omul 
acesta sau p�rin�ii lui, de s-a n�scut orb?” 

100 2 Samuel 5:8  David zisese în ziua aceea: „Oricine va bate pe Iebusi�i, s� 
arunce în canal pe �chiopii �i pe orbii aceia care Sunt vr�jma�ii lui David”... 
De aceea se zice: „Orbul �i �chiopul s� nu intre în casa Domnului.” 
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de a�ezare a noroadelor poate fi sus�inut� nu numai prin texte 
biblice care sugereaz� felul în care s-au a�ezat cei care au 
participat la întîlnirile publice ale Domnului, ci �i prin texte din 
Vechiul Testament �i prin dovezi care pot fi aduse101 de istorici 
�i anali�ti ai culturii antice din spa�iul M�rii Mediterane.  

 
 Personajele Ierarhia  
1 Domnul Isus Profetul 
2 Ucenicii Domnului Ucenicii profetului 
3 Înv��a�ii �i Fariseii Rang 1 
4 Oamenii boga�i Rang 1 
5 B�rba�ii simpli Rang 2 
6 Femeile �i copiii Rang 3 
7 Cer�etorii cu handicap Rang 4 

 
Modalitatea în care ar fi trebuit început discursul, pentru 

a �ine cont de regulile discursului clasic, ar fi fost prin captatio 

benevolentiae, una cel pu�in la fel de scurt� ca a apostolului 
Pavel în Areopag102. Pe lîng� aceasta, ar fi fost necesar� 
adresarea în primul rînd a celor din apropiere, pentru ca apoi 
discursul s� se îndrepte spre celelalte categorii prezente. Dar 
totul se întîmpl� pe dos. Domnul ne preg�te�te o surpriz� chiar 
de la începutul predicii Sale.  

 

Re-a�ezarea noroadelor 

 
Prin felul în care începe Predica de pe munte, Domnul 

Isus re-a�az�, dup� noi criterii, toate categoriile sociale 

                                                 
101 Acest text este o form� scurtat� a primei p�r�i dintr-un studiu dedicat 

Predicii de pe Munte, în întregime, care urmeaz� a fi dezvoltat în urm�torul 
an. Forma final� a studiului va invoca, dac� este necesar, argumente care s� 
sus�in� aceste afirma�ii. 

102 Fapte 17:22  Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului �i a zis: 
„B�rba�i Atenieni! În toate privin�ele v� g�sesc foarte religio�i 
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prezente. De fapt, cee ce se produce este o r�sturnare 
scandaloas� pentru cei din fa�a mul�imii �i surprinz�toare 
pentru cei din spate.  

Cer�etorii, �����������, sunt primii c�rora li se adreseaz�, 
ca �i cum ei ar fi cei dîntîi. Cei de pe urm� devin cei dîntîi103. 
Intr�m în spiritul Evangheliei – o propov�duire a „nedrept��ii”, 
o anulare a „cumsec�deniei”, dup� în�elegerea noastr�, o 
instaurare a unei noi ordini, de la spate spre fa��, de la cel venit 
ultimul spre cel venit primul, de la cel care a muncit cel mai 
pu�in spre cel care s-a spetit toat� ziua în z�duful zilei. Plata 
este dat� începînd cu cei de pe urm� �i sfîr�ind cu cei dintîi104. 
Aceasta este prima r�sturnare care anun�� înc� multe altele, 
poate chiar mai surprinz�toare.  

Ce le promite cer�etorilor? Care este binecuvîntarea 
pentru ei? A lor este Împ�r��ia cerurilor. Cei care erau 
cer�etori, handicapa�ii care nu aveau acces în Adunarea 
Domnului, afl� acum c� vor intra direct în Împ�r��ia cerurilor, 
f�r� s� depun� eforturtul fariseilor. Greu �i iritant cuvînt pentru 
fariseii de fa��, pentru c�rturarii �i înst�ri�ii norodului, care 
a�teptau prima adresare potrivit protocolului vremii.  

Urm�toarea categorie spre care prive�te Domnul nu sunt 
femeile, ci pruncii din bra�ele lor care plîng de foame, pruncii 
înfometa�i c�rora li se promite c� vor fi mîngîia�i. Aici apare 
întrebarea care domin� toat� structura fericirilor: „Cînd, 
Doamne, cînd?” 

Urm�torii sunt b�rba�ii din norod, îns� nu cei cu vaz�, ci 
cei care nu erau de vi�� nobil�, aceia cei mai de jos, cei s�r�ci�i, 
probabil unii ei numi�i amme haarets

105. Scrî�nind din din�i �i 
                                                 
103 Marcu 10:31  Mul�i din cei dintâi vor fi cei de pe urm�, �i mul�i din cei de 

pe urm� vor fi cei dintâi.” 
104 Matei 20:8  Seara, st�pânul viei a zis ispravnicului s�u: „Cheam� pe 

lucr�tori, �i d�-le plata, începând de la cei de pe urm�, pân� la cei dintâi. 
105 Franz Delitzsch, Schachmatt den Blutluhnern, 1883, p. 41, (vezi 

www.talmudunmasked.com) sus�ine c� „oamenii p�mîntului”, dup� cum se 
traduce expresia, nu sînt doar cei dintre neamuri sau cei idolatri, ci chiar �i 
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plini de furie împotriva tuturor, plini de frustr�ri generate �i de 
st�pînirea roman�, dar �i de taxele de la Templu, umili�i de 
romanii care le luaser� p�mîntul mo�tenit de la David �i înjosi�i 
de cei care ar fi trebuit s� le fie c�l�uze spirituale, de-ai lor, 
adunaser� în inim� destul venin ca s� î�i fi pierdut �i n�dejdea 
în Mesia, �i speran�ele escatologice referitoare la poporul lui 
Avraam. Odat� cu n�dejdea se pierde �i generozitatea. Lor, 
Domnul le promite p�mîntul înapoi. Dac� î�i vor recî�tiga 
blînde�ea (����4���), li se va d�rui ca mo�tenire ceea ce acum le 
era refuzat.  

Altor s�raci din popor, dar nu dintre cei care sunt f�r� 
propriet��i – nici nu se includ aici cer�etorii –, b�rba�ilor 
înfometa�i �i înseta�i, pentru care  în alte d��i a înmul�it pîinile 
�i pe�tii sau a transformat apa în vin, le spune c� vor fi s�tura�i, 
c� vor avea din bel�ug. Înfometa�ilor �i înseta�ilor prezen�i, unii 
dintre cei care îl vor fi urmat pe Isus doar pentru spectacularul 
actelor sale sau pentru o mas� îmbel�ugat� pe gratis, le  d� 
binecuvîntarea unei alerg�ri imposibile: neprih�nirea – o sete 
de nestins, o foamete de nepotolit – o neprih�nire care trebuie 
s� fie mai înalt� ca a fariseilor �i a c�rturarilor106. Spre sfîr�itul 
capitolului, standardul e ridicat la infinit, spre des�vîr�ire:: 
înfometarea �i setea vor fi stinse nu cu m�sura omului, ci cu 
m�sura lui Dumnezeu Însu�i107 – porunc� imposibil�, dar care 
trebuie ascultat�.  

 
Dup� ce se adreseaz� cer�etorilor-schilozi, femeilor �i 

copiiilor, b�rba�ilor din poporul de rînd, urmînd direc�ia din 
spate în fa��, privirea Domnului înainteaz� spre cei favoriza�i. 

                                                                                                        
cei din poporul Israel, dar care erau needuca�i, „pro�ti” �i neciopli�i. Acest 
nume a fost dat mai tîrziu cre�tinilor pentru c� noua religie a prins mai ales 
în rîndul acestei categorii din popor.  

106 Matei 5:20 
107 Matei 5:48  Voi fi�i, deci, des�vâr�i�i, dup� cum �i Tat�l vostru cel ceresc 

este des�vâr�it. 
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Se uit� la cei boga�i �i spune un lucru �ocant: „Ferice de cel 
care face mil�, c�ci va veni vremea cînd �i el, la rîndul lui, va 
avea parte de mil�”. Registrul se schimb�. Binecuvîntarea 
pentru boga�i este o jignire. Cînd anume va avea parte de mil� 
un binef�c�tor? Cînd va ajunge vreodat� vreun mecena la mila 
altcuiva? Cred c� „sponsorii” c�l�toriilor lui Isus, genero�i �i 
mîndri, nu l�crimînd ca femeile cu pruncii plîn�i în bra�e sau 
strîngînd din m�sele ca „oamenii p�mîntului”, ci rîzînd, au 
întrebat: „Cînd, Doamne, cînd? Cînd se va întîmpla una ca 
asta? A�a ceva nu este posibil!” Probabil atunci cînd fiecare 
dintre cei boga�i va ajunge s� intre prin urechea acului, s� fie 
tra�i ca o c�mil� prin ce poate fi mai îngust108. �i astfel, ceea ce 
la oameni va fi fost cu neputin�� va fi cu putin��, prin har, la 
Dumnezeu. 

Dup� ce popose�te asupra celor boga�i, privirea lui Isus 
se îndreapt� spre Farisei, atacînd obsesia lor pentru cur��ia 
ritualic�: „Ferice de voi, cei cura�i, dar numai dac� ve�i fi cura�i 
pe din�untru, cu inima, nu pe dinafar�, precum mormintele 
v�ruite.” Arz�toare cuvinte pentru cei care vor primi mustrarea 
deplin� în capitolul 23.  

 
Dac� pasajul în ansamblu prezint� o inversiune, „din fa�� 

în spate”, în dreptul fiec�rei fraze exist� o r�sturnare. Fiecare 
grup este „fericit” cu o binecuvîntare ciudat�: cer�etorii cu 
împ�r��ia; cei care plîng cu încetarea plînsului; cei f�r� p�mînt 
cu o mo�tenire greu de imaginat în contextul istoric dat; 
fl�mînzii �i înseta�ii primesc ca promisiune bel�ugul. Odat� ce 
Domnul ajunge s� se uite la cei din fa��, la cei a�eza�i în 
„locurile bune”109 rezervate în jurul Lui, schimb� tonul 

                                                 
108 Matei 19:24  V� mai spun iar��i c� este mai u�or s� treac� o c�mil� prin 

urechea acului, decât s� intre un bogat în împ�r��ia lui Dumnezeu.” 
109 Iacov 2:2  C�ci, de pild�, dac� intr� în adunarea voastr� un om cu un inel 

din aur �i cu o hain� str�lucitoare, �i intr� �i un s�rac îmbr�cat prost; 3  �i 
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adres�rilor. Boga�ilor li se d� binecuvîntarea de a ajunge s� li 
se arate mil� tocmai lor, precum cer�etorii. Fariseilor li se 
descoper� adev�rata „cur��ie”. Fra�ii dintr-o stare de jos sunt 
în�l�a�i; cei dintr-o stare de sus sunt umili�i110. Nici una dintre 
categorii nu va r�mîne ce este acum. Cer�etorii vor intra unde 
nu au voie s� intre; plînsul va înceta pentru cei obi�nui�i cu 
plînsul; cei obi�nui�i cu foamea vor fi s�tura�i; „oamenii 
p�mîntului” î�i vor primi p�mîntul. Milostivii vor fi vrednici de 
mil� �i o vor primi, iar cei cura�i vor fi cura�i doar dac� vor fi 
cura�i cu inima.  

 
Dup� mustrarea c�rturarilor, fariseilor �i boga�ilor, 

Domnul î�i focalizeaz� aten�ia asupra ucenicilor. Probabil spre 
fiii lui Zebedei se uit� cînd spune „ferice de f�c�torii de pace, 
c�ci ei vor fi numi�i fii ai lui Dumnezeu”, pentru a continua s� 
vorbeasc� despre un conflict în care vor fi implica�i to�i 
ucenicii: prigoana.  

 

Anticlimaxul 

 
Dup� atîtea întoarceri fa�� de logica obi�nuit� �i normele 

comune, urmeaz� r�sturnarea cea mai spectaculoas�. Cum a 
fost r�spl�tit� r�bdarea lui Petru de a fi ascultat acest discurs? 
Ce întreb�ri vor fi fost în mintea lui Ioan atunci cînd Domnul 
se tot apropia de ei, ucenicii, împ�r�ind binecuvînt�ri într-o 
parte �i alta.  

Ceea ce urmeaz� este un moment anticlimactic, la fel ca 
în pasajul din Matei 11.  

                                                                                                        
voi pune�i ochii pe cel ce poart� haina str�lucitoare, �i-i zice�i: „Tu �ezi în 
locul acesta bun!” 

110 Iacov 1:9  Fratele dintr-o stare de jos s� se laude cu în�l�area lui. 10 
 Bogatul, dimpotriv�, s� se laude cu smerirea lui: c�ci va trece ca floarea 
ierbii. 
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4  Drept r�spuns, Isus le-a zis: „Duce�i-v� de spune�i lui 
Ioan ce auzi�i �i ce vede�i: 5 Orbii î�i cap�t� vederea, 
�chiopii umbl�, lepro�ii sunt cur��i�i, surzii aud, mor�ii 
înviaz�, �i s�racilor li se propov�duie�te Evanghelia. 

 
Fiec�rei categorii, pîn� la s�raci, i se d� ceea ce a�teapt�: 

orbilor – vedere, �chiopilor – picioare s�n�toase, lepro�ilor – 
piele curat�, surzilor – auzul, chiar �i mor�ilor li se d� învierea. 
Pare c� cel mai simplu lucru dintre toate este r�sturnat. 
Urmeaz� categoria care le include pe aproape toate cele numite 
mai sus. Aici, pentru s�raci este folosit acela�i cuvînt ca în 
Matei 5 (�������), adic� termenul care îi desemneaz� pe cei 
sili�i s� cer�easc� fiindc� au hadicapuri fizice. Dup� ce promite 
fiec�rui suferind vindecarea de boal�, Isus creeaz� 
anticlimaxul, trece deasupra tuturor acestor categorii, 
generalizînd, �i spune: „De fapt, v-am preg�tit leacul cel mai 
scump �i mai folositor: cuvinte!” Oare nu este mai simplu s� le 
dai ajutoare s�racilor? Nu este mai simplu de produs 
bun�starea decît via�a pentru mor�i �i pielea nou� pentru 
lepro�i? Atunci cînd Domnul se apropie s� binecuvînte 
majoritatea, cer�etorilor – categorie care le include pe toate 
celelalte deja enumerate – ce le d�? Cuvinte, vorbe, ve�ti bune, 
adic� Evanghelia! Cît� tensiune! Afirma�ia cade cu o „greutate 
de grind�” desprins� de sus, care, pîn� acum, �inuse întremat 
întreg constructul fragil al adres�rii. Domnul le-a dat �i 
vindecarea fizic�, dar punctul cel mai important al celor spuse 
�i f�cute este în cele spuse de El, în propov�duirea Ve�tii Bune 
a lui Dumnezeu pentru fiecare, �i anume c� El este solu�ia. El 
este vindecarea oribirii spirituale, El-Lumina!. El vindec� 
�chiop�tarea, El-Calea! El vindec� mu�c�tura leprei p�catului, 
El-Cel în�l�at! El vindec� de surzenie, El-Cuvîntul! El ne învie 
la o nou� via�� din moartea în p�catele �i gre�elile noastre, El-
Învierea �i Via�a! Pentru to�i nenoroci�ii (�������) a venit 
mîntuirea, Cristos Isus!  
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Acela�i lucru li se întîmpl� acum ucenicilor. Tot acest 

fragment din discurs este construit pentru ei în mod special. Ca 
dovad� c� esen�a celor rostite pîn� aici este pentru ucenici �i c� 
acesta este punctul de maxim� intensitate al pasajului avem 
faptul c� ultima fericire este repetat� într-un paralelism 
cumulativ.  

 
10  Ferice de cei prigoni�i din pricina neprih�nirii, c�ci a 
lor este Împ�r��ia cerurilor!11  Ferice va fi de voi cînd, 
din pricina Mea, oamenii v� vor oc�rî, v� vor prigoni, �i 
vor spune tot felul de lucruri rele �i neadev�rate 
împotriva voastr�! 12  Bucura�i-v� �i veseli�i-v�, pentru 
c� r�splata voastr� este mare în ceruri; c�ci tot a�a au 
prigonit pe proorocii, care au fost înainte de voi. 

 
În versetul 10 se încheie de fapt seria fericirilor, dar 

ultima dintre ele este subliniat� prin aceast� construc�ie în 
cascad�. Aceasta este sublinierea formal� a faptului c� 
discursul se odihne�te în cel mai înalt punct, la cea mai 
productiv� idee. Ucenicilor S�i, cei care Îl urmeaz�, deja li se 
descoper� viitorul luminos, culmea fericirii: s� fie prigoni�i, 
oc�rî�i, urm�ri�i, ataca�i verbal. Sesiza�i ironia? 

Înc� un lucru este diferit, �i anume faptul c� în toate 
celelalte cazuri fericirile sunt la timpul viitor.  În cazul de fa��, 
motiva�ia pentru care trebuie s� te bucuri vine din trecut: „c�ci 
tot a�a au prigonit pe proorocii care au fost înainte de voi”.  

Pentru to�i ceilal�i, ascult�torii „de departe” ai lui Isus, 
binecuvînt�rile profetului sunt „de bine”. Pentru cei „din fa��”, 
d�rui�i cu de toate, pentru cei cunosc�tori, binecuvîntarea este 
mustrare �i avertizare. Pentru cei „de aproape”, pentru urma�ii 
Lui, binecuvîntarea este „de r�u”. Ucenicilor li se profe�e�te 
prigoana, conflictul, rana, chiar uciderea �i, paradoxal �i 
r�sturnat lucru, pentru asta trebuie s� te bucuri cel pu�in la fel 
de mult ca cer�etorii care calc� împ�r��ia, ca cei care plîng �i 
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sunt mîngîia�i, ca s�tura�ii, ca cei care mo�tenesc p�mîntul. Cei 
tari sunt înmuia�i în lacrimi, dar trebuie s� sar� de bucurie mai 
sus ca to�i ceilal�i. Mare trebuie s� fi fost surpriza ucenicilor în 
urma acestei profe�ii care se va împlini în dreptul lor din 
pricina Lui �i din pricina neprih�nirii.  

S� vedem cum arat� acum „fericirile”, dup� ce Domnul   
i-a pus într-un nou rost pe cei care prezen�i în jurul S�u. Unele 
dintre categoriile prezente trebuie s� îndeplineasc� o condi�ie 
suplimentar�, altele nu.  

Ferice va fi de cer�etorii care sunt obi�nui�i s� cear�, dac� 
vor cere Duh. Atunci, din obi�nui�i ai u�ilor închise, vor deveni 
locatari ai împ�r��iei. Li se va da ceea ce a�teapt� tot poporul 
de la Fariseu �i c�rturar pîn� la amme haarets: Împ�r��ia. Cei 
care plîng, copiii din bra�ele mamelor, vor primi mîngîierea, 
dar nu acum, cînd mamele lor a�teapt�. Amme haarets vor fi pe 
drept numi�i oameni ai p�mîntului pentru c� vor mo�teni 
p�mîntul, dac� se vor l�sa îmblînzi�i, dac� vor c�p�ta acea 
blînde�e a lui Moise care a �tiut s� renun�e �i la lucrurile care îi 
erau pe drept date111. �i fl�mînzii �i înseta�ii vor primi pe 
s�turate, dar trebuie s� înfometeze �i s� înseteze pentru cu totul 
altceva decît cele ce se v�d: pentru neprih�nire. Cei milostivi 
vor fi milostivi�i atunci �i numai atunci cînd vor ajunge la mila 
Domnului. Cei cura�i vor vedea pe Dumnezeu, dup� cum 
a�teapt�, dar numai dac� î�i vor fi cur��it întîi inimile. Iat� c� 
apare din cînd în cînd cîte o muta�ie într-un alt registru: „va fi 
bine...dar... în condi�iile pe care nu le-a�i prev�zut �i imaginat”, 
în condi�iile Domnului.  

Odat� cu numirea celor care seam�n� pacea112, Isus se 
îndreapt� spre categoria ucenicilor c�rora le reaminte�te c� vor 
fi numi�i fii de Dumnezeu abia dup� ce vor reu�i s� se împace 
între ei, lec�ie pe care Ioan a înv��at-o atît de bine �i a 

                                                 
111 Exod 32:32 
112 Iacov 3:18  �i roada neprih�nirii este sem�nat� în pace pentru cei ce fac 

pace. 
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propov�duit-o în prima sa epistol�. Tot Ioan spune c� ne-a dat 
dreptul s� ne numim copii ai lui Dumnezeu113, dup� ce ne vom 
fi împ�cat cu Domnul, primindu-L. 

Isus îi confrunt� aici �i pe ucenicii s�i, c�rora le propune 
un destin de nedorit, destinul proorocilor uci�i aproape de altar. 
Dar îi confrunt� �i pe fariseii �i c�rturarii care se doreau numi�i 
fii ai lui Avraam �i fii ai lui Dumnezeu, prin Avraam, �i care se 
vedeau acum înlocui�i de ni�te oameni simpli �i necultiva�i, 
��rani, me�te�ugari, pescari, fo�ti vame�i. 

 
 Personajele Condi�ia  Profe�ia 
1 Cer�etorii de duh intrarea în Împ�r��ie 
2 Cei ce plîng - mîngîierea 
3 Oamenii p�mîntului cu blînde�e mo�tenitori ai p�mîntului 
4 Fl�mînzii �i înseta�ii dup� neprih�nire vor fi s�tura�i 
5 Milostivii - vor avea parte de mil� 
6 Cei cura�i cu inima curat� vor vedea pe Dumnezeu 
7 Ucenicii f�c�tori de pace fii ai lui Dumnezeu 
 Ucenicii – prigoni�i neprih�ni�i intrarea în Împ�r��ie 
 Ucenicii – ataca�i din pricina Lui profe�i ca profe�ii  

 
Cînd privirea Domnului se îndreapt� spre ucenici, 

numindu-i „f�c�tori de pace”, textul func�ioneaz� la fel ca în 
cazul celor „blînzi”. „A face pace” este condi�ia care 
func�ioneaz� în acela�i fel ca �i „blînde�ea”, în cazul celor 
frustra�i �i doritori de r�zbunare împotriva celor care le 
st�pîneau pe nedrept p�mînturile. Celelalte profe�ii se 
adreseaz� tot ucenicilor. Ferice este de cei prigoni�i din pricina 
Lui, adic� urma�ii Domnului, dar numai dac� vor fi prigoni�i 
din pricina neprih�nirii �i a Lui. Ferice de cei care vor fi 
agresa�i verbal, calomnia�i, pentru c� r�splata le este mare în 
ceruri. Aici este o reiterare a concep�iei de mo�tenire a 
împ�r��iei. Ideea cea mai surprinz�toare vine abia spre finalul 

                                                 
113 Ioan 1:12 
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pasajului, pentru c� „v� ve�i învredinici de aceea�i soart� ca 
profe�ii dinaintea voastr�”. Din momentul acesta ar trebui s� 
înceap� scandalul, pentru c� Isus se uit� la cei care s-au a�ezat 
aproape de El �i îi nume�te profe�i, egali cu cei dinainte pe 
baza faptului c� vor repeta istoria conflictului dintre profe�i �i 
bunicii fariseilor114. Isus pune fa�� în fa�� mai multe categorii 
din aceea�i mul�ime. Aduce sabia între cer�etori �i farisei, 
oferindu-le cer�etorilor ceea ce a�teptau fariseii, între b�rba�ii 
simpli �i cei înst�ri�i, între înfometa�i �i îmbog��i�i, între 
urma�ii celor ce i-au ucis pe profe�i �i propriii s�i ucenici. 
Finalul acestei introduceri este exploziv, aiuritor pentru oricine 
care a în�eles aluziile. Tensiunea este maxim� atunci cînd 
Domnul se îndreapt� �i le vorbe�te în continuare doar 
ucenicilor. Se poate b�nui c�, dup� o astfel de captatio, unii vor 
fi plecat deja. Rînduiala Domnului devine dezordine pentru 
farisei, vame�i �i stricate. Bolnavii vin în fa��, se apropie �i se 
ating de El. Fariseii, c�rturarii �i boga�ii sunt respin�i �i 
mustra�i. Femeile se apropie cu pruncii plîn�i ca s� îi slujeasc� 
�i, nemaipomenit lucru, s� îi �i ating� picioarele cu p�rul, �i 
capul cu mirul. Înfometa�ii �i înseta�ii g�sesc Pîinea Vie�ii �i 
Apa Vie�ii, iar oamenii p�mîntului devin mo�tenitori ai 
Cerului. Cum s� nu r�stige�ti pe Cineva care r�stoarn� tot ce ai 
�tiut, tr�it, practicat �i orînduit pîn� atunci ca s� reu�e�ti în a 
satisface neprih�nirea lui Dumnezeu? „Veni�i dup� mine, c� v� 
va fi numai r�u! Ceilal�i care stau departe vor avea parte numai 
de bine. Veni�i dup� mine, ve�i fi persecuta�i; acesta este 
pre�ul!” Cum s� urmezi un asemenea înv���tor? 

 

                                                 
114 Matei 23:29:  Vai de voi, c�rturari �i Farisei f��arnici! Pentru c� voi zidi�i 

mormintele proorocilor, împodobi�i gropile celor neprih�ni�i, 30  �i zice�i: 
Dac� am fi tr�it noi în zilele p�rin�ilor no�tri, nu ne-am fi unit cu ei la 
v�rsarea sângelui proorocilor.31  Prin aceasta m�rturisi�i despre voi în�iv� 
c� Sunte�i fiii celor ce au omorât pe prooroci.32  Voi, deci, umple�i m�sura 
p�rin�ilor vo�tri! 
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Ultima imagine, cea a conflictului, contrasteaz� cu 
„fericirea” anterioar� de a fi f�c�tor de pace. Ucenicii, urma�ii 
Domnului, sunt chema�i s� fie f�c�tori de pace, dar tocmai ei 
vor stîrni conflictul. Vor fi ca ni�te oi în mijlocul lupilor115. 
Vor aduce sabia acolo unde r�zboi n-a fost. Împ�ciuitorii vor 
aduce conflict, prigoan�, ocar�. Vor atrage calomnii împotriva 
lor �i, culmea culmilor, aceia�i se vor bucura �i veseli, nu 
pentru ceea ce li se întîmpl� acum, ci pentru promisiunea care 
este proiectat� la fel de departe ca cea a cer�etorilor: o r�splat� 
atunci, în ceruri, la sfîr�it, cînd va fi instaurat� Împ�r��ia, cînd 
neprih�nirea �i pacea vor domni pe p�mîntul golit de conflicte. 
Acum se vor bucura doar c� împart aceea�i soart� cu profe�ii 
din vechime.  

 
Nu trebuie for�at textul ca s� ob�inem �apte fericiri. Dac� 

îl citim din perspectiva împ�r�irii �i distribu�iei noroadelor în 
jurul vorbitorului, dac� �inem seama de faptul c� Matei face nu 
numai nota�ii de regie pentru contextul minim, dar d� indica�ii 
�i asupra compozi�iei mul�imilor în capitolul 4116 (pasaj ignorat 
de obicei în unele interpret�ri referitoare la Fericiri), atunci 
în�elegem spiritul în care a fost scris întreg discursul 
programatic al Mîntuitorului.  

Tehnica de r�sturnare �i inversare a ceea ce este „în fa��” 
cu cele ce sunt „în spate”; „aproapele” cu „departele”; „sus”-ul 

                                                 
115 Matei 10:16:  Iat�, Eu v� trimit ca pe ni�te oi în mijlocul lupilor. Fi�i, deci, 

în�elep�i ca �erpii, �i f�r� r�utate ca porumbeii. 
116 Matei 4:23:  Isus str�b�tea toat� Galilea, înv��înd pe norod în sinagogi, 

propov�duind Evanghelia Împ�r��iei, �i t�m�duind orice boal� �i orice 
neputin�� care era în norod. 24  I s-a dus vestea în toat� Siria; �i aduceau la 
El pe to�i cei ce sufereau de felurite boale �i chinuri: pe cei îndr�ci�i, pe cei 
lunatici �i pe cei sl�b�nogi; �i El îi vindeca. 25  Dup� El au mers multe 
noroade din Galilea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudea �i de dincolo de 
Iordan. 
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cu „jos”-ul; „interiorul” cu „exteriorul”117; „l�untric-
personalul” cu „public-ritualicul”; „vinovatul” cu 
„nevinovatul” str�bate toat� Predica de pe munte, de la un 
cap�t la cel�lalt. Profetul-Cuvîntul care s-a urcat pe munte î�i 
rote�te privirile peste noroade �i pune într-un nou rost118, 
printr-o rostire plin� de noi în�elesuri, oameni �i fapte, lucrurile 
�i ritualul, vizibilul �i nev�zutul, legea �i neprih�nirea, omul �i 
Dumnezeu. Isus cel drept ne strîmb� lumea pentru a o îndrepta. 
Isus cel Sfînt ne ru�ineaz� faptele �i ne arat� nedes�vîr�irea 
pentru a ne chema spre des�vîr�irea Tat�lui. Umile�te 
în�l�imile. Ridic� pe cei de jos. Opre�te bocetul �i stîrne�te 
lacrimile celor ce mai de mult rîdeau. Pe nec�rturari îi 
investe�te profe�i. Pe cei avu�i îi declar� vrednici de mil�. Pe 
nenoroci�i îi însc�uneaz� în Împ�r��ie. Pe dezmo�teni�i îi 
cinste�te cu titluri de noble�e. Isus cel Drept r�stoarn� mesele 
tocmelilor �i socotelilor noastre închipuite cu Dumnezeu, cele 
f�r� rost �i socoteal�, pentru a impune o nou� rînduiala, pentru 
a-�i a�eza rostul Lui. 

 

                                                 
117 S� nu juri, s� nu î�i sprijini jur�mîntul pe cele vizibile dimprejurul t�u. 

Sprijin�-te doar pe ce este în tine �i la tine; propria vorbire; „da”-ul „da” �i 
„nu”-ul „nu”.  

118 Biblia de la Bucure�ti spune: „�i de�chizînd rostul S�u, înv��a pre ei, 
zicînd”, p. 753. Isus pune într-un nou rost lucrurile prin rost, sinonim al 
gurii Sale binecuvîntate.  


