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Prefaţă 

Istoria, Mântuitorului.o cunoaștem din cele patru scriori 

ale învățăceilor lui. Sinopticii ne-o împărtășesc mai vârtos 

din punctul de vedere omenesc, iar „marele vestitor Ioan, 

care petrece în regiunile cerești“, no înfățișează po Mân- 

tuitorul după dumnezeire. i 

Motodul urmat la ovangeliile după Matoiă, Marcu și 

Luca, apoi izvoarele conzultate acolo, sunt şi aci. Unifor- 

mitate există în acoste dou& manuale, -deşi împrejurările 

nvaii silit s6 m& abat dela intențiunea din prefața vol. 1. 

al manualului exigctic. 

Sper, că evangelistul va fi întimpinat cu acecaș bună- 

voință ca sinopticii. 

Caransebeş, la 14. Septomvre 1897. 

, | Autorul 

1%



Introducere. 

1. Autorul.) Exvangolia a- 4. este opul apostolului 
loan. EI era fratelo lui Iacob celui bătrân, fiul lui Zobedei 
şi al Salomci, iar patria lui esto Galilea, probabil Botsaida, 
În tinerețe fusese. pescar împreună cu fratele s&u, mai. 
apoi dovine învâțăcelul Botezătorului şi în urmă al lui 
Isus (cf. Mt. 4, 1S sq. Le. 5, 10 sq.) între înveţăceii Dom- 
nului cl poartă numele „înv6țăcelul, pe care iubea Dom- 
nul“,- pentru afecțiunea ce avea acesta cătră el, din care 
pricină la cina cea de taină șede în apropierea lui, iar 

pe cruce îi încredințează pe mamă sa.. După înălțarea 

Mântuitorului „loan lucră mult în Ierusalim cu Petru; amen- 
doi merg la "Samaria spre a împărteşi credincioşilor po 
Spiritul sânt. Când vine Paul ântâia oară la, [erusalim, 
după convertire, nu-l află aci; dar îl întâlneşte altă dată 
şi-l numără între „stălpii Disoricii“ (Gal. 2, 9). Nu știm: 
“când a părăsit Ioan Ierusalimul și unde a mers. Tradiţia 
Dbisoricii afirmă, că el a lucrat mult în Azia mică, c6 s'a 

putut întâmpla numai dupăce Paul părăsise aceste ţinuturi. 
După.un exil pe inzula Patmos. apostolul moare sul îm- 
păratul Trăian în vârsta de cam 100 de ani. 

Ă 2. Scopul ov angelică îl spune autorul: „Acestea s'au 

scris ca s& tredeți că Isus e Mesia, fiul lui Dzoi, şi cre- 
„z6nd întrensul s& aveţi vicaţă în numele lui“ (20, 31). 

Alt scop este a combate pe învățăceii Botezătorului 
care credeai că acesta e Mesia, nu Isus; pe dochoți, 
rătăcirilo gnostice şi a completa istoria sinopticilor. 

3. Caracterul scrierii prozento îl dă foarte nimorit. 
Clement Alezandrianul care zice că ovangelia, 0 spirituală. 

„4. Cititori sunt creştinii din Efez și jur. | 

1) La cele următoare vezi Introducere ete. pag. 117 sq.
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5. Timpul compuneri? este după risipirea Ierusalimului, 

între anii S0—90 d. Cr. 
6. Locul compunerii. Evangelia sa scris afară de Pa- 

lestina, iar loan petrece timpul din urmă al vieţii sale 

mai vârtos în Efoz. Unele Msse aii postseriptul „Sa scris 

"grecește în Efez, 30 de ani după înălțarea Dlui, sub îm- 

poratul Domițian“. 
„ Autenticitatea să dovedeşte cu mărturii osterne și 

intornc. La cele dintâi s& numără Ignatie, Policarp, Diognet, 

Papia, Policrat, Teofil, Canonul muratoric, Irinei otc. Freticiă 

încă cunosc evangelia: Omiliile clementine, Ofiţii, Basilide, 

Valentin, Valentinienii, Ileracleon, Ptolomei, Teodot, AMareion, 

Tatian etc. A 

Dovezile interne sunt că cuprinsul cvangelici nu Con- 

trazice altor relatări din veacul 1. creștinose. 
Numai Alogi, din motive dogmatice, lapâdă evan- 

gelia atribuind-o lui Cerint (contemporan al ev: angelistului). 

” S. Întregitatea. Unii critici consideră pericopa 7, 53— 

8, li de neautentică, iar din mărturiile existente nu putem 

ajunge la rezultat pozitiv. Acest pasagă nusse află în cele 

mai vechi și mai însemnate manuscrise (A.B. C. LT. N. 

AS), între cari unele sunt dofectuoase, & altelo au loc 

gol (L. 7), asterisc sau obel; altele, în urmă, îlau (D.L. 

G.H.IK.M.U); lipsâște în traducerea siriană, coptică, 
armeană și gotică, se allă însă în cea arabă, perzască, elio- 
piană, Itala și Vulgata. Tertulian, Origen, Ciprian, Apolinarie, 
“Orizostom, 'Teodor de Mlopsvestia, Ciril Ierusalimeanul, 'Teofilact 
nu ai pericopa, Zigalen o explică, dar adaogă că lipseşte 

în cele mai bune Msso; o cunosc Constituţiuiile apostoleșt, 

Ambrozie, Jeronim, Augustin etc. 
S'au adus şi motive interne, dar considerând că pori- . 

copa o au Msse foarte vechi; poartă caracterul orizina- 

lităţii nefiind alcătuită după alte modele: autenticitatea“ 
acestor versuri nu poate fi trasă la îndocală.. 

- Autenticitatea cap. 21 a fost atacată mai ântâii de 

Grotius, zicând că s'a adaus de un bâtrân din lfez (poate 

presbitorul Ioan). Acost capitol însă se allă în toate Mssele 

şi traducerile, iar motivele interne ne arată că cap. sa 

adaus do autor spre a completa istoria lui Potru,-a pre-
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veni credinții falze despro persoana sa, iar stilul şi carac- 

terul acestui -adaus samenă deplin părții promergâtoaro a 

evangelici. Col mult ce să poate concede e că v. 241 0 

adaus de unul din cititorii dintâi ai cevangelici (vezi 

cap. 21). 

e



  

PARTEA ÎNPÂIA, 
  

Lucrarea publică a lui Isus 1, 1—12, 50. 

1. Isus, Fiul lui Dzei și lumea, c. 1—4. 

$. 1. Prologul, 1, 1—18. 

Programul evangelici a patra e prologul. Precum la 
Mt. şi Le. gencalogiiloe no lămurese asupra persoanci caro 
este obiectul istorici ovangolice: așa prologul în ovangelia, 
a 4. ne orientoază asupra persoanei lui Isus Cristos, asupra 
punctului de vedere, din -care s& espune istoria lui. În 
Isus Cristos s'aii realizat profeţiilo T. V. şi conducerea 
dzeească în lumea veche; el încheo istoria veche și tco- 
craţia ovrecacă; cl o ultima şi deplina descoperire a lui 
Dzeii, şi întreco toată descoperirea de mai nainte. Așa-. 
dar prologul înfățișează religiunca creştină ca încheicrea 
istorici religiunii ; 'doscrie sublimitatoa ci, în urmă accentuă 

îns&mnătatoa ci pentru vicața credincioșilor. Persoana 
istorică a lui Isus Cristos însă oste pentru cvangelist şi 
credincioşi obiectul credinții, acesta o urzitorul vioții 
vecinice. 

Ioan începe espunoroa sa cu oxistonța pretomporană 

a lui Logos lăsând să vedom, din veci, Tiiersul Opului do Rai 
mântuire. Această existență vecinică a lui Logos la Dzeu. 

o întroducere, voind să arate prin contrastul între Dzcă, * 
lume și om, vecinicie. şi timp, nemărginita, iubire şi bun6- “2 

| tatea lui “Dzei. Bunătătea, și iubirea lui Dzeu sunt moti- 77 
ul pentru care el a creat lumea, mila lui e motivul 

imântuirii.. Înainte de întrupare Fiul lui Dzeii a avut mă- 
rio la Dzeu; acecaş mărire e ţinta lucrării mântuitoare. 

Mărirea aceea însă a trebuit sc se descopere pentruca ŞI - 
"alte ființi să o esperieze; iar această esperiență sa îm-
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părt&şit oamenilor prin graţie şi adovâr, deoarece scopul 
„descoperirii primitive s6 al rerasc--d6 om. - | 

Cuprinsul prolozului s6 împarte în 3.părți: a) v. 
1—5; b) vw. 6—L13 şi 0) v. l4—18. 

În “partea ântâia să arată că Cristos,. descoperirea 
personală a lui Dzeu, e vecinic, de o ființă cu Dzeă, a 
creat universul; a tost vicaţa şi lumina lumii care nu l-a, 
primit. Partea a doua înfățișează pe Cristos ca lumina, 
care a venit în lume, aceasta însă nu l-a primit, doşi 
Botezătorul mărturisise de cel; care l-au primit au devenit 
fiii lui. Dzeă. În urmă s€ ospune că Louos cel vecănic 

ete. a întrat în deplină comuniune cu oamenii, s'a întrupat, 

a petrecut în mijlocul lor. | 
Espunerea prologului e simplă, aleasă, precisă. Aci 

avem propoziții scurte, înşirate una lângă alta cu za (și) ori 
fără acesta, (asineletic) ; iar scopul autorului e a ne arâta 
adâncimea tainci în Dzei şi opera iccuprinsă a iubirii 
dzeeşti în întrupare şi mântuire. Ici-colo stilul prologului 
consună Gu istorisirea lapidară din istoria creării, totuș 
prolosulĂ pentru simplicitatea  espresiunii . și majestatea 
ideii, r&mâne cea mai importanti, parte a ovangelică. În 
litor atura omenirii, sântă şi profană, nu aflăm 0 espunere 

aşa scurtă şi simplă a celor mai mari taine. Momentele 
principale ale prolosului s& pot asemâna, /incâtva, cu 

unele locuri din psalmi şi Proverbe, îndeosebi cu unele 
ărți apocrife (Ps. 2. 44. 109. Prov. $. Isus Sirah 24 şi 

e, Înţelepeiunii 7. 8). | 

Numai loan, între autorii T. N., numeste Logos!) a 
doua persoană din s. “Treime. S6 naşte întrebarea, de 
unde a împrumutat el espresiunea şi ideea, respective de 
unde o cunosc cititorii, dooaroce nu se alaogă NICIO CX- 

plicaro ? 

O 10yos însemncază ratio şi oratio. În T. N. înţelesul 
ântâii îl are numai ca rationem reddere (2l0yow Bdoru=a 

1) 0 )0yos nu co hepoow==celee vorbeşte, deoarece gramatica per- 

mite numal înțelesul pasiv; dar nici 0 JEpdpevos=22upyel)oqevoş (cel 

promis).
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da seamă cf. Rom. 1-1, 12: cte), a socoti cova (4. qo- 

«oda, Ezew rowvos — Acta 20, 24), când exprimă raport 

sati dare de scamă (Evr. 4, L3 meos or ui c€ 70703), 

în urmă în înțelesul cause (rime Ad cur Acta 10, 29). 

Înţelesul rațiune cuvântul nu-l are în T. N., dar s'a păs- 

trat ca adjectiv Rom. 12, 1; 1. Petru 2,2 — Joyetos 

0 10yos «derivă dela 1epw, colligo, e deci o colectiv, [lo 

ca îmbinare de suicte întrun cuvânt sai de cuvinto într'o 

zicere, caro în înţeles: colectiv să numeşte „cuvânt“.!) 

Cuvântul s& poate lua «dupăcum iese dela Dzeă sat după- 

cum e primit ori însuşit de oameni. Do aceca în T. N. 

să vorbeşte do cuvântul lui Dzeă (e. 7, 13.-Rom. 9, 6; 

1. "Tes. 2, 13; 2. Petru 3, 5. 7), cuvânt (fără lui Dzeu 

— Rom. 9, 28. 13, 9. Gal. 5, 4 cf. lo. 15, 25; 1. Cor. 

15, 5-0); în urmă covangelia se numește astfel (Mc. 2, 2. 

4, 14. Le. 1, 2. Acta 11, 19. Gal. 6,6. Filip. 1, 14). 

Serierile lui Ioan nu întrebuințează astfel 2005, dar clo 

no dai cheia a putea să explicăm Logos-ul prologului?). 

Crizostom, Zigaben, 'Teofilact cte. se provoacă la |. 10. Il, 

1, iar exigoți mai noi şi la Apoc. 19, 13. i 

Mai clar în privința aceasta o T. V. Aci sd amintesc 

Cuvântul lut Dacă și Înţelepciunea lui Dzeă: Dzcu crează... 

lumea cu_cuvântul. Dar din espunerea Genăzei” Tezultă 

că aci nu poate fi vorba do învățătura despre Logos, deşi 

nu s& poate-negea că avu oarecare iniluență la desvol- 

tacea că. "Talmudul numește 10 cuvinte dzeești, prin cară 

Sai creat lumea. În Ps. 33, 6. 9 ce mai mult aluziune 

la Geneza decât personificare. Acceaş are valoare şi 

pentru Is. 55, 10 sq. Ca personilicare să poate lua Ps. 

107, 20. 147, 15 unde.e vorba «de trimiterea cuvântului 

pe pământ; dar atribuindu-se însușiri dzeești nu s6 poate 

întrebuința, în învăţătura despre logos (Ps. 33, 4. 119, 

1095. Is. 10,8). e | 

Între: locurile T. Y. cari vorbesc de înțelepciune trebue 

climinat lob 2$, 12 sq., pentrucă înţelepciunea, se descrie 

_ 1) În 7. V, totalitatea legilor sati poruncilor să numeşte lege, poruncă, 

cuvintele lui Dzeii: curent. Ă 
f 2) 1, 10. 5, 7 — deşi e raportare personală a lui Logos — nu să poate 

olosi pentrucă e controversată, autenticitatea, abia de pela an. A5t să pot aduce 

mărturii pentru acest loc. ”
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aci ca însușire dzoească. Temelia învâțăturii despre 
înțelepciune s6 consideră, cu drept, Prov. S, 22 sq. Poi- 
sonificarea aci. să apropie do ipostas: înţelepciunea s'a. 
întomoiat do Dzeu ca încoput (a fost produsă și așezată), 
a saltat înaintea lui Dzeu și s'a veselit de copiii oameni- 

lor. Acost loc, vedem, că din vechime să rapoartă la 
Logos care oxistă lângă Dzeu ca persoană deosebită. 
Progres vădit însă aflăm numai pe terenul iudeo-aloxan- 
drian. Cartea înțelepziunii (7, 22—30) pătrunde mai adânc 
și independent noțiunea înțelepciunii şi o tratează ca per- 
soană.1) Aci întimpinăm mai ântâiii esprosiunea 20705 (9, 

1. 18, LO sq.); cuvântul atotputernic al lui Dzeu înlocu- 

eșto înțelepriunea ca mijlocitoare a lui Dzeu în afară. * 
Dar nici din această înțelepciune dzeească nu putem 

trece la logos-ul lui Ioan, fiindcă lipseşte baza formală. 
Espresiunea cuvânt poate fi mai conformă, dar nu sc poate 
explica de ce Ioan n'a r&mas la espresiunea constantă a 
cărților. înţelepciunii. Ai ales şi întrebuințează, aceste cărți 
espresiunca ca să poată trece dela înțelepciunea înăscută 
creaturii la înțelepciunea substanțială, izvorul şi proto- 
tipul ci? Probabil este că atunci exista o mijlocire între 

aceste două, pe care loan a întrebuinţat-o. 
Dupăce T.N., T.V. şi cărțile apocrife nu ne lămu- 

TESC originea, învățăturii lui Loan despre logos, în timpurile 
mai noi s'au făcut mai multe ipoteze.2) - 

1. Exvangelistul, zic ună, a împrumutat din filozofia 
alexandriană a lui Iilo5) — poate în Efez prin mijlocirea 
lui Apolo care era din Alexandria (Acta 15, 24). 

Heraclit deosebeşte materia, ca Dzeu d& vous (4005) 
car o ordinează şi organizează. După Anazagora „vous 0 
izvorul ordinci, a vieţii etc. și spiritul rogulator al lumii. - 

: Plato numește vovs sau 20yos formatorul lumii, în întoli- 

” gonța dzecască, şi din ordinea lumii deduce că există 

1) Influenţa grecească nu să poate negi, dar baza e T. V., din care înțe- 
lepeiunea îşi are originea şi neaternarea. 

2) Literatura e foarte bogată. Cele mal însemnate opuri sunt: Schăfer, 
Quaestiones philonianae, 1329. Grossman, Qaaestiones philon. 1829 Dâhne, Gesch. 
Darstell. der jiid. alex. Relig. Philos, 18:34. Steiuhert, Phito; Jălemanu, de cr. 

« Ioann. introitu întroitus geneseos augustiore elligie 1355. Ieinze, Dio Lehra des 
Logos in der griech. Philosophic, 1872, ete. 

2) A trăit dela 25 n. d. Cr. pănă pela 50 d. Cr.
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„Sullet regesc“ în Dzeu. Stoici:) iau A0yos în înțeles pan- 
teistic-materialistic ca putere lucrătoare și trainică în ma- 

terio (2670, 10yo0t, 1670. orntouarizol:) 'Ziilo încoarcă a 
coiDina aceste doctrine. cu. ideile T. Y. spre a dovedi 
că acesta conţine ideile filozofici păsâne. Spre acest scop 
e foloseşte ol do alegorie. Cu toate acestea sistomul luă 

are multe inconsequențe, şovăiri și contraziceri. :De sino 
înțeles esto că acestea trebue să se alle şi în înveţătura 

lui despre Logos=La crearea lumii Dzoi, care e cu totul 

deosebit de lume, so folosi de puterile necorporale sau 
idei cari .sunt imprejurul lui ca spirite slujitoare Logos. o 

puterea. cea mai înaltă și suma lor, o ființă independentă, 
care ce rațiunea activă: dzeească (lilozofia stoică). EL e 
Aoyos Toutus care, desvoltând contrastul în vecinica ma- 
terio (04), a produs lucrurile (Eraclit), esto ideea ideilor 
(î0£a îdeww, doxtrunos i0ta — Plato). Din Biblic a împru- 

mutat Filo numirile 70pos 7groBeurijs, &yyelos, newriyovos 
9tov, dyyehos notofBuraroş. Faţă, de lume Logos, proto- 

tipul tuturor creaturilor, planul după care s'a, “zidit lumea, 
„prototipul omului NEI mijloceşte între Dzeu și oameni, îi 
luminează și hrăneşte (ca mana). Do aceea sa şi ardtat 

în teofanii şi s6 numește al doilea Dzeu. La început era 
cl cuvânt imanent (2dyos îvoud9eros), dar a fost scos Ia 

1) Necesar e a cunoaşte ceva mai aproape sistemul acestora, pentrucă aci 
Logos are rol important. AMaterializmul lor teleologie deosebeşte cele materiale 
„pasive“ (apa, pământ) de cele „păctive“ — noțiunea independentă şi materială 

din lucruri, 1005, care e zeu în înţeles material: (aer fin plin de foc). 

Acest 7I'£ Uua se a ă in întreaga materie, deci există mal mulţi - 10yos (noţiuni 
generice) in materie, şi deoarece lucrurile se nasc din sămânță, de accea aceşti 

00 sunt Ontgqarizoi: Întreaga lume e un organizm mare, plin şi născut 

EȘ de TE Care o dcirca şi sufletul: lumil. Aşa există şi un 29703 universal care 

“conține toţi 20704, noţiunile generice car! sunt materiale şi actire. În ogos se 

îmbină, la Stoici, momuntele celor materiale şi noţionale. Acest 2905 suprem 

e lege, necesitate, după care toate se întâmplă; iar in cele religioase providență 

(ngoroa), înțelepciunea absolută, în care se absorb toate imperfecţiunile în 

armonia universală a lumit. Și omul are 1003 — un meta material spi- 

ritus dicinus: aer (suflare de foc) şi noţiune sati rațiune lucrătoăite” — “după : ana- 

logia Iul 00 din lume. Datorinţa omului este a viețui după acest 1v;/0s, 

care e imanent întrânsul (10yos trOtaYeroş), dar devine 2oyos 3 7Q0(po— 

QLz03 când se manifestă în cuvânt,
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crearea, lumii (20yo0s 7rooqpogizos): devine mijlocitor per- 
sonal. : Si o Ă 

De remarcat este însă că teologia ludoilor palesti- 

nenă şi filozofia greco-alexaândriană se deosebesc esențial . 
de învățătura lui loan despre Logos. În acelea nu aflăm 

ideca despre întruparo şi despre moartea: de jorttă. “leo- 
logia, se apropie de loan în învățătura despre creare. 

loan în loc să zică „cuvântul- lui Dzcă“ vorbeşte de 

„cuvânt“. Întrebuințarea espresiunii să explică mai bine 

din cultura generală filozofică de atunci, care-a, făcut-o 

cunoscută Filo în ţinuturile locuite de Evrei. Deci nu sc 

poate nega o atingere a învățăturii lui loan despre Logos 

cu aceste sisteme filozolice, cu atât mai -vârtos nu, căci 

nică în T. V., în targumură, nici în învățătura Domnului 
nu întimpinăm noțiunea lui Logos. Ce cra cunoscut în 

filozofia poporală de atunci, ce. poate a întrebuințat și 

loan în învățământul oral, să nu fie întrebuințat el în scris? 

Această as&m&nare în esprosiune (logos) a filozolici 

filoniano (şi pantoistice) cu Ioan e numai esterioară și are 

analogic în alte idei fără a s6 putea zice că sai împru- - 

mutat rociproc.!) Logos, după Ioan, e descoperirea ad întra - 

a lui Dzei (analogie: cuvântul omului înainte și după 

pronunțare). În acest cuvânt Dzeu grăi și grăeşte din voci 

fiinţa sa, se priveşte pe sine și lucrurile sale. De aceca 

Logos e şi principiul descoperirii lui Dzeu în afară. După 

loan — în opunere cu filozofia de atunci — Logos e teck- 

nic, egal cu Daci, personal, stă în legătură cu mântuirea 

neamului omenesc, Mesia e Logos cel întrupul. 

2. Dela Daldonat înainte mulți se provoacă la cu- 

vântul luă Dzeă, care îl au parafraştii 'T. V., îndeosebi 

Onlelos şi Jonatan Den Uziel, însemnând. activitatea în afară: 

a lui Dzeu.2) Bemra apără oamenii (Gen. 7, 16. 21, 20. 

Is. 99, 17); aceştia îi cer ajutorul (Jud. 1, 1. 10, 5. 20, 

1) Universalizmul creştinizmului, ideea, despre omenire şi împărăţia Iul Dzeii 
se întâlnesc cu cele din filozofia stoică — deşi ca le consideră abstracţiuni, no- 

ţiuni formale, Nu mat puţin există atingere între apostolul Paul şi filozoful Sc- 
neca pe terenul antropologie şi etic. . _ : 

3) După unit aceste targumuri s'aii compus în sec, 1. al ercl creştine, alţii 

zic că în sec. 3. ori 4, dar în tot cazul cuprinsul lor principal e adunat înainte 

de -Mişna, care cunoaşte şi traduceri caldaice.
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10); s& chiamă martoră la jurământ (Gen. 24, 3. Is. 2, 

12); încheie legături cu oamenii (Gen. 9, 12 sq. 15 sq.) 
Nu s6 poate nega că memra aceasta 'e întrebuințată ade- 
scori numai spre a evita: antropomorfizme, dar. s6 află 
şi în locuri unde poate însemna, spre deosebire de Dzeu, 
numai un ipostas dzcesc. În şechina din sânta sântolor, 
era prezentă mărirea lui Dzeu, dar şi Cuvântul lui Dzeu 
o manifestă. 'Targumiștii au primit cuvântul menra din. 
Geneza, însă nu putem hotări de sa desvoltat accastă 
înveţătură de Iudeii din Palestina şi a influențat asupra 
filozofici alexandriane (filonianc), sau de s'a întâmplat întors. 

1. La început cra Cuvântul, și Cuvântul 

era la Dumnezeu, şi Dumnezeu era CuvGntul. 

La început!) aro, fără îndocală, în vedere Geon. l,l 
și oxprimă ce oxita când a început s6 fie cova: la în- 
-ceputul tuturor lucrurilor.  Espresiunea nu = la început 
înainte de a fi pământul (Prov.-S, 23), înainte “do a fi 

lumea (lo. 17, 5), înainte de întemeierea lumii (lo. 17, 2-1. 
Efez. 1, 4). Legând cu era (pr — există) dobândim în- 

- țelesul că Logos o vecinic, deoarece înainte de începutul 
timpului a fost vecinicie. Evangelistul se aprofundează 
în existența ttiului înainte de. lume, despre ce însuș măr- 
turisise (lo. 17, 5). Și Cucentul cra repetă subiectul numit 

„ca s6 poată spune cova noi. Lu Dumnezeă (novs) arată 
raportul lui Logos cătră Dzeu; intima lui comuniune cu 
acesta, dar nu e întocmai egal zaga 7 Sep din 17,5. Ra- 
portul acesta se oxprimă mai bine 6, 40. $, 38. 17, 24: 
Fiul nu e o putere sai acțiune a lui Dzou, ci persoană 

_deosebită. Și Dumnezeă era Cuventul. Acum spune autorul 
cel mai înalt lucru despre_Logos: e Dzeu. 'Lopica ar 
trebui s6 fiec: Cuvântul cra Dzci, pentrucă Dzei e pre- 
dicatul şi numai astfel nu o contrazicere cu era la Dei. 
Articolul lipsește la dos, căci altcum sar înțelege că 
Logos, după persoană, e identic cu Dzeu, iar așa arată 
deosebirea, personală şi unitatea, ființii dzeești. 

1)  YValentinianil credeai că dQ m) e un ipostas dzcesc osebit de Logos şi 

Tatăl (Irinei, adv. hacr. 1, 8); Origen că e înţelepciunea dz=eassă; iar Clement 

Alexandrianul, Ciril, Grigorie Niseanul, Augustin iai 2 297]) = principiul 
din care a purces Logos,
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Acest vers conţine 3 adevăruri: _ Logos e _vecinic; 

_o porsoană deosebită de Tatăl; e do o ființă cu Tatăl) o 
me aa em amo me mom e € 3 

2. Acesta era dintru început la Dumne- 

zou. Acesta, Subiectul .v. 1: nu altul, ci Logos care e 

Dzeii, şi pregăteşte cele din v. 3. unde e vorba de cro- 

area lumii, Acosta e mijlocitorul crcării, de aceea s6 

contrag cele 2 membre de propoziţiune din v. 1. 

3. Toate printrânsul s'ai făcut şi fără 

de dânsul nimic nu s'a făcut ce s'a făcut. 

Toate — universul: nimic nu s& poate escepționa. Sânţii 

Părinți înțeleg cole văzute și nevăzute, lumea şi ângeril. 

În s. Scriptură za ndra exprimă ființele în particular 

(1. Cor..2, 10. 15, 27. Efez. 1, 22. Col. 1. 17; 1. Petru 

4, 7), ori totalitatea lor (Rom. 11, 36; 1. Cor. 8,0. Efoz. 

3, 9. 4; 10. Col. 1, 16); restricțiune în privința r&ului nu 

o necesară pentrucă acesta n'are existență. Printrensul 

Sau făcut nu tratează mai aproape cum acestea. ai fost 

mijlocite, ci afirmă simplu fapta mijlocirii. Origen a dedus 

din aceste cuvinte inferioritatea lui Logos; Ciril explică: 

ca prin putere, ca prin înţelepciunea, lui Dzeu şi Părintelui ; 

iar seriitorii latini (Augustin, Beda etc.) zic că, analogie 

avem la un op de artă, unde trebue s6 se deosebească 

planul în mintea artistului şi executarea lui. „Tatăl e prin- 

cipiul dzoirii, izvorul a toate co există, creatorul tuturor 

făpturilor. Fiul însă a dus la îndeplinire. Nu.că cl ar fi 

numai instrument în mânile Părintelui, ci el crează cu 

propria putere păstrând totdeuna raportul s6u cătră Tatăl. 

Acest raport e prototipul, dar crearea nu purcede cu n6- 

cesitate din ființa lui Dzeu ca Cuvântul cel consubstanțial, 

ci e supusă voii libere a, lui Dzou ca întreaga descoperire. 

Dacă lucrează Tatăl prin Fiul, apoi lucrează amândoi, 

cu egală libertată și putere“. Și fără... nu sa făcut e 

paralelizm antitetic la cele precedente. Deoarece nimic 

nu s'a creat fără Logos urmează că el însuș nu o creatură, 

pentrucă atunci trebuia să conlucre la crearea sa. Do 

aci rezultă că materia nu e vecinică. Crearea s6& însem- 

1) Sânţii Părinți întrebuinţează pentru cei mai slabi în credință imaginea 

dela soare şi razele lui, dela foc şi căldura din el (Crizostom, Ciril ctc.), deşi re- 

cunosc că acestea nu explică deplin raportul între Tatăl şi Fiul, |
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ncază în original cu zyevero, iar ovoe îv o mai emfatic 
ca ov0er: ne unum quidem; nu e ovraizm, ci ocură şi la 
clasici out ci, deși nu s6 poate nega că LAN întrebu- 
inţează udese pentru fi cad (Win. Ş. 20. obs. 1. pag. 
163). Ce sa făcut şi există; închee cele precedente (Col. 
I, N o remarcat e perfectul caro o exprimă, existența 
color fă sute în opunere cu cele viitoare (Win, Ş. 40. pag. 
ei aci SC ncasă. că ar fi existat ceva fără şi înainte 

de Logos Cuvintele” „ce sa făcut“ le-au logat "Irineă Şi 

şcoala alcSandriană la ele următoare: ce sa făcut, era 
intrensul viență, Sau: ce Sa făcut întrânsul, era vieață (vir- 
uula să pune după pepover ori aurp).. Dar e necorect, 
pentrucă ezover şi pr nu şi-ar corâspunde, ci ar trebui 
s6 stea pipovev şi tori, sau Eyerero şi jr; apoi s'ar afirma 
că lumea cra vicaţă. 

4. Întrnsul era vieaţă, și vicaţa oră lu- 
mina oamenilor. Loos nu e numai cauza mijlocitoare 

a creaturilor, ci şi izvorul vieţii şi al luminii. Jntrensul 
nu e aceeaş cu „printrânsul“ ci exprimă că Logos ce baza 

și izvorul vicții (0, 20. Acta 17, 10). Acestea sunt cu- 
prinsul lui pentru ccice esto Cuvânt ete. Gay e ncarticolat, 
deci: orice s& numeşte vicaţă (în înțeles fizic ori spiri- 
tual) are izvorul: întrensul. Impert. era=a fost şi este tot- 
deuna. În T. V.- Dzeu să numește “lumina poporului sau 
a pioşilor (Deut. 30, 20. Ps. 36, 10: „Căci la Tine este 
izvorul- vieţii, întru lumina Ta vedem lumină“). Și vieața 
ete. Vicața care era în Lozos, ora cete. Oamenii primind 

pe Logos cu vicaţa lui sc luminau do întunerecul spiri- 
tual, cunoșteau adov Grul vecinie. Vicaţa și lumina sunt 
noțiuni corelate: ântâia este obicctul, a doua, chipul exis-: 
tenții — "cuprinsul și forma. Cristos ca vicață era în co- 
muniune intimă cu Dzeu, în care intră apoi coco soc lată 
conduşi de cel. Precum lumina luminează și încălzeşte, aşa 
şi lumina învioşătoare a lu: Loos influenţează intelectual 

“si moral asupra omului. Contrastul e dat în amândouă 
cazurile: lumină şi întunerec, adevăr şi rotăcire, virtute 
şi păcat sunt totdeuna opuse şi să şi tratează astfel în 
ovanxelie (11, 25. 12, 36. 1-4, 6. 17, 3). Bra nu trebue 
rostrins la timpul noy; inoazăţici. neamului omenesc, ci 

ai OT zG e . 
9 a      
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însemnează ce era Logos pentru oameni dela : creare 
„înainte, 

5. Şi lumina luminează-în întuneroc, şi În- 
tunetesul nu a cuprins-0. În v. 3.4. vorbise ovan- 

gelistul de raportul lui Logos cătră lume, iar aci arată 
ținuta acesteia, față. de creatorul şi luminătorul ci. Și lu- 
mina etc. Predicatul v. 4. devino subiect. Lumea creată 

de Logos a primit lumină,'a stat cu acesta în strinsă 
legătură pănă la păcătuire. „Starea lăpâdării de Dzeu se 

numeşte „întunerec“ care nu e absolut, pentrucă omul 
n'a căzut cu totul în puterea dușmanului: „Moarte şi 

r&tăcire“ (Crizostom, Teofilaci, Zigaben €tc.). Suilctul e în-. 
tunerec fiind . cuprins de pcat, și fiindcă omul, compus. 
din corp şi suflet, îl s&vârșeşte, de aceea întreaga ome- 
nire se află în întunerecul pecatului. Prezentul feiurază 
(contrast la era din v. 4) arată că lumina a devenit o 
putere ce lucră totdeuna, în opunere cu lumea abătută: 

înainte de întrupărea lui Logos, dar şi după acoca. Și 
întunerecul etc. Și e adversativ. Întunerecul are omfază;!) 
exprimă că lumina nu încetează a lumina, deși există 
întunerec ; terenul e închis,-iar cauza e întunerecul. Omul 
trebue să-şi doschidă ochii ca s6 vadă lumina soarelui 
(Crizostom), s& și-i curețe (Augustin); iar lumina suprana- 
turală să poate vedea cu ochii minții și lăp&dând necu- 

-răția păcatului (Mt. 5, 8). rarele Bvev=nu și-a însușit-o, 
na cuprins-0; deci ma cunoscut-o. Omenirea abătută în 

întregul ei nu a primit ca! Logos s& o lumineze, ci a 

căzut tot mai adânc în întunerecul spiritual (Rom. |, 20. 
sq.). Origen, -Crizostom, Teofilact etc. înțeleg espresiunca=— 
a învins, suprimat: întunerecul n'a putut împedeca ca 
lumina s6& lumineze, ci aceasta există și acum ca fapt. 
"6, Fost-a un om, trimis dela Dummezei, 

numele lui, loan. Cr izoston a luat îyeveto în înţelesul 
lui vw: fost-ă trimis — ce e ntcorect, ci fost-a=—a păşit 

(Me. 1, 4. Le. 1, 5). Între mulți trimiși a mărturisi ome- 
nirii căzute s& amintește numai Botezătorul, care e cel 

1) Crizostom ete, înţeleg: lumina, împriştie întunerecul şi-l luminează — - 

dar îy Oxoriq presupune că amândouă există una, lângă alta,
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mai mare şi cel din urmă profet al T. V. (Mt. 11, Li sq.) 
EI, putem zice, încheie T. V. şi-l leagă do T. N. Om s6 
numeşte Botozătorul în genere, iar apoziţia trimis dela etc. îl 
arată profet adevărat (3, 28. Mal. 3, 1). Numele lui, loan 0 
adaus asindetic indicând un moment accidental. Astfel 
avem aci: păşirea, istorică, caracterizarea ca trimisul lui 
Dzcu, realitatea istorică; iar în v. 

1. chiomarea Botezătorului, Acesta a venit spre 
mărturie, ca s6& mărturisească do lumină, ca 
toţi s& creadă printrOnSul; Acesta resumă cele din 
v. 6 (cf. x. 2). A venit repetă po „fost-a“; indică păşirea 

olicioasă (Mt..11, 18). Spre mărturie e nearticolat şi s6 
explică prin ca să mărfurisească. magrugtiv negi 7iros=a, 
“face mărturie pentru cineva, adecă a mărturisi că o ceeace 
zice el de sino sau zic alții de el. sis exprimă scopul 
venirii (Win. Ş. 49, a. pag. 371). Scopul final al mărtu- 
riSirii era: ca să creadă. Credinţa. s6 cere pentrucă ade- 
vă&rurile mai înalte să pot cuprinde numai primind desco- 

“perirea. Cu predica Botezătorului stă în legătură credinţa ; 
iar motivul ci sunt persoana şi păşirea Botezătorului, cari 
arată trimiterea dela Dzeu. Credinţa nu e numai pentru 
o clasă de oameni, «deşi „toți“ aci s6 rapoartă mai ântâiu 

„la Tudoi cătră care grăia: loan, dar apoi și cătră urmă- 
toarele gencraţiuni ale neamului omenesc. Printrânsul : prin 
loan. Mărturia lui s& rapoartă nu numai la pășşirea lu- 
mini (. 5), ci la lumina însaş, care e Cristos. 

3. Nu era acela lumina, ci ca-s mărturi- 

Sească de lumină. Repetă negativ cele zise în v. 7. 
accentuând adevărata misiune a lui loan. Accentul zace 
pe acela: nu cl era lumina, ci ete. Cuvintele acestea au 

în vedere pe ludci, nu numai pe înv&ţăceii lui loan, care 
credeau că acesta e Mesia: Artic. la qpos însemnează că 
loan a fost o lumină (5, 35), dar nu în înţelesul eminent. 
Potrivite sunt cuvintele lui Augustin: „Precum deducem 
din lumina unui corp că soarele a râsărit, deşi nu-l vedem; 

precum chiar cu ochi bolnavi putem vedea cel puțin dela 

un deal sau arbore luminat de soare că a râsărit: aşa 
lumina, loan celoree nu puteau încă s6 privească la Cris- 
tos, cunoscând prin el, -celce mârturisia că primeşte 

2
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lumină, pe celce lumina. « „După ci trebue suplinit: a 
venit. a | 

-9. Era lumina cea adevărată, care lumi- 

nează po tot omul, ce vine în lume. V. 9. 10 au 
în vedere v. 3. 5: ce sa zis în sonere despre Logos, 

s& aplică aci la arâtarea lui personală în lume. rac 
pus în. frunte şi 6xprimă existența wecinică (Crizostom, 
Zigaben etc.), care să opune Botezătorului: lumina de care 
acesta mărturisia avea s6 se arate mai târziu. 70 qpos 
e subiect. !) cânYwos întrebuințează loan adese; și la 
Greci e cunoscut dela Plato înainte. Adject. .se -deose- 
bește de Gâp9s caro stă în opunere cu „Iulz, iar diy- 
9wwos însemnează ceva co nu e dedus, imitat (17, 3 1. 

lo. 5, 20. cf. 1. Tes. 1, 9) sau nepertect, defectuos (4, 
23. 6, 92. 7, 25.15, 1; 1. 10. 2, Sef. Fr. s, 2.9, 
24). S6 afirmă deci de Isus că era dela natură ce numim 
„lumină“, iar creaturile pozed lumină numai întrucât par- 

ticipă, la, această lumină. Lamânează (pwrigew ct. Ic. IL, 
30. Apoc. 21, 23). Lumini absolută poate și ooăto s6 lu- 
mineze po tot omul, şi cine nu e luminat: poartă ÎnSuş 

vina. tezopuevov s6 ia ca mase. la „omul“ : cra... tot 
omul ce vine în lume, şi e contrast la „și lumea pe el 

nu l-a- cunoscut“ (v. 10). E drept că adjectiv. nu e ne- 
cesar la „Omul“, dar e abondanţă serbătorească şi ocură 

adese în s. Scriptură. Ce vine în lume întonoază şi mai. 
mult pe „tot omul“. 

10. În lume era, şi lumea printrânsul s'a 
făcut, şi lumoa nu l-a cunoscut. Cu aceste cuvinte 
explică. cele precedente. În lume era, adosă Logos ne- 
contenit putea s6 r&spândească lucrarea sa luminătoare 

1). Alţii iai ca predicat, dar atunul trebu» întregit din vele precedente 
„Cristos“, „Lngos“ ete. — ce nu se împacă cu împrejurarea, că între v. 3 şi "9. sa 
schimbat” subiectul. 

. . g. . . 2 - 
Imuând „lumina“ ca subiect, apol partie. EQ xoutevov să poate raporta ca 

3 .. a PI . - . .. - a 
neutru la 2: era... viind în lume, arlecă lumina adevărată veni în” lume rând - 

loan mărturisia, Dar atunci d» ce e pus înninte era? Teodor _de VMopsrestic,” 

Civil leagă iozanueron li 70 ee, part. prez. -ar avea însemnarea viito- 

rulul, EL (Logos) era... ce avea să vie în lume, şi: „ce avea să vie“ e contrast 
la „era“. 

ST
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asupra tuturor. Lumea printrânsul Sa făcut: cl o cauza, 

existonții acesteia; iar „și lumea“ ctc. califică, atitudinea, 
lumii faţă de creatorul ci. Și e adversativ. dr auzoi o 
măsc., deoarece vicața e cuprinsul, lumina chipul lucrării 

lui: decă îl poate numi amendou&. Contrastul între Logos 
şi lumo s€& arată prin întreita repețiro a numelui (0ouos), 
deşi putea pune pronumele.:Doe observat coste că z004os 
de 2 ori însemnează universul în genere (ca v. 9), iar 
a 3. oară pe oameni, şi adecă pe aceia care sunt cu 

totul ai lumii și cusetă numai cele pământeşti. Progresul 
esto : universul, universul și oamenii, oamenii. Nu l-a cunos- 
cut e mai precis ca ma primit-o (V.. 5). aurov ce masc. şi 
s6 "'nţeloge ad sensum purtătorul luminii, pentrucă crearea 

sa atribuit lui Logos. 
11. Dola lucrarea wonorală a lui Logos s5 trece 

acum la cea specială în sinul poporului ales. Întru alo. 

sale a vonit, şi ai s6i nu Pau primit. Sub ale sale 
înțelogem poporul israiltean care fiind ales din păgâni s6 
numeşte „poporul proprietății, moștenirea, casa, lui Iehova“ 

(Ex. 19,.5. Deut. 7, 6. Is. 31, 9. Ps. 135, 4). Aor. 
1,49ev exprimă 0 venire hotărită, co se deosebeşte de 
„în lume cra“. ză oa o .adject., substantivat şi nu trebue 
întregit nimic. A5 se etc. "să "nțelo, de regulă, rudeniile, 

aici e coneretul la, „ale sale“: locuitorii din ludea Și Ie- 

rusalim; acest din urmă e patria Mosici (Le—2, 49). 
“Nu l-au primit -(maet?afBov): nu l-au recunoscuţ de dom- 
nul lor, mau. voit s6 creadă în cl. Despre lume zisese 
evanselistul că n'a cunoscut pe L.osos, iar aici afirmă că 
ai sci.nu l-au primit. Aceste 2 espresiuni nu constitue 

„deosebire în privinţa vinil: a primi însemnează, a protaco 
cova obicctul vieţii sale, iar a cunoaște presupune 0 cu- 
noaştere îmbinată cu intrarea în raport de comuniune. 
Dar vina ludeilor, poporul ales, e mai mare decât-a 

„păgânilor, dacă pe Mesia. care a păşit între ci cu deplină 
mărire, împlinind promisiunile, nau recunoscut deo Dzou- 
om şi mântuitorul poporului scu. 

12. Caro însă lau primit, le-a dat lor pu- 
toro a fi fiii lui Dumnezeu, celoree cred întru 
numele lui. Dela fapta întristătoare a lăp&dării generale
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evangelistul treco la apariţiunea mângăitoare a comunci 
fiilor lui Dzcu. Mulțimea n'a recunoscut pe Logos; unii 
însă, (ludei și păgâni) ascultând vocea grațici dzeeşti au 
fost luminaţi. Jaurfavw ==a primi, a nu respinge cele îm- 
biate (5, 13. 13, 20)——o0ezouar. £sovoia însemncază „pu- 
tere“, nu „putință, plenipotonţă, îndreptăţire.“ Aceştia au 
dreptul la înfierea dzecască — pentrucă evangelistul vor- 
beşte de vicaţa pământeană a lui Cristos şi de credința 
în el — iar condiția, filiațiunii este spiritul renașterii care 
l-a dat după înălțarea la cer. Să afirmă deci că viind 
Cristos și primindu-l ci cu credință vor deveni ce mai 
nainte nu erau. Ei sunt scoşi de sub stăpânirea păcatului ; 
li Sa, împărtăşit grația dzecască care-i renaşte, îi faco 
creatură nouă (2. Cor. 5, 7. Gal. 6, 15). Justificarea și 
sânţirea s6 exprimă la loan ca naştere de nou din Dzeu 
(3, 3), la Paul că noua creare sau adopţiună de Dzeu 
(Rom. S, 15. Gal. 1, 5):sau înviere cu Cristos (Rom. () 
— ce nu constitue deosebire în obiect, ci s& accentuă 
deosebite părți alo aceluiaș act. Această filiaţiune o vii- 
toare, căci pertoda nu== ver. S& naşte întrebarea: să 
dă filiaţiunca cu grația botezului sau să căştisă abia în 
urma acestuia? Sânţii Părinți, bazându-se pe învățătura, 
âp. Paul despre adopţiune (Gal. 4, 7. Rom. S, 17), afirmă 

că în botez s& imprimă sigilul filiațiunii ) — deşi acestei 
explicări se opune aorist. ?yerrjOnoar (v. 13): cei născuți . 

“în acest chip au putere să fie fiii lui Dzou. Celorce cred 
conține condiția subiectivă pentru filiaţiunca dzecască : 
credința a devenit după primire habit durabil, de aceea 
prezent partic. (morevovor). mortiwv es ruwa îl au din 
sinoptici numai Mt. IS, 6. Me. 9, 12, dar se află foarte 
adese în evangelia noastră şi la ap. Paul. Întru numele | 
luă. nu se deosebește do „întrensul“. Au crezut în Cristos 

1) Crizostom întreabă de ce evangelistul a scris tOwzer, nu Enoi- 

0£y aUTovs Teza, şi răspunde: Pentrucă imaginea filiațiunii primită în 

botez să conservă cu multă erijă (Augustin, Bela, Teojilact, Zignben et) Feri- 
cirea -deplină a filiaţiunil s& descopore abia în lumea ceealaltă (Augustin ete. — 

-Fiip. 3, 31; 1. Io. 3, 2), dar această filiaţiune e numai zala din urmă a des- 
voltăril. Nol suntem fiii lui Dzeu „după adopţiune şi imitaţiune, iar Isus după 
natură şi adevăr“ (Ciril). -
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cu toate însuşirile persoanoi şi lucrării lui; au crezut că e 

Fiul lui Dzeu 6, 23.3, 18; 1. 10.5, 13. Acta 8, 12. 19, 17). 

13. Caro nu din sângiuri, nici din pofta 

cărnii, nici din pofta bărbatului, ci din Dum- 

nezou sau născut. Filiațiunca, dzecască nu să dobân- 

deşte prin producere fizică, ci prin cea spirituală din Dzeu. 

Negaţiunea aceasta, deşi nu atinge credința ludeilor — 

în urma nașterii trupeşti dela Avram sunt fiii-lui Dzeu 

(ef. Mt. 3, 9) — totuş să accentuă că dela natură ni- 

meni nu 0 fiul lui Dzeu (3, 6). Filiaţiunea deci e un ce 

de mare valoare și credincioşii să se îndomne a o păstra 

( Crizostom, Tooţilac, Zigaben etc.) Rolativul care (oi) să ra- 

poartă la za rra (constructi ad sensum, cf. 2. Io. I. Filim. 

10. Gal. i, 19). Sângele e materia, de producere;:) acelaș 

înțeles are sanguis: „Non sanguino humano, sed divina 

stirpe satus“ (Liv. 35, 58). Plur. sânguiri (aluarc) s6 0x- 

plică din împrejurarea e că Grecii numesc cu plur. 0 massă 

“din care părţile s& pot însemna cu singul. (zg£0s, 3vlov, 

zotara, Suie — Kriig. +4, 3, 6). În cele următoare es- 

presiunea, ciuara sc oxplică trecendu- să dela oăgă la con- 

cretul arijg. Cu out — ovdt urmează 2 negaţiuni. coor- 

dinate lui sângiur? (Win. $. 55. 6. pag. 454). Pofta cărni 2) 

— pofta bărbatul exprimă voca excitată de senzualitate, 

care ântâii s& caracterizează prin „carne“, apoi s6 

atribue bărbatului; principiul activ. Întâia însemnează. 

pe omul producent după partea naturală, a doua după 

voința personală. 3) Pofta atribuită cărnii s6 transpune con- 

cret asupra bărbatului: „Căci sânge şi carne e bărbatul“ 

(Zigaben ete) Ci din Dumnezeu Sau nascut e contrast la 

cele precedente ; arată pozitiv fiinţa fliaţiunii dzeeşti. 

:) „tugustin zice: Tunguam maris et feminae. Sauguina non est Latinum 

er sa guinibus enîn hominea uascuntur mar is ct eminae, Y 

2) Augustin înţelege — pentru contrastul la di'090s — de femee: astfel 

să opun cel 2 factori cari contribue la producerea, fizică, adecă „voea“ (=pofta) 

femeii, şi „voca“ (==pofta) bărbatului, Această interpretare să confirmă cu Gen. 

2, 23. Efez. 5, 28. 29 cf. Iuda 7. , 

3) W. Grim s, v. duo : natura, hominis, quae sensibus continetur, natura, 

animalis, et quidem seclusa pravitatis notione, TO Jelmua Tiis 0aQx0s de 

naturali veneris appetitu.
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ez s6 întrebuințează regulat de producere (ME. 1, 3.5. 
16. 18. Rom. 9, 10. Gal. 4, 4). A 2, 3. 2 ox- 
primă proveniența mijlocită — cum să vede din 9einua, 
iar |. + e nemijlocit, pentrucă loan aczentuă, că fii lui - 
Dzeu sunt născuți din acesta. Aci aşadară să amintesc 
materia, natura, în urmă persoana progenituri omenești, 
cari toate sunt sub producerea din Dumnezeu. 

Resumând cele zise pănă aci despre lucrarea lui 1.oos 
constatăm următoarele: după v. 3 el crează universul; 
luminează neamul omenesc în senere (v. 5; în x. 
s6 mărginește lucrarea lui la poporul Israil; în urmă în 
v. 12 numai -la credincioșii din Israil. . 

. 14. Și Cuvântul carne s'a făcut şi a locuit 
între noi, și am văzut mărirea lui, mărire ca 
unuinăscut dela Tatăl,plin de har și adovâr. 
Acum s6 tratează întruparea lui Logos, în care natura, 
dzecască împreunată cu cea, omenească lucrează mântuirea 
oamenilor. Cea mai înaltă fericire a, fiilor lui Dzeu este că 
au întrat în comuniunea, naturii şi a sraţici cu Fiul lui 
Dzeu, caro sa făcut om. Și continuă ospunorea ajunsend 
la sferşitul celor puse în vedero-în v. 5: astfel sa ar6- 
tat celce fericoște. Cuvântul e pus cu emiază, deoarece 
s6 vorbește do modul în care Logos din v. 1. 2. a pă- 
it în lume. Sa făcut carne (ode5): a luat natura On10- 
nească fără a înceta, să fie Logos. Esprosiunca !) o aleasă 
probabil contra  Docheţilor care afirma că Cristos 
a luat numai un corp părut. Evangelistul dovedeşte că 
Logos pe lângă natura dzecască a luat una materială, 
v6zută, care simțeşte, sufere şi nizueşte (cf. 1. lo. 1,.2); 
Clement Romanul: „Fiind mai nainte-spirit S'a făcut carne“ 
(2. Cor. 9). Nu să zice că om sa făcut, -deoaroce prin 
aceasta sar fi as&mânat celoralalți oameni, iar Cristos 
C On! per eminentiamprecum şi Adam a fost om care 

  

7 Pi > a . . ş . 1) Zag9s în s. Scriptură să foloseşte a însemna prin sinecdohă întreaga 
ființă a omului, ca EYr. bășăr — om. În Isus Cristos natura omenească e întreagă; el are suflet (Arienii zic că a, fost înlocuit prin Logos), spirit — duci nu stă în- 
vățătura, lui Apolinarie care osebeşte între uzi) şi  VOUG 'sau: 7petua, 
care din urmă sau substituit prin Logos. - ”
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conţinea, după potență, întreg ncamul.<lLogos ma luat 
asuprași poe oarecare om, ci natura ontencascăs întru- 
parea nu e accidont al existenţii sale substanțialo,. nici în- 

veliroa numai cu un corp muritor. Do acoca trobue luată 
„în seamă espresiunca, îp&vero care însemnează 'că Loos 
sa făcut ce nu era mai nainte, iar aor. exprimă un act 
implinit. N'a A existat mai Rainte „omul Sus, „Cu_caro. s'a 

Tir To ii s5 Zico ca Isus s'a Tâcut Bărtas căriiiă și “sân 
gelu; 1. Tim. 3, 16: Sn aretat în carne; Filip. 2, 7 : Su 
deșărtat pe sine luând chip de serv, făcându-se în asămbarea 
oamenilor. Și a locuit e aluziune la petrecerea lui lohova, 
în cortul s.:) În T.-V. Iehova simbolic cra în mijlocul 
poporului în „şechina“, adecă în strălucirea, (mărirea, lui 

Dzeu — EX. 24, 17. 40, 34 sq.) care se reprezintă prin 
norul deasupra chivotului “între cci 2 cheruvimi (Ex. 25, 
3.29, 45. Lev. 26, 11. Ioil 3, 21. Bzech. 37, 27. 4, 
9). Arhiereul odată în an. vedea această mărire, iar 
în Cristos s'a. arâtat ea în trup plină do har şi adevăr 

(Col. 2, 9). Noi: între care a vioțuit Isus — în prima, 
- Linie apostolii Și am vezut ete. continuă istorisirea: locuind. 
Logos po pământ s'a putut observa mărirea dzecască as- 
cunsă în învelișul omenesc (Crizostom etc.) Aărirea 2): ma- 

iostatea lui Loos 3) — mărirea dzecască care în T. V. cra 
numai simbolizată. La aceasta ia parte Logos- după na- 
tura s sa (v. 1). şi a arâtat-o martoriloe oculari (le. 1, 2; 
1. 10. 4, 4) prin minunile sale (2, 11. 11, 40)sschimbaroa | 
la faţă (Le. 9, 32) și învierea sa din "morţi, dar și în 

  

1) Sznvow == a face cort, a locui în cort, mal ocură Apoc. 7, 15. 12 

12, 13, 6. 21, 3; LAX traduce astfel evreesc. șăchin (Gen. 13, 12. Jud. 5, 7) 

deşi în-alte locuri pune zarorzeiv, Astfel să exprimă că Domnul a petrecut 

scurtă vreme în străini, deoarece cortul s. să mută din loc în loc cu poporul... 

Sânţil ărinţii zic că verbul e corectură la EyEvero contra ereziei lu Eutichie 

2) Zl03a — cabăd == mărire, care în legătură cu Jeora ca OdEa 

Tov zvolov. „să întrebuințează despre arătarea lu! Dzeu în norul luminos (Ex. 
24, 16. 17. 40, 34 sp. Acta 7, 2 i iar Talmudiştii cu sechie îl atribue şi cor- : 
tului s 

3) Rom. 1, 23; 2, Cor. 4, 6. E 1, 3. 2. Petru 1, 17; 1. Petru 4.14 cf. 
lo. 12, 41; 1. Cor. 3,18. 4.4.
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toato cuvintele și faptele sale. i) satirei e masculin, -căci 
s6 rapoartă la subiectul Logos. 9izar repetă cu emfază 
noțiunea principală. întroducend explicarea următoare. Cu 
a umnăscut: razele măririi lui Logos au documentat po 
Unulnăscut; Crizostom: „Care să cuvenea şi cu drept 
avea fiind unulnăscut. și adevăratul Fiu“. «ş înaintea, lui 
„unuinăscut“ nu îl pune în paralelă cu ceva asemenea, 
ci- exprimă că-lLogos cor&spunde în acest raport adov&- 
rului, doi Unuinăscut e apoziţio la lu: ce corâspundo 
și să Guvin€ celuice e movoyerijs aapă nereăe. Unulnăscut 2) 
e unicul fiu (lvr. 11, 17. le. 7, 12. 8, 42. 9, 38), iar 
Cristos e unicus. unigenilus al lui Dzou (18.3, 16. IS) 
1. 10.4, 9), deşi el are mai mulți fii, caro nu să pot 
asâmâna acestuiă5), penttucă “nu sunt născuți din fiinţa luă 
Dzeu, ci etic. (v. 12). Deta Tatăl) nu exprimă originea 
din Tatăl — în care caz ar sta 2, aa — ci s6 leagă cu 
atovoyevis: poşerdle această mărire dela natură ca Unul- 
născut. Părintele s& numește, însă pentrucă mărirea lui o 
necontestată. Aci avem s6. întrogim „este“ (ovzos cf. 6, 
46. 7, 29) nu „6şit“ (23e29ovzos). Plin de har și adevăr ra- 
poartă unii ca apoziţie la 10yos: Cuvântul a locuit întro 
noi... plin cte.“; alţii ca apoziţie neregulată la „lui“, căci 
se întâmplă adese ca .apoziţia genitiv. să stee în nomin. . 
(Win. Ş. 62. 3. pag. 524). Credincioşii privind. mărirea lui 
sau convins, că Logos ccl: întrupat conţine harul şi ade- 
vorul dzeesc. Aceste 2. espresiuni sunt. părţile esenţiale 
ale descoperirii creştine. În -T. V. posed vomet (Ex. 34, 6. 

1) Crizostom: Minunile cele în corpuri, şi cele în suflet, cele în elemente, 
poruncile, acele daruri nespuse, şi mai inalte decât ceruri», ligile, cetățenia, as- 
cultarea, promisiunile viitoare, patimile Luk ete. 

? . : - = - 

2) Movoyevis e mai expresiv ca, 110WT0T0Z0s (Col. 1, 15. Er. 1.. 
6) deoareve cuvântul din urmă admite comparaţie cu crearea sau mântuirea (Rom, 
8, 29) şi să întrebuinţează şi Le. 2, 7 despe naşterea din fecioara Maria, 

3) Mărirea lui, mărirea unuinăscut,: care este el, la care trihue să se aș- 
tepte o mărire foarte mare „deplină adevărata mărire a Fiului lut Dzeu“ (Win, 
$. 65. 9. pag. 573). | - 

. , . . . - “m *) Artic. la n&rQos lipseşte ca la mal multe apelative şi cuvinte în T, 
V. cari sunt lămurite din context. Unit exigeţi rapoartă aceste cuvinte la „mă- 
rire“ . (005a»): o atare mărire s'a arătat în Cristos ce o are Unulnăseut, 
pentrucă "Tatăl împărtășește unicului Fiii ce poşede în deplină măsură, întreaga, 
sa filnţă; iar fiind mal mulţi să oglindează din mat multe părți. 

.
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Ps: 25, 10. 30, 6 etc.) însemnează iubirea lui Dzeu cătră - 
poporul ales şi fidelitatea în împlinirea promisiunilor. — În 
întruparea. lui Isus acestea s'au manifestat în cel mai înalt 
grad. Graţia mântuirii de păcat şi moarte a meritat-o 
Fiul omului pentru oameni prin patimile și moartea sa. 

oL Prin accastă graţie omul s6 schimbă în lăuntr u, se uneşte 

cu Dumnezeu şi priveşte cu ochii spirituală ființa dumne- 
zecască care să arată în sânțenie şi bunătate. Adeverul e 
strins-legat de graţie, «lar nu e numai fidelitate ca în T. 
V., ci are cuprins pozitiv, pentrucă Cristos ce lumina şi 
vicaţa oamenilor. Prin Moisi și profoţi s'a descoperit fiinţa 
lui Dumnezeu numai în parte, iar în Unulnăscut. deplin 
(3, 84. 5, 33. $, 10. 18, 37). Întrensul cunoaștem pe 

“Tatăl, adoverul vecinic (7, 17); cl e adevărul (14, 6). 
„De accea descoperirea T. N. e cea mai înaltă şi deplină. 

15. loan mărturisoşte de dânsul şi strigă 

zicând: Acesta cra de care am zis: Celce 
vine după mine înainte de mine a fost, căci 
ora nainte de mine. Că Logos întradevâr a venit 
se dovedeşte din mărturia Botozătorului (îndeosebi con- 
tra înveţăceilor acestuia), care se închipue ca una ce se 
aude și acum, de aceea prez. mărturisește. Port. zezooptr 
(numai aici în "T. N.) are înțelesul prezent. (s6 află 
și la clasici): cl sirigă ca toți să-l audă (7, 28.37. 12, 
44. Rom. 9, 27). Mărturia Botezătorului s& întroduco 
cu multe circumstanţe, ce nu trebue pierdut din ve- 
dere. dcesta era înfăţişează. pe loan vorbind acum de 
o mârturie a sa făcută mai de mult: la acesta am cu- 
getat când am zis cete. razi ziwa==a, grăi de cinova; 
numai aici în 'T. N. Celce vine după mine exprimă ar6- 
tarea publică a Moesiei (Mt. 3, 11. Me. 1, 7. Le. 3, 
19). Înainte de mine a fost se explică în genere de ran- 

uri bazându-s6 î) pe ten. 45, 20; Crizostom: „lil după 
rang și demnitate esto mai mare decât mine“. Raportul 

  

:) ANL iau piyweYar tungoodev riros == a veni înainte de ci- 
neva, iar înţelesul ar fi: Isus Cristos deşi ea om a păşit după Botezătorul (apă 

mine), i-a premers după natura dzeeaecă (înainte de mine a fost), căcl ca Logos 

e vecinic.



28 Cap. 1, 16 

întro învățător și învățăcel, miostru şi înv&țăcel, stăpân 
Și slugă nu să piordo (Mt. 10, 24. Le. 6, 10). Între loan 
Și Isus însă oxistă raport de vostitor şi suveran, care 
raport sa r&stălmăcit de ludei. peyovev (a fost) cauzează 
unele dificultăți, deoarece aici e vorba, de timpul înainte. 
de botez. Vorbul nu aro în vedere o faptă precedentă 
lui după, ci raportul între amândoi urmat după aceca, 
cum se exprimă Augustin: „antepositus est mihi“. Modul 
acesteia îl oxplică Crizostom, Ziguben etc. zicând că yeyovev 
însemnează un fapt viitor, deși e espus în perliect, ce 
întimpinăm și la profeţi: Ioan priveşte împlinit acest fapt 
când mărturisește. Isus devine mai mare Și mai vezut de- 
cât loan descoperind puterea sa dumnezecască prin mi- 
nuni și învierea din: morți (Ciril). Teofilact explică: „A fost 
mai glorios și mai cu demnitate decât mino pentru mi- 
nunilo co s'au întâmplat împrejurul lui la naștere, creştere, 
în înţelepeiuno“.1). — dz agtâroz nov 9 = mooregos etc. 
aparţine grecităţii de apoi (Win. Ş. 39. obs. 1. pag. 229.) 
Și exprimă existența dzcească a lui I.0ogos (Crizostom, Ciril, 
Augustin, Teofilact, Zigaben). Ca Dzeu-om e Logos supe- 
rior lui loan, deși acesta a pășit înaintea, lui, căcă faptele 
co le-a s&vGrșit au documentat că ce vecănic. 

16. Continuă relatarea ovangolistului (Origen, Ata- 
nasi, Augustin, 'Teofilact crod că a Botezatorului) cum 
arată „noi toți“ (Crizostom).. Căci din pliniroa lui 
noi toţi am primit şi har'pentru har. Căcy întro- 
duce esperiența. credincioșilor,-având în vedere „plin de 
har“ cote. (v. 14), spro ă întări mărturia lui Loan (v. 15). 
E al 2. motiv la „înainte de mine cra (Crizostom). Ciril 
zice: „Botezătorul mărturiseşte ziselo apostolului, iar Cro- 
“dincioșii toți întăresc mărturia Botezătorului.“- Plinire (evr. 
mo Ps. 50, 12. 24, 1; 1. Cor. 10, 26) să rapoartă 
la „plin do har“ cote. (unii îl deduc din gnosticizm); 
credincioșii au primit din harul și adovârul adus în Cris- 
tos. No? toți exprimă universalizmul graţici, care prin în- 

  

1) Arienil zic că Veyovev să rapoartă la crearea lu! Logos — dar 
atunci ar trebui să se schimbe ordinea, căci ce s'a creat mal nainte şi există 
mal nainte, 

-
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truparea Liului, s'a dat oamenilor tără deosebire. Cuvintelo 

“cor&spunid lui „a locuit între noi“ din v.. L-l. Am primit 

e absolut: fără scădere şi îndocală. Aor. ?46foue însem- 
“ nează o faptă împlinită. Si==și adecă. Mai deaproape să 

explică „plinirea“ în: har-pentru har, Sub „har“ înțelegem 
graţia meritată şi descoperită de Cristos, grația creştină 
cu tot ce: cuprinde: iertarea poe atelor, sânţirea oameni- 
lor şi întreaca vicaţă creştină. dvri== în loc, pentru..Sem- 

nilicarea aceasta r&mâne și dacă înțelegem graţia care 
necontenit se înoeşte, așa că o grație morită pe ceca- 
laltă (Vin. $. 47. pag. 812). Natura graţici dzocşti osto 
că credinciosul poate scoate din ca tot mai mult şi so 

ajungă la perfecţiune tot mai înaltă (. 1-1). Crizostom, Ciril, 
Teofilact etc. înţeleg prăţia T. N. în locul celci din L. V; 
Zigaben : „Testamentul nou pentru cel vechiu“, sau în lo- 
cul grațică primitive pierdute în Adam, pentrucă v. 17 
s6 opun legea și harul. Dar nici unde "T. V. nu s6 nu- 
mește har. 

17. Căci legea s'a dat prin Moisi, harul și 
adoevorul prin Isus Cristos s'au făcut. S6 opune 

„darul creștin legii mozaice spre a motiva po „har pentru 
har“, Bmfaza este pe lege“ şi „har“. Antâia este vova 

“lui Dzeu, pretinde numai, dar nu (lă putere de a 0 îm- 
plini; iar harul nu numai dă această putere, ci face şi 
plăcut înaintea lui Dzeu. Legea s6 aminteşte fiind. cuprin- 
sul întregii economii a T. V. (7, 49. 10, 34. 12. 34.15, 

29) şi întrnsa s6 exprimă mai bine contrastul față de 
ordinea mântuirii din TF. N. Rolisiunea legii nu s6 re- 
proabă; ca încă este descoperire dzecască, căci Moisi 
e numai mijlocitorul ci. ue şi 0£ să omit, prin ce anti- 
teza devine mai vioac (Win. Ş. 60. pag. 501). Marul e 
ca v. 14; artic.-însemnează graţia per eminentiam; grația 
mântuirii ca factorul vieții creştine. Și adevărul e opus 
legii; nu se afirmă că lowea ar fi fost ncadovărată, ci că 
nu conţinea adov ărul deplin. În lege să cuprinde fiinţa 
lui Dzeu după. partea sânţenici poruncitoare şi pedepsi- 
toare, iar adevărul deplin este descoperirea dragostei 
dzeeşti (3, 16; 1. 10.4, 16).-Prin Isus Cristos; abia cătră . 
sirșitul prologului s6 spune numele istoric al lui Logos 
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întrupat. EI a mântuit de păcat (Isus), o Mosia. cel pro- : 
mis şi uns de Dzou (Cristos). De observat este însă că 
pe timpul apostolilor aceste nume la olaltă - însemnează 
persoana istorică, Sa dat (Eve. 2, 2) — fa făcut indică 
deosebitele roluri ta împărtășire. Moisi a fost numai mij- 
locitorul între Dzeu şi poporul alos, cui a dat legea T. 
V.; iar viind Logos în lume s'au adus harul și adovorul ; ace- 
stea într6nsul au devenit fapte istorice în ncamul omenesc!). 

18. Pe Dumnezeu nimeno nu l-a văzut odi- 
nioară; Unulnăscut Fiul care esto în sinul 
Tatălui, acela a descoperit.? Graţia şi adovărul 
împărt&șite de Logos sunt absolute, pentrucă el nemijlocit 
vede pe Dzeu; el stă cu acesta în alt raport ca Moisi. 
I drept că aceasta să afirmă numai de adevor,- dar şi 
în v. 16 s& aminteşte numai grația, în v. 17 avem amen- 
două momentele ca contrast-la logo, iar aici să vorbeşte 
de descoperire ca op al bunătăţii lui Dzeu. Dzeu: după 
fiinţa sa; ce ncartic. — ce ocură adese (Win. Ş. 19 
pag. 115); e pus în frunte indicând izvorul d6scoperirii. 
Nimene: nici un om, nică vrun ângor Sau fericit (Crizostom,). 
Contrastul sunt Moisi şi protoții 'care au văzut pe Dzeu, 
dar aşa că mărirea, şi ființa lui dzecască le-au r&mas ne- 
vâzuto (Ex. 33, 13, 18. 29). L-a vozut: a privit nemij- 
locit ființa lui.) Omul vede pe Dumnezeu numai mij- 
locit în viziuni, teofaniă- ete. (1. lo. 4, 12. Col. 1, 15; 1. 
Tim. 1, 17). Pe Dzeu îl poate vedea cu adevărat Şi des- 
coperi numai un Dzeu. Acesta-e Unulnăscut. În cele ur- 
mătoare avem variante: 6 proroșeviis vide zor 900, d uovoy. 
vis 9eov, o toroy. Sos şi o uoroy. vios; cea din urmă 
sc află în cele mai multe Msse. Autorul se ro'ntoarce 

1) Clement dAlezandrianul: „Legea sa dat prin Moisi. Nu de Moisi, ei de 
Cuvântul lul Dzeu, dar prin Moisi servitorul lui; de aceea a şi fost temporală. 
lar graţia veclnică şi adevărul s'au făcut prin Isus Cristos. Vedeţi cum vorbeşte 
Seriptura ; de lege zice numar că sa dat; iar adevărul, fiind graţia Părintelur, e 
lucru verinie al Cuventulur, Și nu mik zice că s'a dat, ci s'a făcut prin Isus, tără 
de care nimic nu sa făcut“ (Pacdag. 1, 7 pag. 134). 

2) Heracleon atribue acest vers Botezătorului. 

:) În aceste cuvinte e aluziune la Iix. 33, 18 sq. unde zice Moisi: „Doamne 
arată-mi mărirea ta“, jar Iehova îi răspunde: „Nu poţă vedea faţa mea, căci nici 
un om nu mă vede şi să fie vii“, 

«
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la „Unulnăscut dela Tatăl“ și exprimă că Fiul a văzut pe 
Tatăl fiind consubstanțial cu el. Care este etc. explică exi- 
geții vechi despre vecinicia lui Losos (Ex. 3, L-4). Unul- 
născut n'a încetat a sta în raport cu Tatăl nici după în- 
trupare; dar având în vedere împrejurările istorice (dela 
compunerea evangelici şi pănă -în zilele noastre), cuvin- 
tele să rapoartă la Cristos cel înălțat. Sinul (404705) o 
espresiuno antropomorfistă și însomncază intimitate; la 

ospeţe. col mai intim se razimă do celalalt. es nu ==, 
ci exprimă că Liul se razimă de sinul Tatălui. Cristos 
înălțându-se a intrat cu Dzeu. în deplină comuniune, care 
cor6spunde raportului unic d6 dragoste dovedind că era 
Unulnăscut. Acela: 6l, nu altul a explicat ce nemijlocit a 
privit. Verbul 25pypoda:. însemnează la Greci: a fi con- 
ducător, a arăta calea, a explica; în T. N. întimpinăm 
numai la Le. (24, 35. Acta 15, 12, 14. 21, 19). Obiec- 
tul este: el a descoperit (istorisit) co a văzut la Dzeu, 
tainele dzoirii. 

$. 2. Întroducerea Ini Isus în lume, 1, 19—2, 12. 

a) Mărturia Botezătorului despre Isus, 1, 19—34. E 

19. Şi aceasta este mărturia lui loan, când 
ludeii din lerusalim trimiseră preoți şi leviţi 
ca s6-l întrebe pe cl: Tu cine ești? Și are în 
vedere v. 15, iar aceasta v. 20 sq. (ând să rapoartă nu- 

- mai la trimiseră, nu și la a mărturisit ete. ludeii e popo- 
rul întors din robia babiloniană (2, 6. 13.3, L ete.) Ewan- 
gelistul însemncază cu- acest cuvent pe popor, respective. . 
pe. prepoziţii lui (sincdriștii — oi dozovze), care luaseră 
poziţiune duşmănoasă față de Isus și predica lui. Conexul 
indică, totdeuna în care înţeles trebue luată espresiunca, - 
(popor sau prepoziţii lui). Din Ierusalim să leagă cu „tri- 
miseră“. Sincdriştii. trimit preof (ca cunoscători ai legii) 
și levifă (ca servitorii acelora), deci deputațiune - formală 

„(deosebire de Mt. 3, 7 sq. unde sunt numai unii farisei 
și Saducci între popor). Sinedriul supraveghia vieața, reli- 
gioasă în Israil și de aceea trimite deputațiune la Ioan 

_care s6& se legitimeze. Tu cine eșt? Ioan boteza cu bo- 
tezul care s6 râpoartă la împărăția mesianică (Ezech. 36,
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29 sq. 37, 23. Zah. 13, 1); produce credinţa că.el ce 
Mesia (Le. 3, 15). Sinedriul voește sc ştie dacă cesto el 
acesta. | 

20. Și a mărturisit şi n'a tăgăduit; şi-a 
mărturisit că că nu sint Cristosul. 21. Şi l-au 
întrebat pe el: Decice? ști Ilie? Zice: Nu. Eşti 
profetul? Și a r&spuns: Nu. Respunsul Botezăto- 
rului e pozitiv şi negativ; are deci emfază- cu atât mai 
maro. Cristosul e artic. pentrucă întrebarca de aceca s'a 
pus; la acela gândeau. Dupăce loan respinge opinia că 
ar-fi Moesia, trimişiă îl pun în legătură cu altă persoană 
marcantă. zi otv scil. zori sau îecis întroduce întrebarea 
următoare: Deci co? adecă: Ce .oste?. Cum stă lucrul? 
dacă tu nu ești Mosia. Ile; ludoii așteptau pe acest pro- 
fet ca Înaintemergătorul Mesiei (Mal. 3, 23. MU IL 14. 
17, 11); el îi va pregăti pentru venirea lui. Despre 1e- 
vemia aveau aceeaş părere, ct. Mt. 16, 13. Nu: nu sânt 
leremia, cum credeți voi; nu cu trupul, ci cu spiritul lui 
(A. 11, 14.17, 10). Profetul; artic. exprimă: profetul 
cunoscut; s6 rapoartă la Deut. 15, 15. În privința acestui 
profet erau “mai multe păreră la ludei. Unii îl identificau 
cu Mesia, ce pare mai probabil (Acta 3, 22. 7, 37. 40); 
întrebătorii numindu-l după Ilie, reese că-l credeau- info- 
rior. Întrebările sunt puse așa cu intențiune; ci voesce să 
audă ceva din gura lui loan ca apoi s6-l poată acuza. 
Nu: pentrucă profetul promis de. Moisi era Mosia, nu el. | 

22. Ziseră deci lui: Cine eşti? Ca s6 dăm 
r6spuns celorco' no-au trimis po noi; ce zici: 
însuți dospro tine? 23. Zisc: lu sânt glasul 
celuice strigă în pustie: Facoţi dreaptă ca- 
loa Domnului,-procuma grăit Isaia prorocul. 
Trimișii nu mai pot numi altă persoană de care sc loagă 
așteptarăa Iudoilor, de accea îl întreabă în genere: Cine 

“ești? Înaintea lui ca să dăm răspuns SG suplineșto: spune 
nou6. Roverința cătră suprema, autoritate israilteană și 
datorința de a nu-și nega chiemarea constring& pe Bo- 
tozătorul a face declaraţiunea următoare: Glasul celuice 
oic., e aluziuno la Is. 40, 3 cf. Mt. 3,3. Me. 1, 2. Le. 
3, 4. Datorinţa lui este a pregăti calea Moesiei, și anume
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prin pocăință. LX și sinopticii au £rocudouze în 10c do c09u- 
vare — loan se deosebește pentrucă citează după memorie. 

24. Și trimișii erau din farisei. 25. Şi l-au 
întrebat po el şi zisoră lui: Pentru ce dar bo- 
tezi, dacă tu nu oști Cristosul, nici Ilic, nici pro- 
fetul? Artic. înaintea lui 2ntoza?uevoe lipseşte în cele mai 
bune Msse şi N. Din farisei e adaus ulterior de cvan- 
solist arâtând, că întrebarea următoare e pusă cu intenție 
dușmănoasă. Fariseii țineau foarte mult la obiceiuri; ci 
nu-și puteau explica, că loan botează, şi anume membri 
din poporul ales, prin ce aceștia se declară necurați și 
ca unii caro au trebuință de o nouă vieață. După Ezech. 
36, 24 sq. 37, 23 așteptau ca înaintea Mesici s6 se în- 
tâmple curățirea generală a poporului, — ce reese din: 
înv&țătura rabinilor (Lightfoot, hor. hebr. ad. n. 1.) Pentru- 
ce dar botez): trimișii nu iau în considerare declarațiunea 
din v. 23. Întrebarea nu exprimă: Cu ce drept sau au- 
toritate? Ri desaproabă numai: Cum poți tu boteza do- 
oarece nu te numeri la coice au acest drept. e? are în- 
ţolesul lui azi, de aceca stă ou şi nu arj (Kriig. Ş. 67, 4. 5.) 

26. R&spuns'a lor loan zicend: Eu botez 
cu apă; iar în mijlocul vostru stă,pe carevoi 
nu ştiţi, 27. care vine după minoc, cărui nu sânt 
vrednic se dezleg cureaua încălțămintei lui. 
Lu botez cu apă; eu pus înainte are omfază şi e zis față 
do celce urmează lui (+. 21). Acesta e caracterul bote- 
Zului scu; trece apoi a arcta şi domnitatea acoluia Ia 
care pregătesc predica și botezul lui. Acest botez nu 
curățește pe om do păcat împărtășind un nou principiu 
de vieaţă, ci simbolizează, numai că oamenii prin pocăință, 
adovoârată so pot curăți în lăuntrul lor şi așa. pot fi păr- 
tași la graţia mântuitoare a lui Cristos (Mt. 3, 11). Ioan 
deci botezând nu şi-a arogat ceva co revine Mesici, din 
contra el a pregătit pe oameni pentru acesta. La sinop- 
tici vedom că „cu duh“ să opune cuvintelor „cu apăc. 
putoos VE fără uz” precedent întroduce antiteza cu mai 
multă emfază, orpjze (prez. format din forza în gre- 
citatoa de apoi) exprimă că Isus ce prezent. Pe care 
oi: oamenii cu caracterul vostru. V. 27.: Recepta, Vul- 

3
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gata citesc: acela este care vine după mâne, care înainte de 
mâne a fost, cul nu sint vrednic etc., dar acela este și care 
înainte de mine a fost lipsesc în celo mai vechi şi mai 
multe Msse. Celce vine după mine e subiect la „în. mijlo- 
cul vostru stă“. Sei dezleg etc.; a legă și a dezlega cu- 
reaua sandalelor era cel mai inferior serviciu al sclavilor. 
Astfel exprimă Botezătorul mărirea celuice avea să vie, 
de accoa şi grăeşte aici numai do dezlegare. La 05... 
auroi ct. Win. Ş. 22. 4. pag. ll. 

28. Acestea au fost în Betania dincolo de 
Iordan, unde cra loan botezând. Întâmplarea, pre- 
cedentă o de mare împortanță; evangelistul își aduce 
aminte de loc şi-l numeşte. Celo mai multe Msse citesc 
aici Betania, iar Rec. C. K. U. 1. 22 au Betabaia. Origen 
încă zice că toate Mssele citesc Bctania (Tom. VI. $. 24), 
deși el făcând explorări în partea ostică a Iordanului “şi 
neaflând Betania, ci Botabara, a cores textul cu numele 
din urmă. De observat esto că Betania aceasta nu o coa 
lângă Ierusalim (unde era Lazar), ce dovedeşte adausul 
_„dincolo de Iordan“, ci în partea răsăriteană a Iordanului D, 
Fra botezând: petrecea acolo botezând. Unii suplinesc 
aci: „unde a botezat și pe Isus“ pentruca, s& poată con- 
corda cu Lc. 3, 16 sq.2.. 

29. În ziua următoare vede ol pe Isus vi- 
ind la dânsul, și zice: lată mielul lui Dumne- 
zou care ridică păcatul lumii. În versurile urmă-. 
toare pănă la v. 31 avem mărturia pozitivă a lui loan 
(v. 19—29 e cea negativă) asupra persoanei lui Isus. 

„77| Enavaov: după cele istorisite v. 19 sq. De ce a venit 

1) Zeronim zice: Bethabara, ubi Ioannes Daptizabat, unde et usque hodie 
plurimi de fratribus, hoc est de numero credentium, ihi renasci cupientea vitali 
gurgite baptizantur“. 

Unil au identificat Betania (bez, bara,  domus transitus) cu  Betania 
(Vcf dnija domus navis), dar etimologia aceasta nu să potriveşte la "DBetania 
de pe muntele, maslinilor. Origen explică numele Betabara cu 0x03 NUQa- 
Oztuls (Bara). Betania de aci pare că era situată mai spre nord de Ieriho, 
căci Isus călătoreşte de aci la Betania din Iudeea cam 3 zile CU, 17). 

2) Cele istorisite v. 19-28 stati întâmplat după botezul şi 'ispitirea Mân- 
tuitorului, Din aceasta rezultă că Botezătorul a mărturisit mai de multe ori 
asupra persoanei lui Isus (Le. 3, 15 sq.),
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Isus la Ioan,.nu ştim? ide stă în singular, deși cuvintele 
următoare sunt adresate mai multora, ca, idou, yes; ocură 
și la clasici (ef. Mt. 10, 16. IS, 31. 26, 65. Acta 13, 
46). Artic. o exprimă ceeace sisur să aştepta, iar mielul 
luă Dumnezeu=care e al lui Dumnezeu, consâcrat lui, ho- 
tărit lui. Botezătorul numeşte asttel po Isus având în ve- 
doro Is. 53, 7. Care ridică păcatul lumii exprimă și mai 
special că e jertfă de împăcare. Espresiunca caiprr=a 

„depărta,. a lua asupra-și și a purta, iar Is. 53, 12 avem 
năsă=a purta; LAĂ a tradus pepe; loan scrie: aici 
aioar şi 1. 10. 3, 5 unde=a lua. Oricare înţeles: dăm 
verbului, aci s& exprimă ideea că, după Botezătorul, Isus 
o Mesia caro avea, să pătimească și s& moară; în aceste 
patimi și moarte el ia asupra-și păcatul lumii, îl poartă, 
deci îl ia, îl şterge. Botezătorul întrebuințează proz. at 
eo pentrucă vede împlinindu- să acum acost act al îm- 
păcării. Sing, Citare înfăţişează p&catele omenirii ca 
un întreg. [saia vorbeşte în locul citat numai de pecatele 
poporului ales, iar Botezătorul de întreaga omenire. „Una 
pestis, quac omnes corripuit« (Bongel). 

30. Acesta esto despre care ei ziceam: 
După mine vine un bărbat care înainte de 
mine a fost, căci mai ântâiă do mine era. 3l. 
Şi cu nu l-am cunoscut pe dânsul, ci ca s& se 
arate lui Israil, pontru aceasta venit-amoei 
botezând cu apă. Ca în v. 15 să arată aci înalta 
demnitate a lui Isus. OUTOG Eorw arce în vedere po Isus 
cel de față. une oc arată obiectul do care să vorbeşte 
Şi nu = regi (Win. ş Ş. 471. 3. pag. 358). Zu din v. 30 are em- 
fază. Zicea să apoartă la v. 20. 27. La după mine vine 
cf. v. 15 şi-i corespunde : cui nu. sint vrednic etc. vre nu 
e evraizm în loc de zis = oarecine, cum s6 întrebuințează 
adese &vdoowsios, ci exprimă reverență cătră Mesia. Acum 
motivează Botezătorul mărturia sa despre Isus ca Mesia: 
El mai nainte nu-l cunoscuse de atare, ci siguranță i-s'a 

“dat prin descoperire (v. 33). Și eu nu l-ar cunoscut, adecă, 
ca Mesia; continuă pe „eu“ din v. 30.1) Ci ca să se arate 

1) EL l-a cunoscut ca persoană, căci et eraii inruditi, apoi sigur, i-să va 
fi spus ce a rostit Zaharia, tatăl său, la naşterea Iul (Le. 1, 76 sq. d, cl refuză 

- se
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etc.: Când își va împlini misiunea va cunoaște că are 
înainte-și pe Mesia (pentru aceasta); iar descoperirea ce 
i-sa făcut esto, pentru. dânsul și pentru Israil, scopul ultim 
al pășirii sale ca, botezător. Cu aceasta nu contrazice Mt. 

„3, ÎI — pocăința avea numai scopul să pregătească ini- 
mile a primi pe Mesia. Deo citit este 2 four nu & 7 
voarr. 

32. Și a mărturisit loan. zicând: Că am v& 
Zut Duhul pogorîndu-se din cor ca un porumb, 
și a remas deasupra lui. 33. Şi eu nu lam cu- 
noscut pe el; ci cel ce m'a trimis pe mine să 
botez cu apă, acela mi-a zis: Peste caro voi 
vedea Duhul pogorîndu-se şi r&mâind dea- 
supra lui, acela este caro botează cu Duh sânt. 
34. Și eu am văzut, şiam mărturisit că acesta 
este Fiul lui Dumnezeu. Promisiunea sa realizat la 
botez. Și a mărturisit constată fapta că Isus ce Mesia: l0- 
an a dat mărturie grăind. Am vezut: ce să îndegetează 
în v. 33 şi reese foarte clar din Mt. 3, 16. Le. 3, 22. 
Ca un porumb (Recepta citește ajoz! în loc de 3) să leagă 
cu pogorîndu-se. Din Lce:-3, 22 rezultă că Botezătorul nu 
as6mena pe Spiritul sânt cu un porumb sau pogorirea lui 
cu a unui porumb, ci el l-a xzut în această formă po- 
gorindu-se (Mt. 3, 13, 16). Și a remas deasupra lui arată 
că Spiritul a petrecut mai multă vreme asupra, lui. Aşa 
s6 deosebește Isus. de prorocii 'T. V. caro se bucurau 
de prezența lui numai din când în când, iar Isus s6 în- 
zestrează acum cu acesta pentru chiemarea sa (Acta LV, 
98). &7 auzov nu e în loc de 27 auroi, ci exprimă că 
Spiritul a r&mas în direcțiinea spre Isus. În aceste cu- 
vinte avem aluziune la Is. 11, 2. În v. 33. s& accentuă 
încă odată necunoașterea sa că Isus o: Mesia, dar adaogă, 
cum aceasta a, fost înlăturată prin descoperire dzeească. 
Celce ma trimis cf. Le. 3, 2. Acela m-a zis e contrast Ia, 
„ȘI cu nu l-am cunoscut otc.*, iar sine» aro înţelesul unci 
vorbiri interne. Din „celco.... cu apă“ rezultă că Bote- 
zătorul poate cunoaşte în Isus pe Mesia când îl botează. 

chiar a-l boteza (ML. 3, 13 sq,); aci e vorba de o cunoaștere internă, de siguranţa, deplină că, Isus e Mesia,
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Peste care vel vedea: mulţi vei boteza; unul din accia, 
asupra cui vei vedea semnul dat, acela este ol. Care 
botează cu Duh sânt, ca contrast la botezul cu apă, 0 ca- 
racteristica timpului mesianic; atunci să vor rovărsa în 
abundanţă darurile Spiritului sânt; de sine înțeles este că 
numai asupra, credincioşilor (cf. loil 9, L. 18. 4, 3). V. 34 
exprimă baza mărturisirii sale: Și eu am vezut; „cu“ o 
contrast la v. 33: „acela mi-a spus“, iar cu am văzut. „ŞI 
cu“ corespunde aceluiaș pronume din v. 31. 33; e trium- 
fător. Port. „am vâzut“, „am mărturisite exprimă fapta: 
împlinită ; iar „am mărturisit“ "= mărturia ce am facut-o 
odată are valoare pentru totdeuna (Win. Ş. 40. 1. 
pag. 296). Acesta este Fiul lui Dumnezeu 0 aluziune „la, da. 

“sul din cor, cf. Mt. 3, 17; iar.numirea „Fiul lui " Dzeu“ 
nu = Cristos, ci înscmncază natura mai înaltă, dzoească 
în Isus, de care să vorbise în v. 15 cu „înainte de mine cra“. 

b) Antâii inveţăcei ai lui Isus. 1, 35—51. 

Dupăce ovangelistul tratase mărturiile Botezătorului ” 
asupra lui Isus ca Mesia trece a arâta cum mulți din în- 
vâţăcoii acestuia, în urma acestor mărturii, loan î însuş, se 
fac înv Gțăceii aceluia, 

35. În ziua următoare iarăș sta loan şi doi 
din învâţăcoeii soi, 36. şi priv ind la Isus caro 
umbla acolo zise: lată mielul lui Dumnezeu. 
37. Şi cei doi învăţăcei îlauziră grăind, şi au 
mers după Isus. 3$. Iar Isus întorcându-se și 
v6z6ndui morgând după col zise lor: 39. Co 
căutaţi? Iar ei ziscră lui: Rabi — ce să tâlcu- 
oște învățătorulo —unde locuești? 10. El zise 
lor: V oniți și voți vedoa. Doci veniră şi v&- 
zură unde locueşte şi rOmaseră la el ziua a- 
ceca. lira pola ora a zecea. În ziua următoare îarăș 
priveşte la v. 29: o zi dupăce Ioan făcuse mărturie aşa 
importantă, despre mesianitatea şi dzeirea, lui Isus (a 2. zi 
după cele întâmplate în v. 19). "Sta: ca S6-și împlinească 
oficiul, ori aștepta po Isus. Doi din învațăcei să; după v. 
+ unul este Andreiu, al 2. nu să numeşte, deci esto 
evângelistul, căci istorisirea următoare poate fi numai a
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unui mârtor ocular (13, 23. 18, 15. 19, 26 etc.) 2nBiepes 
exprimă o privire cu intențiune (Ac. 14, 67. Le. 20, 17 
etc.) Isus petrece în acelaș loc unde era loan, dar nu vine 
la el. Acesta apoi mărturisește despre el-ca în ziua pre- 
cedentă, numindu-l mielul prezis de profet. /9e_etc. nu e 
tema unci cuvântări mai lungi, ci prin scurțime atrage și 
mai mult atențiunea. Lipsind adausul explicativ din v. 29. 
rezultă că aceşti învețăccei au fost faţă la cele întâmplate 
v.-19—34, de aceea sunt suficiente aceste puține cuvinte 
a le aduce aminte de mărturisirea accea. Unele Msse (C. 
59. 239 al.) au aci cuvintele: care ridică -pecatele lumii — 
împrumutate din v. 29. — Îl auziseră grăind. arată că 
Botezătorul grăeşte înaintea unci mulțimi. Aa mers după 
Isus, adecă tăcând; iar scopul lor era s& vadă unde lo- 

cueşte și, poate, să-l întrebe mai multe fiind singuri. V. 
38, sq. nu exprimă că Isus avea trebuință a i-s6 spun 
co dorește cineva, ci cl voeşto s& lo dea ocaziune ca ci . 
să se pronunțe. Întorcându-se: a auzit paşii lor şi întor- 
cOndu-se îi vede cum veneau după el. Ce căutați?: Ce 
doriți, ce voiţi?; întroduco converzaţia cu mai multă pre- 

venire. :Rabi = domnul meu, dela ra) = mare; e agră- 
ire respectuoasă (mai ocură de 7 ori în evangelie). Evan- 
selistul explică cuventul pentru cititorii groci cu Orddozale. 
Şi mai apoi vedem că înv&țăceii numesc pe Isus: învâ- 
țător, domn. Unde locuești? e corelat la v. 36; fără în- - 

doeală în Betania (v. 28). Veni și veți vedea: unde lo- 
cuesc; îi învită prieteneşte să vie cu el. Deci: veniră: în - 
urma învitării. Remaseră etc.; co au vorbit cu dânsul, 
nu spune ovangelistul ; dar cele întâmplate atunci vedem 
că au impresionat foarte pe învățăcel, căci și la boâtrâ- 
nețe își aduce aminte de acest moment. Fra pela ora a 
zecea. Socotind aci cu. Iudeii avem 1 ore după amiazi, 
iar cu Romanii 10 ore înainte de amiază. Probabil este 
că evangelistul numără după -cei- dintâi — a celor din 
urmă nu s6 poate dovedi din evangelie — şi atunci ziua 
aceea e espresiune populară având înţelesul: au r&mas în 
„societatea lui Isus restul zilei acelcia dela + ore înainte. 

41. Androiu, fratele lui Simon, era unul 
din cei doi învă&țăcei care auziseră dela loan
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şi morsesoră după densul. 42. Acosta află 

ântâiu po fratele su Simon și zico lui: Am 

aflat pe Mosia — ce s€ tâlcuoșşte Cristos. i. 

L-a dus po el la Isus. Privind Isus la cl zise: 

Tu ești Simon, fiul lui lona, tute voi chioma 

Chifa — co să tâlcuoşte Petru. Află: încă 'în 

acecaş sară; cl îl căutase căcă a 2-a zi orau s6 călâto- 

roască — după cole următoare. Antâiu (mewros în loc de 

zodreg03) exprimă, că fiecare își căutase fratele (de aceca 

pe. fratele seu) a-i spune vestea îmbucurătoare. — în Isus 

a aflat pe Moesia; dar Andreiu află mai ântâiu po al 

său. Am aflat o pus în fruntea propozițiunii spro a ac- 

centua, şi mai mult bucuria, ce o simţesc ci în co au aflat. 

Mrooias cald. Mșiha (4, 25) însomncază unsul în înțeles 

eminent; rege-preotul promis în T..V. (ME. 1, ).. Espre- 

siunea pare a fi împrumutată din Ps. 2, 2. Privind Isus 

la cl (eufBitwpas aur) aro emfază; Isus priveşte la, Simon 

scrutându-i internul. Rezultatul este că-i schimbă numele 

întrunul care însemnează tărie și soliditate: Chifa (4e/a 

dela ef ovr.—stâncă, piatră). Şi Omer foloseşte espro- 

siunea stâncă spre a însemna soliditate (Od. 17, 463 ct. 

Ezech. 3, 9). Zu eșk descrie cu deamăruntul circumstan- 

țele dării numelui spuindu-s6 mai ântâiu ce este, apoi ce 

va fi în viitor: Te vei chiemu. Un nume a căpătat el în 

familio, altul arată chiomarea lui cea nouă. Variante avem 

6 vios 'Iuvă — "Iwăvov şi 'Iwavvov. . 

"44. Iar în ziua următoare voia Isus să 

meargă în Galilea, şi află pe Filip. Şi zice 

“ Isus lui: Vino după mine. 45. lar Filip ora din 

Botsaida, din cetatea lui Androiu şi a lui Potru. 

În ziua următoare: a patra zi dela v. 19. Să meargă în 

Galilea: din acele ţinuturi, adecă dincolo de. Iordan unde 

so ailă acum după v. 28. 29. 30; aci şi-a împlinit oficiul. 

. Află: când părăseşte locul de petrecere; vedem că şi Fi: 

“lip era în apropierea. Botezătorului. Vino după mine: ca 

învățăcel. Din Betsaida: pe malul apusean al lacului Gre- 

nozaret (12, 21); să numeşte Betsaida Galileii deosebin- 

du-s6 de cea de pe malul nordic al acestui lac, pe care.
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tetrârhul Filip o numi Betsaida Iulias în onoarea ficci lui 
August. Din cetatea hu Petru cote. o adaus spre a arâta 
că autoritatea, acestora, l-a îndemnat a urma, lui Isus. 

46. Filip află pe Natanail și zice lui: Des- 
pre care au scris Moisi și profoții, am aflat, 
pe Isus fiul lui Iosif din Nazaret. 47. Ziso Na. î 
tanail lui: Din Nazaret poate fi cova bun? Fi- 
lip zise lui: Vino şi vezi. Repede să lățește cuven- 
tul despre Mesia cel descoperit. Natanail (era din Cana, 
21, 2) nu s& aminteşte în: registrele apostolești şi să 
identifică cu Bartolomei din motivul că la Mt. Me. și Lc. 
după Filip urmează Bartolomci. Numele Natanail ocură 
adese în T. V. (Num. 1, 8.2, 9; 1. Cron. 2, 14 etc) și 
corespunde lui Ord)wgos, Qeddoroc, Qeo0woqros. Numai loan 
îl numeşte cu numele „proprii, iar ceialalți evangelişti, 
după datina evreească, cu cel al părintelui: fiul luj 'Tol- 
mai (Băr — Tolmd2). Despre care au scris cote. descrie pe 
larg și temoinic, cor&spunzător. firiă lui. Natanail (6, 5. 6. 
14, 8. 9). EI zice că a aflat po acela de care au scris 
Moisi în Pent. (Deut. 18, 15 etc.) şi coialalți profoți, dar 
uită că Moesia avea s so nască în Betleom (Miha 5, 1). 
Fiul bă Dsif ctc.; poporul credea că. Isus o fiul acestuia, 
pentrucă petrecuse în casa lui, și că e-din Nazaret, unde 
trăise de mie cu părinții. Natanail se îndoeşte şi zice: 
Din Nazaret etc. El nu poato crede ca Mesia se vic din 
acest oraș. Această îndocală să bazează, după unii, pe 
împrojurarea că Galilea era foarte disprețuită în acelo - 
timpuri de Iudei — dar Natanail încă era de: acolo și nu 
a fi întărit credința conaţionalilor ; alții. cred că fiind Na- 

zarctul un oraş mic nu avea nici o însâmnătate. În T.YV. 
nu s6 aminteşte, iar Iudeii așteptau atunci s6 vie un Mo- 
sia puternic care să-i scape do stăpânirea Romanilor. Fi-! 
lip îi -r&spunde numai: Vino și dez; numai așa poate ni- 
mici orice îndoeală. „Optimum remedium contra Opinio- 
nes. praeconceptas“ -(Bengol). 

45. Isus văzu pe Natanail viind-cătră dân- 
sul și zise despre el: Iată cu adevărat un Is- 
raelit, întru care nu osto vicleșug. 49. Zise 
Natanail lui: De unde mă cunoști? Isus ră&s-
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punse şi zisc lui: Mai nainte de ce te-a chie- 
mat Filip, fiind tu sub smochin, te-am văzut. 
50. Natanail r&spunse lui: Rabi, tu eşti Fiul 
lui Dumnezeu, tu ești regele lui Israil. Mântui- 
torul, care cunoaşte celeco s6 petrec în inima oamenilor 

(2, 25, Acta 1, 24), se pronunță asupra “stării sufletești 

a lui Natanail, şi. anume cătră' ceice erau cu densul, dar 
Natanail s6-l audă. Cu adevărat un Israelit să explică prin 
în care nu este vicleșug, adecă acest om e prob, drept, 

fără vicleșug şi înşelăciune (Ps. 32, 1). Numele Israolit 
întrebuințau Evreii ca nume onorific fiind urmașii lui 

“Iacob, numit astfel de Dumnezeu (Geon. 25, 27). Acesta. 

(Natanail) ce un adevărat urmaş al lui Iacob, fără prihană, 
ca străbunul său. Natanail nu respinge lauda, dar se miră 
de unde îl cunoaşte Isus zicând: De unde mE cunoşti? 
Isus îi arată că privirea lui nu — mărginită prin spaţ; 
el vede şi cele din lăuntru ale omului: Mai nainte de ce 
te-a chiemat cote. vno zv ovzijv să lcagă la 7700 Tov — 
ei0ov o, iar artic. arată, că are în vedero un anumit smo- 
chin. Aşa să descopere noului învețăcel natura dumneze- 
cască a lui Isus, iar acela îl recunoaşte domnul şi regelo 
su. Co a făcut Natanail sub smochin, nu ştim,. dar din 
cele următoare putem deduce că s'a întâmplat ceva 0x- 
traordinar în internul lui. Aceasta s6 dovedeşte din îm- 
prejurarea că Natanail e frapat, apoi atare mărturisire 
poate purcede numai dacă a fost cunoscut internul lui, 
nu numai o vedere esternă. Dacă ne aducem aminte de 

- datina Iudeilor din acele timpuri de a se retrago sub ar- 
bori, a citi şi medita asupra s. Scripturi, putem: zico că, 
și Natanail sub smochin în rugăciune şi-a vărsat dorinţele 
și sporanțele, poate citia tocmai locuri mesianice. În 
această ocupațiune vede el că l-a văzut un ochiu, de 
aceca: Rabi etc. Natanail numeşte pe Isus „învâțător“ 
pentrucă aștepta să fie instruit do densul; iar Pâd h 
Dumnezeu, regele luă Israil sunt numiri mesianice; ântâia 

exprimă ființa lui dumnezeească, a doua raportul cătră 
poporul israiltean, Mesia, aşteptatul rege. Natanail nu- 

meşte pe Isus iul lui Dumnezeu. De unde știe el aceasta? - 
Mai probabil este că Filip, când l-a chiemat, i-a spus că _
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Botezătorul, al cărui înv Gțăcel cra poato şi Natanail,. îl 
numește astfel (v. 3-4). 

51. Isus rospunse şi ziso lui: “Pontrucă 
ţi-am spus ţie că to-am văzut sub smochin, crozi? 
Mai mari decât aceasta vei vodoa. 52. Şi ZiS0 
lui: Amin, amin, grăosc vou& de acum. veţi 
vedea corul deschis şi pe ângorii lui Dumne- 
zeu suindu-se şi posorîndu- se pe Piul omului. 
Natanail și toți ceiălalți învâțăcei — zice Mântuitorul — 

_xor vedea lucruri și mai mari; toată lumea cerească vor 
vedea-o servindu-i. Crez 2 întrebarea sG-i aducă aminte 
temeiul pentru care crede, dar îi pune în vedero alte 
lucruri. Mat mari decât aceast: în lucrarea, lui mesianică. 
Amin, „amin are numai ov. loan. !) Evangolistul nu oxplică 
po amen amen pentrucă era cunoscut din cult ([. Cor. 

16). La - începutul propozițiunilor se află numai. în 
ov: nel Şi în gura, lui Isus, iar în T. V. (LXX. yEvotTo) 
numai ca adoverirea unci notărri sau porunci (Num. 5, 
22. Deut. 26; 1. Reg. 1, 36). După Delitzsen (Tal- 
mud. Studio IX. Luth. Zeitschritt 1856, 3. p. 422) 
esprosiunea e traducerea, lui amen, amena (amer ăna, 
e scurtat în amena care ocură adese în tractatele tal- 
mudiste). De acum nu exprimă că din momentul când Isus. 
a rostit aceste cuvinte, ci: dela începutul lucrării sale 
mesianice; dela botez At. 3, 16), pentrucă de atunci au 
început a. s& descoperi puterile cerești și nu mai înce- 
tează. Cuvintela veți vedea cerul deschis cete, rostește Isus 

"pentru „un israelit fără vicleșug“ și „regele. lui Israil“ 
cari sunt aluziune la visul lui Iacob (Gen. 28, 12). Acolo 
s6 spune patriarhului în simbol ce conţine promisiu- 
nea: „Te voiu binecuventa şi întru tine Și în s&mânța 
ta s6 vor binecuvânta, toate neamurile pe pământ“.. Co- 
municațiunea începută cu protopărintele poporului ales 

„avea să se doplinească în regele acestuia. Suirea Și po- 
gorîrea ângerilor simbolizează lucrările &rației dzeoşti 
ofeptuite prin organele sale, prin ângeri. Suindu se e pus 

  

1) Formula aceasta o are loan. încă 3, 3. 5, 11; 5, 19 24. 25; 6, 26. 32. 
47. 53; 8, 31,51. 58; 10, 1. 7; 12, 24; 13, 16. 20. 21. 33; 14, 12; 16, 20. 
23; 21, 18.
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înaintea lui pogorindu-se din motivul că în Logos, făcen- 

du-so om, sa pogorit po pământ întreaga lume spirituală, 

după potenţă, şi comunicaţiunea de vieaţă începe dela ol 

și s6 oprește la dânsul. Fiul omului să numeşte Isus în 

ovangelii, şi adecă la Mt. do 29 de ori, la Me. do 13 

ori, la Luca do 25 de ori, la loan de ll ori; apoi Acta 

7, 50. Ewr. 2, 6. Apoc. |, 13. 14, 14 cf, Mt. 8,.20. 

c) Nunta din'Cana Galileii, 2, 1—12, 

Ce promisese Isus în celo precedente începe a „s6 

realiza cu această ocaziune. El arată învâţăceilor maies- 

tatea, sa, mesianică. Prefacerea apei rămase la curățirea 

evrească simbolizează că ființa. lui Israil s6 schimbă în 

cea cvangelică, plină do bucurie, care .a venit în Isus. 

Fapta .s6 istoriseşște simplu, de aceea explicare ca e uşoară,!) 

| |. Şi a treia zi s'a făcut nuntă în Cana Ga- 

lileii, și ora muma lui Isus acolo. 2.lara fost 

chiomat la nuntă și Isus.cu înv sțăcoii, s6i. A 

treia zi: dela cel din urmă termin (1, 41), va s6 zică 

dela 1, 19 sunt 6 zile. În 3 zile Isus a. putut căltori 

dela Betania la Cana (£, 46. 21, 2). După unii este Kafar 

Kenna, l!/, oră spre miazănoapte răsărit dela Nazaret; 

după alții era situată între Sepphoris şi .Nazaret; ruinile 

cari există la Kâna el Dschelil sunt 2—3 ore departe. de 

Nazaret. Genit. Galileii o adaus spre ao deosebi de cea 

din seminţia Aser, aproape de. Sidon (Is. 19, 28). Ospâ&ţul 

l-au făcut niște rudenii ale mumei lui Isus, ce rezultă din 

învitarea ci (v. 12). Auzind că Isus e în apropiere rude- 

niile îl învită împreună cu pe învățăcei (nu sunt numai 

cei amintiți în cap. 1, Sau Andreiu şi filip — după Crizo- 

stom — dar nici numai strâini). 
3. Şi sferşindu-s6 vinulziso muma lui Isus 

cătră densul: Nu au vin. 4. Isuszico ci: 'omee, 

ce este mie şi ţie? Încă n'a venit ceasul mou. 
5. Zice muma lui slugilor: Orice va zice vouă, 

faceţi. Isus venise pe neașteptate cu înveţăceii, iar coice 

1) Între explicările alegorice notăm aci pe a lui Civil Alexandrianul. După 

cl mireasa e omenirea, mirele e Cristos, zinul care să isprăvueşte este legea, vinul 

dăruit în mod extraordinar e evangelia, arhitriclinul sunt servitorii cvangeliel. 
Mântuitorul participând la ospăț consacră taina căsătoriei. 

, .
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făcuseră osp&ţul nu erau pregătiți cu vin pentru mai mulță. Maria, observă (nu să Spune cînd) că vinul-s'a sferşit şi provoacă pe. fiul s6u s6 ajute; iar r&spunsul lui Isus în- vederează că Maria îl rugase se facă minune. Textul v. 9.esto după NA B Lai VOrEoIoavros  olvov Acre, iar N şi unolo Msse ale l[talci au zei ofvov ou cizov Ori Ovvere)todp 6 olwos 05 Văţov — 0 glosă explicativă la textul acceptat, Ce este mie şi ţie cor&spunde evr. 
mă di-valal; rupe orico losătută (los. 22, 24. Jud, 11, 12. Mt. $, 29. Le. S, 26. Me. 1, 24. 5, 7), iar alocuțiu- noa femee nu exprimă. asprime sau mustrare (19, 20). Mântuitorul arată că. fiind vorba a-și manifesta puterea, mesianică încetează, între ol: şi Maria, raportul de fii Și 
mumă ; atunci amândoi să conduc de voca Tatălui ceresc. Cea- 
sul meu: timpul când trobue sg descopere mărirea sa (7, 
30. $, 20. 12, 28. 13,1, 17, 1), iar încă dă speranța că ol voeșto să ajute. Zice muma luă otc. Deocamdată i-S'a 
refuzat cererea, dar din cuvintele lui Isus: deduce că aju- 
torul lui nu'lo va lipsi, de aceca dă slugilor această poruncă. | | 

6. lar orau acolo șase vaso de piatră, puse 
după curăţenia ludoilor, cuprinzând douspănă la troi metrite. Înainte şi după mâncare Iudeii obici- nuiau să-și spele mânilo (Me. 7, 1—4). dcoto-nu spune unde; în odaea unde cra osp6ţul ori în antișambră. voga 
=. cane de apă, iar :$ înfăţişează împrejurările mai de- 
tailat. zeiueva:: așăzate, puse. zară exprimă aci scopul: pentru, spre (Win. $. 49. c. pag. 376). zweocoau av ue 
Tonras ; etc. avă aro înțeles distributiv (Win. $. 49. b. pag. 
372). Probabil este că Ioan are în vedere metritele atico 
= 1!/ amfore romane, cam 38 de litro (corespundo' ba- 
tului evreesc); aşadar celo 6 vase conțineau cam 4:/, — „657 HI. Isus dărueşte astfel juna păreche, ai cărci pă- rinți îl învitaseră la ospăț împreună cu pe învățăcai. - 

7. Isus zise lor: Umpleţi vasele cu apă. Şi le-au umplut pănă sus. 5. Şi zise lor: Scoateţi acum și ducoți arhitriclinului. Iar ci au adus. 9. lar cum gustă arhitriclinul apa co so fă- cuse vin, și nu știa de unde este, iar slugile
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cari scososecră apa ştiau, arhitriclinulchiamă 
la sine pe mire 10. şi zice lui:-Tot.omul ântăiu 
“pune vinul col bun, şi dupăce s'au îmbătat, 
pe col mai prost; tuai ținut vinulcelbunpănă 

acum. La alto minuni să spune actul prin caro s'a s6- 
verşit (cuvânt, atingere cto.), aici nu. Lor: slugilor. Um- 
pleți indogetoază că vasele erau aproape. Slugile scot 
vin din unul sau din mai multe vase şi duc arhitriclinu- 
lui. Acosta era stolnicul și conducea ospă&țul grijind «lo 

beuturi şi mâncări; el nu.sc numera la oaspoți şi nu e 
identic cu ouzuzooiaezos, Buoeleis zov ovunooiov, Modimpe- 
rator, arbiter bibendi, care s6 alogea dintre oaspeți prin 
soarte. “Traducerea rom. "cu nun e greşită; Arhitriclinul 
(triclinarches la Potron. 27; zeantţonoros — Athen. 4 p. 
170) trebuia s6 guste vinul înainte de a s6 pune pe masă 
și dispunea s& sc amestece cu apă ori nu, după calitate. 
EI nu știo nimic de cele întâmplate, do aceea se miră. 
De unde este: nu ştie că e scos -din vasul cu-apă. Jar 
slugile... apa e parentoză. Ştiai: de unde ce vinul acesta. 

Tot omul etc. Din esperiență ştie el că astfel să întâm- 
plă la.ospeţe; el credo că acest vin s& ascunsese anume 
pănă acum. Pe miro îl agrăeşte ârhitriclinul pentrucă la 
ospăț acesta avea să îngrijească do vin. Verbul q9u- 
Oxzt09cau însemnează totdeuna a fi bout mult, deşi nu 0 toc- 
mai = a fi beat. Pănă acum e opus lui „ântâiu“ dupăce 
ați sâzut așa mult la masă; deci nu are în vedere ozar 
urduoz. Ce s'a întâmplat aci să petrece în fiecare an în 
viţa de vie prin desvoltare îndelungată!) 

II. Aceasta a făcut Isus ca începutul mi- 
“nunilor, în Cana Galileii, și şi-a aretat mări 
roa sa, şi au crozut întrensul înv ățăcoii lui. 

12. După aceasta: s'a pogorit la Capernaum! 
el şi muma lui și frații lui şi înv&țăceii lui, şi 
acolo au rO6mas nu multe zile. Fvangolistul spuno 

apriat că istorisise o minune, şi adecă întâia ce făcuse 
Isus spre a-și ardta mărirea — nu ântâia în Cana Ga- 

1) Augustin, i in Joann. în. VIIL zice: Ipse fecit vinum in nuptiis, qui omni 
anno hoc facit în vitibus. Illud autem non miramur, quia omni anno fit: assidui- 

„. tate amisit admirationem.
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lileii (4, 46 sq.). omuetov (in) să numește această minune 
pentrucă serveşte a descoperi un ce deosebit; aici mă- 
rirea lui Isus. Cuvântul făcându-se om lumina era, .oare- 
cum ascunsă, dâr el o lasă s6 străbată din când: în când 
— ca în momentul de față. Dela Cana Isus merge cu 
ai s&i la Capernaum (Mt. 4, 13) caro să vedo că şi acum. 
era orașul unde locueşte. După aceasta: dupăce a trecut 
ospățul, Isus etc. merg în. orașul amintit. Sa pogorit să 
zice. pentrucă Capernaum zace mai jos decât Cana, lângă 
mare. La frații Dlui cf. Mt. 13, 55. Nu multe zile: “fiindcă 
erâu aproape Paștile, când Isus merge la Ierusalim!). 

$. 3. Isus mărturiseşte mai ântâiu de sine că e Fiul lui Dutu- 
uezeu ; converzaţia cu Nicodim, 2, 13—3, 21. 

a) Isus curățește templul, 2, 13-—92, 

„Cu 2, 183 începe Isus a descoperi înaintea poporului 
că e Fiul lui Dumnezeu. Dar această descoperire are ca- 
racterul goneralităţii; abia c. 5 să face aceasta cu mai 
multă hotărire producând conflictul cu căpeteniile lui Israil.. 

13. Şi aproape era Paștele ludeilor, și Isus 
s'a suit la lerusalim. Isus observa ciclul” sărbătorilor 
ovreeşti. Datul de aici e de mare importanță, pentru cro- 
nologia evangeliilor având în vedere că sinopticii încep 
activitatea lui Isus în Galilea în momentul .dela Io. 4, 3. 
Și aproape -era, adecă în acele zile când era în Caper- 
naum. Sa suit: pentrucă Ierusalimul era situat mai sus. 

14. Și află în templu pe ceice vindeau boi 
și Oi și porumbi şipe schimbătorii de bani ş&- 
ZEnd 15. şi făcu bici de ștreanguri și scoase 
pe toţi din tomplu, oile Și boii, şi vârsă banii 
schimbătorilor şi r&sturnă mesele, 16. şi 'co- 
lorce vindeau porumbi zise: Luaţi acostea 
de aci; nu faceți casa Tatălui meu casă de neguțătorie.:La v. 14 cf. Mt. 21, 12. fn templu: în 
curtea esterioară, a păgânilor. Ceice vindeau etc. ca să 

  

, 1) Sinopticii nu istorisese minunea aceasta ; scopul lor este a înfăţişa acti- vitatea lui Isus în Galilea și Sfergitul cl în Ierusalim: eX nu se ocupă cu cea prezentă în Cana, dar nici cu cea din Betania, (Lazar). Ă 

>"
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pue la dispoziţia” colorce 'veniau la templu cele necesare 

pentru jertto şi dare. Schimbătorii de bani; daroa, la tem- 

plu să plătia numai cu .sicli ovrecști. Ze toți s& explică 

în oile ete. Isus alungă din templu numai vitele, căror 

urmează oamenii. Dar putem înțelege că Isus aplică bi- 

ciul şi. oamenilor, precum şi că râstoarnă mesele etc., 

deoarece credința Israiltenilor era că. bărbaţii: înzestrați 

cu putere dumnezecască nu grăiau numai ce poruncia 

lor Dumnezeu, ci şi cu fapta dolăturau fărădelegile. Pen- 

tru aceasta nu exista un drept pozitiv, dar s6 provocau 

la Num. 25. 70 zfeua=—monetă, îndeosebi bani m6runți. 

În v. 16 Isus nu procede mai blând față de venzătorii 

de porumbi, ci pentrucă numai aşa îi poate depărta din 

templu, de aceea: Luaţi acestea cote. Nu faceți să ra- 

poartă la toți pe care-i alungase (Is. 56, 7. ler. 7, |l. 

Zah. 14, 21). Tatălui meu exprimă conştiența demnității şi 

autorităţii sale dumnozeești (Mat. 3, 1 sq.): Domnul intră 

în templul său voind să curețe poporul. Din „cele urmă- 

toare rezultă că vânzători au părăsit locurile lor în urma 

energiei lui Isus, dar cu oarecare displăcere. | 

17. Adusu-și-au aminte învățăceii că scris 

este: Râvna casci talo me va mânca pe mine. 

Procodarea lui Isus impresionează pe învâțăcei ; ei își aduc 

aminte de locul din T. Y. unde David, prototipul lui Cris- 

tos, «loscrie necazurile şi neajunsurile suferite pentrucă a 

fost zelos pentru onoarea lui Dzou. De și-au adus aminto 

înv&țăceii îndată sau mai târziu, nu s6 spune — deşi cea 

din urmă e probabilă după” v. 22. Citatul e Ps. 69, 10 — 

care psalm s6 rapoartă mai adese în T. N. la moartea 

lui Isus (15, 25. 19, 28. Mt. 27, 34. 48. Acta 1, 20, Rom. 

11, 9. 15, 3)..df€ va mânca: mă& va pierde. Unii zic că 

învățăceii au înțeles aceste cuvinte de moartea lui Isus 

(la ce contrazice v. 22), alţii iau despre puterea internă 

care-l consumă (Ps. 119, 139). zarapăyera (dovedit mai 

mult) e viit. clenist dela ?09%iw (Win. Ş. 15. pag. 85), iar 

LXX are aor. zareţoye. Aa | 

18. R&spunsoră deci ludeii şi ziseră lui: 

Ce semn arăţi nou că faci aceasta? 19. Isus 

răspunse şi zise lor: Stricaţi acest templu, și 
p
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în trei zile îl voiu ridica. 20, Ziseră deci Iu- doii: Patruzoci şi șaso de ani s'a zidit acest templu, și tu în trei zile îl voi ridica? Răspun- seră cf. Mt. 11, 25; Iudeii, adecă reprezentanții poporului (1, 19) pretind ca Isus să so legitimeze pentru cele pro- - cedente. Ce semn ctc. EI să dovedească cu o. minune că are drept a păşi în cele .ale cultului contra dispozi- țiilor încuviințate de preoți și arhiorci. După Zan. 14, 20. Mal. 3, 1. sq. în timpul mesianic să „aștepta rege- norarea cultului dzeosc; Iudeii în urma procedării lui Isus puteau să ajungă la ideoa că el își atribue această putere. Are: faci ca noi să vedom, Întrebarea, Iudeilor nu purcede din credință, căci având cei aceasta, cele în- tâmplate în templu le-ar fi. fost semn suficient a rOCU- noaște în Isus pe Mosia. Dar Isus nici acum nu lo dă semnul cerut, ci le arată unul viitor caro dovedește de- plina lui putere: Stricaţi ; e imper., nu numai ipotetic. După explicarea ovangelistului din v. 2] templul însomnează trupul lui Isus, pe care Iudeii îl vor râstigni, dar ol va învia a treia zi; așadar ridica = învia 5). €v exprimă ce s6 va întâmpla în acest rostimp (Win. Ş. 48. a. 3. pag. 361 cf. 1. Cor. 6, 19. 3, 16 sq. 2:: Cor. 6, 16. Col. 2, 9. cf. 10, 38. 14, 10 sq. 17, 21). După v. 20 Iudeii nu înțeleg cuvintele lui Isus, căci le iau în înțelesul propriu (Mt. 26, GI. Mc. 14, 58. Acta 0, 13). reooaodzovra zai ES Ereomw fără tv. exprimă cât timp sa lucrat la acest templu (Win. Ş. 31. 9.a: pag. 205). Irod cel mare, voind s6 căștise pe Iudci, în al 18. an al domnirii sale (Nisan 734 — Nisan 735 n. C.; Iosif Flaviu în toamna acelui 

  

1) Exigeţi mal noi (Herder, Liicke, Bleek, de Yette, Ewald 'etc.) cred că Isus zice: De stricați acest templu, am putâre să-l rezidese în 3 zile ; sai: Stri- cati acest templa de piatră şi abrogaţi atunck legea mozaică, legământul vechii”; iar ei voii întemeia in loc un templu spiritual, noii legămă&nt; saă: Profanaţi mal departe religiunea voastră şi serviciul dz, pănă le ştergeţi cu totul, atunci eii voiii întemeia o nouă Teliziune spirituală. Dar contra acestor explicări este . împrejurarea că Isus nu le dă semn, întrebarea deci nu primeşte răspuns, Mat departe nu există legătură logică nici istorică între protază şi apodoză, căcI tem- plul spiritual să putea întemeia şi fără 1voare, ba exista acum când cultul evreese încetează după, risipirea templuluy. Apol în 3 zilear fi fără înțeles. În urmă cum să împacă î] roiii vidica? căck ar trebui să stce „voiti ridica altul“, deoare- ce e vorba de un noă templu ; iar GUzOV arată că are în vedere pe cel existent.



Cap. 2, 21—95 | 49 

an, Antiq. 15, 11) începe a restaura templul lui Serubabel, 
care sa terminat abia sub Irod II. la 64:d. Cr. Probabil 
esto că zidirea s'a întrerupt, mai de multe ori, iar ludeii 
numind acest număr maro rcese că în acest an, s6 fă- 
cuse o lucrare mai însemnată. . Adaogând la 734 sau, 
735 aceşti 16 de ani dobândim 7S0 ori Sl u. c.; așa- 
dar al 30. an după nașterea lui Cr. . - 

21. lar el zicea do tomplul ru pului său. 
22. Când deci a înviat din morţi, şi-au: adus 
aminte învâţăcoii lui că zisoese acoasta,. 
crezură Scripturii.şi cuvântului care sos 
Isus. Gonit. zov owuaros e apoziţional (Win. .Ş.- 59. 8. 
pag. 494). Și-au adus aminte: nici învâțăcoii nu înţeleg. 
cuvintele lui Isus, dar după împlinirea lor li sa dos- 

"chis mintea şi se întăresc în credință. Scriptură: T. V. 

în locurile.!) cari tratoază învierea lui Isus s: 16, 10. Is. 
93 cf. Le 24, 20). 

b) Coverzaţia lui Isus cu Nicodim, 2, 29--3, 21. 

Dupăce ovangolistul tratase necredința superiorilor 
lui Israil, arată raportul poporului cătră Isus. Cei mai 
mulți au o credință încă ascunsă, nelămurită,-efoct al mi- 
nunilor lui Isus. Nicodim este unul din ccice nau ajuns 
la credinţa tare, dar prin cuvintele lui Cristos a oșit din 
starea între necredință și credință. 

23. lar când era în lorusalim la paşte, do 
s&rbătoare, mulţi crozură în numele lui, v& 
z6nd semnele lui colece făcea: 24. lar însuş 
Isus nu sc încredința pe sine lor pentrucă 
ol'cunoştea petoţi,:25. şi cănuaveatrebuinţă 
ca cineva si mărturisească de om; căci ol 

însuș ştia co ora în om. Efectul lucrării lui Isus în 
Ierusalim este că mulți cred întrensul. 2 77j £oer7j s6 
poate lua ca explicare la î» 7 naoza, sau mai Dino 
luăm ântâiul & local, al 2. temporal și & zois Leg. l- 

1) Să afirmă contra explicării de ma! sus că astfel cuvintele lui Isus nu 
stai în legătură cu curățirea templului. Dar trupul lul Cristos e templul luf : 
Dzeă tn înţeles eminent, şi în- aceasta este legătura; apoi locul, împrejurările 
aduseră să se folosească această îmagine, deşi nu determină cuprinsul obiectiv al 
el, căci s8 cere semn în genere, nu unul care să rapoartă la templu (Meyer). 

4
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Băm cu 7jv, iar efvau 2 == versari în aliqua ro: el era în Ierusalim de paşti la sărbătoare. fi numele luă (1, 12): cum se manifestă ; credeau că o Mesia, dar numai pen- trucă făcea minuni: vezând semnele ctc. enpiu; imperf. e pus cu intențiune, Jar însuș e contrast la aceia. Nu se încredința pe sine lor: cunoscând intornul oamenilor și Știind că credința multora e nuimai osterioară ; rezultatul trecător al minunilor sale și nu purcede din inimă, nu se încrede lor, adecă nu-i face intiniii SCI.  Pentrucă el cunoștea pe toți o motivul acestoi procedări a lui Isus. Idoea, aceasta să desvoltă apoi în v. 25. Și că mu avea trebuință exprimă nogativ ideea precedentă în forma unui nou motiv. De om c zis în genere: do omul cu care avea a face (Win. $. 18.8. pas. 109). Hi însuș: fără săi spue cineva. Că era în om: internul ascuns, inima Omului (1, 49 sq. 4, 19.6, 61. 64. 1], 4. 15 etc.); Origen: „Cele: ascunse ale minții.“ Probabil este că ovângelistul vocște a indegeta de ce Isus descopere lui Nicodim adevărurile mai înalte: îl cunoscuse a fi nobil și aplicat spre credința adevărată, nu ca alții. 
3, 1. lar era un om din farisei, Nicodim nu- mele lui, boer al ludoilor. 2. Acesta veni la dânsul îoaptoa şi zise lui: Învă&ţătorule, ştim că dela Dumnezeu ai venit învâţțător; căni- meno'nu poate faco aceste somne co tu faci, de nu va fi Dumnezeu cu dânsul. Un om = oare- care, cf. 1, 6. La „farisei“ cf. Mt, 3 7. 22, 15. Numele Nicodim (luându-l ca nume evreesc) ce compus din nai dam sau Nikdam, Năldimoi = sânge curat, sau (ca nume grecesc) celce învinge Poporul (vrzâv Oros), traducerea . evr. Bilam 'Apoc: 2, 14: 15). 'Talmudul vorbeşte de un Bonai, numit Nacdimon, care -să fie trăit pe timpul Mântuitorului, chiar când s'a risipit Ierusalimul; cra foarte bogat și pios; dar nu să poate hotări de e identic cu cel de aci. Boer al Iudeilor: cra membru sinedriului (7,50, 19, 38 sq.), și anumo după v. 10 să număra la învățătorii legii (Mt. 2, 3 Sq.). Tradiţia adaogă, că mai apoi deve- nind partizan al lui Isus a fost depus din oficiu Și alungat din Iorusalim, iar rudenia sa Gamaliel i-ar fi dat cele ne- 

+ .
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cesare pănă la sfârșitul vioții (Winer, R. W. W.) Acesta 

veni. lu dânsul noaptea: pentrucă so temea de. colegii sci 

Și de opinia, publică (12, 42. 19, 38 sq.) EL încă nu era 

deplin convins că Isus e Mosia, deşi din minunile lui de- 

duce că ce trimis dela Dzeu, cum fuseseră mai nainte pro- 

feţii care încă s'au legitimat prin minuni (ai venit dela 

Dzeu). Știm!e comunicativ; el srăeşte aşa în numele al- 

tora de aceeaş părere cu "dânsul. Nicodim o decă un ÎS- 

railtean pios care stă pe punctul do-vedere al legii, 

nu ştie cum' s6 judece asupra lui Isus." Învățător : rocu- 

noaște în Isus un înv cțător e care să-l instrueze cu dca- 

m&runtul în înv &țătura sa.. Că mimene nu poale face otc. 

Credinţa lui e motivată pe acoste fapte ale lui Isus, cari 

deşteaptă întrânsul părerea că împărăția lui Dzeu e 

aproape. Zigahen : „Căci nu faci acestea din putere pro- 

price, ci. dela Dzeu. . 

3. R&spunsa Isus şi zise lui: Amin, amin, 

srăesc ţic, de nu se va naşte cineva denou,nu 

poate vodea împerăţia lui Dumnozou. 4. Ziso 

Nicodim cătră el: Cum poate un om se se nască 

fiind bătrân? Au doar poate intra a doua oară 

în pântecele mumoi sale şi s& so nască? 5. 

R&spuns'a Isus: Amin, amin, grăosc ție, de 

se va naște cineva din apă şi Duh, nu poate 

intra în împărăția. lui Dumnezeu. Respunsa Isus: 

la întrebarea indirectă a lui Nicodim. În acele timpuri 

mulţi din Israilteni aşteptau un Mesia care s&-i liboreze 

do jugul Romanilor. Isus voeşte a ridica poe Nicodim dela 

această idee; dela cele esterne la cele interne, mai înalte, 

arătându-i că membru al împărăţici mesianice poate de- 

veni cineva numai prin renaștere. Întrebarea principală 

nu e cum cineva poate face minuni, ci cum s6 poate: 

intra în împărăţia lui Dzeu: Isus.0 deci nu numai înv6- 

țător, ci celce)_întroduce în această împărăție. La Amin, 

amin grăesc ție cf. 1, 52. E spresiunca, der s& poate 

lua temporal și local. În ântâiul. “de nou, 

şi perraadau io er—perrăadea deuregov sau drapervăadai 

(|, Petru 1, 3. 23 cf. Tit. 3,5). îmwder ocură şi în înțo- 

lesul lui „din început“ (Le. 1, 8. Acta 26, 5. Gal. 4, 9 
dx 
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naiv ăvwdev cf. Flaviu, Antiq. 1, 18, 3 grătar vw mozizau și Artemidor Oneirocriticon 1, 14: oiro pâg dvw- Dev aUroş. 0otae Vevwndiveu, Iustin, Apol. 1, 61 în citatul - acestui loc al lui Ioan). Luând espresiunea &rw9ew în în- țeles local — do sus, adecă din cer sau din Dzeu, pon- trucă loan reprezentă renașterea ca, naștere din Dzeu (3, 31. 19, 11. 23 cf. 1, 13. 4, 7.5, 1; 1.l0.2,2 ). 
Oricare înțeles preterim, ideea exprimată esto * că prin grația sânţitoare să revarsă în inima omului semânța, dzeească renăscându-l după spirit, iar la ziua judecății şi „după trup (Rom. 12, 2. Col. 3, 9. Gal. 6, 15). Veda o 
paralel cu întra (v. 5) şi oxprimă ca ovr. rad: esperia, a lua parte. Împerăţia luă Dumnezeu (încă v. 5, căci IS,. 36 e alt motiv pentru care să întrebuințează espresiunoa, împărăție) cf. Mt. 3, 2, e contrast la împărăţia co aş- teptau Israiltenii; în alto locuri Ioan numește acest obiect „Vicaţa, vecinică“ (3, 15: 16 cte.) Le. încă foloseşte tor- minul acesta, iar Mt. mai adeso „împărăţia cerurilor. Cum poate un om otc: Nicodim nu înțelege cuvintele do mai nainte ale lui [sus (yevvn9ijva cvwdw), căcă Isus fă-' „ Cuse impresiune puternică asupra lui și-l zăpăcise cu ce-. rerea; el mărturisește că nu poate începe o vieață nouă fiind bătrân. Augustin zice: „Spiritus ei loquitur ot carnom. ile sapit“. Aşa să realizează 1. Cor. 2, 14. Au doar poate etc. Nu să poate începe o vieață nouă naturală, deci nici ună personală nouă; iar a doua oară să rapoartă numai Ia întra. Înţelesul cra, progătit Ezeoh. 11, 19 sq. 36, 26 sq. Ps. 51, 12, dar cu adausul că so desfințează orice „dreptate din lego, deci şi coa, farizaică. În r&spunsul din V. 9. Mântuitorul întăreşte cele zise explicând po ev Pra &vwdw prin se vu naște din apă și Duh, cari cuvinte s6 'nțelog de botezul creștinesc. “Apa e mediul acestei „taine, iar Duhul principiul col nou care să împărtășește cu această, ocaziune. Amândouă sunt cauza renaşterii, do aceea din (î), iar. botozul să numește şi „baca renașterii“ „Tit 3, 5.) Numai acesta poate îi înţelesul cuvintelor, do-
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oarece mai toato faptele de importanţă din vieața. Mântui- 

torului s& provestesc .sau pregătesc!) 
6. Co esto născut din carne, carne oste,şi 

coc născut din Duhul, duh coste. Să motivează 

necesitatea renașterii. Nout. zo peyevrnutvov însemnează, 
categoria în genere, deşi s6 rapoartă la persoane (Win. 

Ş. 27, 5. pag. 167 cf. Bvr. 7, 1). odeg contrastând lui 
mveiua exprimă nu numai natura omenească în sine (Î, 
13), ci cum esto ca supusă păcatului (Rom. 7, 14—25)2) 

Co să produce are însuşirea producotorului; din carne 

nu poate cşi cova spiritual. Prin procreaţiune să produce 

şi perpetuă ântâiul Adam, care poate ajunge în împărăția 

lui Dzeu numai născându-se din al 2. Adam, Cristos. Din 

Duhul ; din izvorul vieţii netrecătoare să naște cova du- 
rabil. Clement Alexandrianul: „Puterea cuvântului e spiri= 

tul, iar a cărnii sângele.“ Duh este: aparţine acestui teren. 

Omul trupesc prin spiritul lui Dzeu dovino unul spiritual, 

care e apt a intra în împărăţia lui Dzeu: 
7. Nu te miracă am zis ţie: Voitrebue sc 

1 

v6 nașşteţi denou. 8. Ventulsuflă unde voeşte,: 
şi glasul lui îl auzi, dar nu ştii de undo vine 

şi unde merge; aşa e tot caro s6 naşte din 

Duhul. Nu te mira s6 rapoartă la v.14; la Nicodim era 

acest caz, pentrucă el nu pricepe. Voi trebue accentuă şi 

mai mult ce pusese în mirare pe Nicodim. Din ființa naş- 
terii spirituale, în opunere cu 'cea trupească (v. 6), deduce 

Isus necesitatea celci dintâiu și arată că la renaştere nu 
să “întâmplă un ce fantastic, ceva ce sar anunța prin 

fenomene extraordinare. Aceasta demonstră, el din natură. 
Vântul suflă unde vorște: îl simţeşti și auză, dar nu știi de 
unde şi-a luat începutul și până unde va merge; aşa Și 

lucrarea grației renăscătoare a Spiritului sânt s6 simțește 

numai din ofect. Lucrările lui sunt nevăzute; numai acela 

1) Aşa Mt, 16, 17 sq. predarea, oficiului mai înalt în biserică apostolilor, 
iar cap. 18 să execută; Io. 6, 51 sq. să indegetează instituirea s. Buharistii care 

sa aşăzat la cina cea de taină. Aci avem prevestirea tainel botezului, așăzată 

după înviere (Mt. 28, 19 sq) , 

2) Suos nu trebue confundat cu OU, nici cu substanța moartă a 

acestuia, adecă cu zQ£us ; iar nvevua exprimă natura, vieaţa mai înaltă 

net ecătoare,



54 Ă | Cap. 3, 9. 10 

credo în puterea lui, care a Simțit-o. z0 zrpevura=—vânt, ce 
rezultă din as&m&nare și espresiunea „glasul lui.“. Ori- 
gen, Augustin etc. înțeleg po Spiritul sânt sau vieața, ani-. 
malică (Maldonat: anima vegetativa). Construcţia e nere- 
gulată, căci ar trebui să fic: „Precum v6ntul.:. aşa o lucrarea Duhului la renaștere“. De unde vine... merge por- 
sonifică vântul, şi anume pentru lucrarea sa liberă, nem- 
pedecată: el vine și so duce după voea, sa. noi ocură adese în T. N. la verbele mișcării în loc do :mof (7, 35. S, 14. 12, 35. — Win. $. 54. 7 pag.'439). Aci nu s& are în vedere direcțiunea, vEntului, de vine dela râsărit ori - apus, ci'locul de 'undo începe şi unde r&mâne. Așa e tot "care etc. 0 esprosiune concretă populară (Mt.-13, 19 cete.) în loc de: astfel e cu tot caro sa născut din Spirit. Dzeu e:'liber în opera renașterii unui om (suflă unde. voește cf. Rom. 9.'10:sq.); lucrarea lui s6 poate observa (auzi gla- | 
sul lu); în urmă omul nu-i cunoaște originea nici ținta finală, (na știi de unde vine și unde merge). 

9. R&spunsa Nicodim şi zise lui: Cum pots& fio acestea? 10. R&spunsa Isus și zise lui: Tu oști învățătorul lui Israil Și acostea nu le ştii? Nicodim încă nu-și poate forma o ideo despre această ro- naștere, de acoea, 'acestea să rapoartă la lucrarea Spiritului tratată -mai nainte, iar motivul o neștiința, cum rezultă, din întrebarea următoare: Zu ești ete. Artic. înaintea lui Oiduozalos ru oxprimă: tu ești îniv&țătorul lui Israil por eminentiam, în caro să concentrează. toată înțelepciunea de învățător, accentuând Şi mai mult contrastul la și aces- tea nu le știi? (Win. $. 18.8 pag. 110), ci: tu te numeri la înv6țătorii lui Israil, ŞI totuș nu înţelegi acestea? -Ra- portul tău cătră popor este de învățător, nu de învățăcel - — ce nu însemnează însă că el unicul ocupă această po- zițiune. Întrebarea lui Isus are loc pentrucă Iudeii cunoş- teau din T. V. că va urma o renaștere. Prozeliţii să nu- meau „creatură nouă“ și afirmau: „Cino se face prozelit o ca un copil nou născut“; Nicodim ca înv&țător, fără îndoeală, a cunoscut Deut. 30, 6. ler. 4, 4. Ex. 11, 19. “Ps. 51, 12. S6, 4 sq. Ezecn. 11, 19. 36, 25. Zan. 13,1. Acestea în v. 10 e ca în v. 9. Înv&ţătorii Iudeilor din
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acele timpuri țineau mai mult la literă decât la spiritul 
legii. : 

"1. Amin, amin grăesc ţie căcoștimgrăim 
şi co am vâzut mărturisim, şi mărturia noas- 
tră nu o primiţi. 12. Dacă cele pământeşti 
am spus vouă şi nu credeţi, cum veţi crede, 
dacă voiu spune voub cele cereşti? Isus nu tra- 
toază modul renașterii, pentrucă, aceasta omul trebue să - 
o creadă — co arc să facă și Nicodim. o. "Oare exprimă 
sixuranța, Evodzagarv cunoștința nemijlocită a lui Isus; iar 
plur. să rapoartă numai la cel, are înțeles retoric — ce 
dov odesto v. Crizostom. înțelege: Dzeu, Spiritul sânt 
şi cu. Nu o primi, adecă Nicodim şi alții care nu pot 

cuprinde fiinţa lui (|, 5. LI. 12). zai în „şi mărturia otc.“ 
e adversatit, iar sub „mărturie“ înțelege Isus învățătura, 
sa. Daca; cova sigur s6 exprimă, ipotetic şi s& rapoartă' 

la cazul de față (7, 23. 13, 17. cf. Win. Ş. 59. 2. pag. 
445). za 'tnipea însomnează „celece există pe pământ, 
co să petrece pe pământ“ (1. Cor. 15, 410; 2. Cor.5, 

“1 etc). Isus înţeleie renașterea do care vorbise, iar plur. 
vou€ rapoartă esprosiunea la toate ce propusese el lu- 
doilor. Renaşterea s6 întâmplă în Oameni. pe pâmont, 
deși purcede din cer. Veţi crede 0 deducere din ' împre- 
jurarea, că cele pământeşti s6 înțelog mai uşor, iar 'Ni- 
codim nocrezând se face incapabil do a-și însuși colo mai 
înalte. Dacă voii spune presupune cazul ca cova sigur, 
va grăi în . viitor. Contrastul cele -cerești=—co să află în 
er (At. 18, 35; 1. Cor. 15, 40. 48 sq. Efez. 1, 3etc.): 

co știe Isus despre mântuirea oamenilor, do trimiterea 
Fiului şi existenţa lui vocinică la “Tatăl ei. misteriu la 
Paul, Rom.. 16, 25; 1. Cor. 2, 7 sq. Col. 1, 29). 

13. ȘI nimene nu s'a “suitin cer rară numai 

celce s'a posorit din cer, Fiul omului care 
este în cer. Logătura cu cele precedente este: Numai 
Viul omului, care s'a pogorit din cor poate. da explicări. 
asupră celor pâmentoști şi cereşti. Locul e paralel cu Mt. 
11,27. Nu sa suit: se [io fost. în cer, şi s& poată da 

mărturie. Omul, numai suindu-se în cer, a putut fi acolo, 
dar nimene ma, făcut-o (Deut. 30, LL sq. Prov. 30, 4.)
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Augustin etc. au înțeles cuvintele do înălțarea Domnului, ce nu are loc pentru perfect. avafiBmze. Celce su pogorit din cer e âluziune la întruparea sa. Fiul omului, pentrucă să are în vedere cel întrupat; astfel s'a realizat Dan. 7 ;» 13. Cure “este în.cer lipsesc N BL; Cristos n'a părăsit corul cu de- sOvârșire făcându-se om. 6 dv nu=6 iv, ci e netomporal. 14. Şi precum: Moisi a înălţat şerpele în pustie, aşa trebue a so înălța Fiul omului, l. ca tot celco crede întrânsul să aibă vioaţă Vecinică. Numai Fiul omului a. venit din Cer și va intra acolo; întrensul trebuo să: credem, de accea sa înălțat pentruca, toți s6-l poată vedea, cum a făcut odi- nioară Moisi cu șerpele. Isus demonstră, provocându-se la Num. 21, 4 sq:, că: oamenii se pot mântui de p&cat numai dacă să răstignește: Fiul omului, iar celce priveşte “la el cu credință, dobândește vieaţă vecinică, Și întroduce un nou îndemn la credință, “iar v. 13 conţine motivul. A se îndlța e contrast la, „sa pogorit“ și e aluziune la - înălțarea lui Isus pe cruce, nu la înălțarea, la cer. Isus, 
fără îndoeală, a întrebuințat espresiunea Zhaf (evr. zahaf Ps. 145, 14. 146, S) care însemnează ridicarea făcătorilor „de rele pe stâlpul de pedeapsă. d arată necesitatea dzeească care a voit mântuirea oamenilor şi a cunoscut din început chipul cum să va realiza. Privită aceasta din punctul de vedere al oamenilor, s& poate zice că Cristos a trebuit s& pătimească şi să moară spre a dobândi vi- aţă, oamenilor, pentrucă nu există alt mijloc congruent (Lc. 24, 26). Celce crede exprimă că moartea lui Cristos are efect universal; fiecare poate lua parte la rodul morții lui, dacă împlineşte condițiunea. subiectivă, dacă, crede în el. V. 15. B. citește £ aur şi să leagă cu. Exp, iar prezent. exprimă că poşede acum, nu 0 cova „Yiitor; Recepta N au e ard. Să nu piară ci lipsesc N BL. Vieaţă veclnică e contrast la vieața trupească ce do- bândiau Israiltenii privind. la şerpo: este vicața adevă- rată, spirituală, și să dă omului puindu-se în legătură cu Fiul, izvorul a toată vieața,. 

16. Că aşa a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat şi pe Fiul său cel unulnăscut, ca tot cel
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ce crodo întru el s6 nu piară, ci s6 aibă vieaţă 
vocinică. Acest v. cuprinde pe scurt întreaga s. Serip- 
tură și predica ci do mântuire. A îndit: când a dat pe. 
Fiul seu cel uuuluăscut pentru densă, deci o jortfă foarte 
maro (1. 10. 4, 9: Rom. $, 22. Evr. 11, 17). Isus se numoşto 
aci po sino „unulnăscut.« Laumea: într caga omenire ; Dzeu 

a voit ca aceasta s6 fio mântuită; eschide. deci orice par- 
„ticularizm, predestinaţio (1. “Tin. 2, 4).. A dat explică, pro- 
codentul „trobue a să înălța“, aro înţelesul lui aaeadOovea 
(Rom. 8, 32. Gal. 1. 4. Le. 22, 19) şi putem suplini nu- 
mai „la moarte“; dar şi întruparea Fiului lui Dzeu este 
jertfire, înjosire (v..17. Filip. 2, 6 sq.) Indic. towze după 
„wore accentuă fapta împlinită (Win. $. 42 pag. 283): ot 
erlce crede o condiţiunea personală, dar cu “valoare sene-. 

rală. Numai prin credință omul poato lua parte la mân-" 
tuirea s&verșită de Cristos prin moartea do po cruce. aj 
nora. 0 prez. conj. în loc de optat. cum ar trobui s6 - 
fio construcțiunea după -proter. precodont (Win. $. 41. 
pag. 271). Aor: dadinra exprimă acţiunea, iar prezent. 
En) posesiunea: colco crede, are. T. N. conţine dragosteă 

şi mânia lui Dzeu cătră lume. Ântâia se manifestă “ pen- 
trucă ideea dzecască s6 allă și în pâcătos; a doua so 
îndreaptă contra, păcatului ce urăște Dzou. P&catul tortu- . 
rează creatura şi conturbă armonia universului. Dzeu a 
putut fi împăcat numai cgalizându-se graţia şi mânia. Nu 

„fără importanță e paralela, cu Gen. 22, 16. 
17. Că n'a trimis Dumnezou pe Fiul su în 

lume ca s6& judece lumea, ci ca s6& se mân- 
tuească lumea prin el. IS. Celce crede întru 
el, nu s6 judecă; iar celce nu credeejudecat, 
că n'a crezut în numele unuinăscut Fiului 
lui Dumnezeu. Că mu trimis. ete. motivează nega- 
tiv ideea exprimată pozitiv în cole precedente. Isus. n'a 

“venit s6 judece pe păsâni, cum credeau ludeii înv6&- 
țaţi do farisei, începând din timpurile lui I0il (Amos, 5 
18: sq.); Dzeu Va trimis nu s6 piardă omenirea, ci să o 
mântucască. Contrastul aparent cu 9, 39. (la judecată am 
venit în lume) să aplanează: Înainte -de venirea lui Cris- 
tos lumea cra în întunerecul neștiinții și al păcatului; nu-
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mai Israil păstrase cova lumină. Păşind Cristos, adevărata 
lumină, și contrastul între lumină ŞI îitunorec era mai 
mare; unii: l-au primit crezând în ol, alții nu. Astfol să 
făcu deosebire între oameni, caro să continuă până la sfer- 
şitul zilelor. Aci dosi o vocba do scopul trimiterii lui Cris- 
tos, în 9, 39 do rezultatul acosteia. Si judece: ce să va 
întâmpla la a doua venire (5, 22. 27 sq.). V. ISoe par- 
tea nezativă la cole precodente. Celce crede... nu SE ju, 
decă, 'pentrucă 'ia parte la mântuirea. în Cristos. Din contra 
celce "nu crede e judecat, fiindcă s'a oschis dela această 
mântuire.  Zigaben : , „Nocr edința condamnă înainte de con- 

„damnare“ (cf. v. 13 principiul: Nimene nu intră în cor fără, 
numai. colce s'a pogorit de aolo cu partizanii lui). De-. 
osebirea între” negaţiuni "esto: zpirzo9o să neagă faptic 
prin ou, adocă să oxprimă că judecata - în faptă nu vă 
fi; iar -norevwv prin ud s6 neagă numai în idea, fiind v 
dj *Mtorteuv == do n'ar crede cineva (0 ov moztuv în- 
somnoază un anumit: om. care nu crede); de aceea cr 
ti) meniorevze, pentrucă cazul acesta să presupune numai 
(Win. pag. 4-A sq:). E judecat. adecă condamnaut ; cine se 
deosebește: de Cristos so condamnă pe 'sine însuş; iar. 

“ motivul esto: că ma crezut etc. În numele: iul unulnăse ut 
“al'lui Dumnezeu s'a arâtat în "Cristos. bor NENiOTevzE. 
determină crodința ca act împlinit” (L. Io. 5, 10). Această 
"necredință s'a manifestat față de cea mai mare autoritate 
(unulnăscut Fiul lui Dzeu),. deci 'cu' atât mai grea. e vina. 

19. lar aceasta e judecata, că lumina ave- 
“-nit în lume și oamenii au iubit mai mult întu- 
norecul decât lumina; că erau rele lucrurile 
lor. 20. Că tot care face rele ură&şte lumina şi 
nu vine la lumină, ca ss nu s6 mustro lucru- 
rile lui; 21. iar colco face adevărul vine la 
lumină, ca s& se arate crucile lui, că sunt 
Tucrato în Dumnezeu. Construcţiunea ar trebui să fie: 
în... că de când lumina a venit în lume, oam=nii au iu- 
bi mai mult întunorezul (Win. $. 66: paz 589). «lreasta 

- spune în ce conzisti judesata. z5 pis: luminn, pen- 
trucă aci s6 vorbeşte de o dociziune morală, Și înaintea 
lui „a iubit“. e adversativ. Viind Cristos s'a deosebit intro 

i 
.
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lumină şi întunoresul spiritual. A subit e fapt istoric. Or- 
menii 0 zis în genere, deşi arc în vedere po ludei. ador 
aparține la To g:uros: au preforit ființa abătută dela Dzeu, 
păcătoasă. Că erau velă cote. o motivul acostei atitudini; 
baza etică. Raportul omului cătră credință. e condiţionat 

do” vicața morală (1, 5. Rom. 1, 21 sq.).' Agrar, zouttv 
s6 deosebesc ca „agere“ şi „facorot. La ântâiul verb 
s6 cugotă mai mult la lucrarea co tinde spre un scop 
anumit, iar la al 2. să are în vedere mai mult productul 
lucrării. Orice lucrare rea o neroditoare. Uroște lumii: 
numai ochiul săngtos poate suporta razele luminii fizice ; 
astfel 's6 petrece şi cu lumina spirituală. Pecătosul — spi- 
ritual orb — iubeşte întuneredul, iar de lumină fuge şi vb 
urâste, căci ca descopere r&utatea inimii şi murdăria Su- 
lotului. Aceasta e judecata, pentrucă lumina 0 binofă- 
cătoaro, dar descopere adincurile suiletului. :) "Nu: vine 
la lumină. omul fuge de ce urâşte. Cine nu doreşte po 
„Cristos (crezând în el), nică nu se apropie do ol. Ca'se un 
„se iuustre: Isus pedepseşte “atare dispoziţiuno.  Acoastă 
mustrare cuprinde ruşinea : înaintea lumii” şi sontimontul 
părcrii do râu şi de durere. „Gravis malic conscientiac 
lux est“ (Seneca cp. 122, 14). Celce face adevărul. e Opus 

lui „face rele“. din v. 20. Sub a29j9eee înţelegem adevărul 
obicetiv dzeesc. Acest adevăr omul să-l primească şi s&-l 
facă normă de vicață, căci numai luminându-se în lăunţrul 
s6u poate sâverşi fapte adovărat bune, “Atare om caută 
s& vie la lumină pentruca faptelo lui să se vadă, deoarece 
prin ele să preamăreşte Dzeu. Ca: se se arate lucrurile luă 
o contrast la „ca s6 nu sc mustre“ din: v, 20. La ?opa 
ctoyaoutra cf. 6, 28. 9, 1. Mt: 26, 10, ocură şi'la clăsică. 
În: Dumnezeu: sunt bazate po acesta, adecă sunt lusrate 
prin descoperirea lui pregătitoare şi ele nu manifestă vir- 

tutea omenească, ci lucrarea graţiei dzeeşti. 

?) Seneca : „Quare vitia sua nemo confitetur ? Quia etiam nuc în illis est. 

Somnium narrare rigilantis est (epist. 43)% Augustin 2 „Accusat Deus peecata tua 

si et tu accusas, coniungeris Deo. Oportet ut oderis in te opus tuum, et ames in 

te opus Dei. Cum autem inceperit tibi di:plicere qund fecisti, ibi iucipiunt bona 
tua opera. . N
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Se 4. Altă mărturisire + Botezătorului despre Isus, 3, 22—36. 

„Isus lărgeşte cercul de activitate; dela Ierusalim se îndroptează cătră întreaga țară a Iudoilor. Evangelistul aduce o nouă mărturie a Botezătorului de Isus adaogând contemplaţiunile, sale, cari să. rapoartă mai mult la sco- pul. general al evanseliei. e 
„22. După acestea venit-a Isus şi înv&ţă- ceii lui în pămentul ludoii, și potrocoa cu si şibotoza..23. Dar ora și loan botezând în Enon, aproape de Salim, că era acolo apă multă şi veniau şi se botozau. 24, Că loan încă nu ora aruncat în tomniţă. După acestea: după converzaţia cu Nicodim şi, în genere, după colo petrecute în Ieru- salim cu această ocaziune. zijv "lovOaiav zip (cf. Mc. l, 9. Le. 5, 17..6, 17) în opunere cu Ierusalimul: din ca- pitală” merge în provință. Letrezea — Dotezu; import. ex- primă o lucrare mai îndelungată; nu Isus boteza, ci în- vâțăceii. lui (4, 2). Botezul acesta nu ora cel creştinesc, pentrucă Spiritul sânt -încă nu. so pogorise asupra “ome- nirii, ce s'a întâmplat abia: după împăcarea acesteia cu Dzeu, ci este al lui Ioan (Crizostom, 'Teofilurt ele). În lu- -crarea sa osterioară vedom că Isus convine cu Ioan. Cei botezați. se. duc iarăş la ale sale, nu formează un cerc anumit, totuș prin această antivitate a lui Isus să înmul- ţesc învățăceii (4, 7). În apropiere boteza şi Ioan, pre- Cum Spune ovangelistul din motivul că acolo era apă multă. 7... Gazritov, part. cu 2 exprimă durata (Win. Ş. 49. 9 paz. 326); Isus păşise și părea că activitatea lui loan va înceta — ce nu să întâmplă. non nu e cunos- cut mai: aproape; e forma intenzivă (Bon, Enan) dola. din = loc “bogat în izvoaro; alții zic că derivă dela 

En on =izvorul porumbului. Poziţia locului să - deter- mină prin: aproape de Salim. Acest nume îl aveau mai multe cetăţi (Gon. 14, 18. 33, 18 sq.), do aceea pare a, fi identic cu los..15, 32, LXX Xnheeu zai "div, în sudul ludei. În acest caz Botezătorul se rotrăsese spre sud dela Iordan, întrun loc unde era apă multă (șilhim = trimise, adecă părăio, «in izvor). Buscbie Și Ieronim afirmă
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că Salim cra S milo romane dela Scitopol. În v. 24 
urmoază observarea: Că loan etc. adausă pentru cole 2 
evangelii cari istorisesc prinderea, Botezătorului (Mt. 4, 
12. Me. 1, 14), dar omit alte întâmplări : Io. 2, 1l—ă, 
21; călătoria din Mt. 4, 12. Me. 1, 4. Le. 4, 14 6 idon- 
tică cu Io. 4, 3. 43—49. 

25. Doci a tost ceartă din partea învâţă- 
ceilor lui loan cu un ludeu despre curățenie. 

20. Şi veniră'la loan şi zisoră lui: Înv ăţăto- 
rule, celce ora cu tinedincolodolordan, peon- 
tru caro tu ai mărturisit, iată acosta botează 
şi toţi morg la dânsul. Dec a fost: pentru cele isto- 
risito în v. 23; pentru lucrarea amândurora în acelaş 
loc. Errnoes însemnează cercetare, scrutare, apoi dispută, 
ceartă. Aci învâţăceii lui loan dau îndemnul la această 
dispută (2%), şi anume despre curățenie (zaYagrouos), adecă 
despre botezul de curăţire în genero (Ezech. 36, 25 
Zah. 13, 1), nu despre botezul lui Isus şi ântâiotatea lui 
față de al lui loan. Cu 'cine s'au disputat nu: s6 spune 
mai aproape, ci s6 zico numai cu un Iudeu; Recepta N 
Vulg. citesc „cu ludeii“. Probabil este că acest ludeu 

fusese botezat de învâțăceii lui Isus: întâlnindu-se apoi cu 
înv6țăceii lui loan a preamărit botezul aceluia care, după 
părerea partizanilor lui Ioan, cra lui înv&ţăcol. De aceea 
fiind geloși zic: Învefătorule etc. I)incolo de Jordan cf. |, 

-28. Pentru care ai mărturisit: po caro tu l-ai recomandat 
şi ridicat la vază înaltă — deci e ţie inferior, cf. 1, 29 sq. 
Iată, acesta exprimă că ci nu se așteptau la aceasta: în- 
vățăcelul să device rival învățătorului şi s6 lucreze chiar 
cu un Cfect mai mare! Și toi e iperbolă izvorită . din 
patimă. 

27. Respuns'a loan ş şi zise: Un'omnu poato 
lua nimic, de nu-i va fi dat din cer: 28. Vor în- 
şiv& îmi sunteţi martori că am zis: Nu sânt 
cu Cristosul,cică sânttrimis înaintea aceluia. 
Un om nu poate luu 0 zis în genere spre a arcta, că, co 
s& întâmplă într'alte cazuri trebue să fio şi aci, dar cu 
specială, privire la Isus. Acesta lucră cu mult succes pen- 
trucă Dzeu i-Va dat, iar voi s& nu vă opuncți lui din
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geloșio şi invidie (Acta 5, 38. sq.; [. Cor. 4, 7. lac. 1, 17). Lua e contrast la dat. Vo îuşivă în Sunteţi martori, pen- trucă învă&țăceii se provocaseră în v. 26 la mărturiile lui (1, 20. 26 Sq. 30 sq.); el le îmbină şi arată că încă atunci a declarat că -ol nu e Mesia, ci Înăintemergătorul lui. Învățăceii sunt acum iritaţi contra aceluia, dar ci S6-şi aducă aminte ce lo-a spus el cu mult maj nainte. În a1P dz GNTrOTA] ut vos cui avem trocere din oratio rocta “în or. obliqua (Win. Ş. 63 pag. 939). Aceluiu să rapoartă la subiectul îndepărtat, pe care îl au în vedere învâțăceii lui. loan: Isus. 
29. Celce are mireasă, mire este; iar prie- tonul mirelui, caro stă Şi-l ascultă, se bucură foarte de glasul mirelui. Această bucurie a mea deci s'a plinit. 30. Acola trebue să crească, iar ou s6 mă micșoroz. În v. 29 demonstră Bote- zătorul poziţia -lui față de Mântuitorul, în urma. misiunii „Sale... Celce are mireasă etc.; altul nu are acest drept. Ima- ginea o luată din 7. V., unde să înfăţişează astfel ra- portul lui Dzeu şi comuna israilteană ([s. 54, 5. Bzecn. 16. Os. 2,.18 sq. Ps. 45 cf. Mt. 9, 15. 25, L sq. Apoc. 19,7. 21, 2. 9. 22, 20). Isus e mirele, iar omenirea (Israil după Spirit). credincioasă reprezentă mireasa ; : Bo- tezătorul e prietenul mirelui care pregăteşte omenirea, în credință la primirea Mosici. V Cnirea . lui Cristos în lume e-căsătoria lui cu omonirea. Prietenul mireluă exprimă ra- portul Botozătorului cătră Isus ;_€l nu poate fi rivalul e acestuia. La scriitorii :profani încă ocură nagiivvuqos. La, Evrei, voind cineva să se însoare, trimitea un prioton să ceară mireasa (numit şoșben). Pănă la ziua nunții ol era mijlocitorul între mire ȘI mireasă, iar în ziua nunții în- soțea pe mire când își lua. mireasa din casa- părinților şi stătea (£ornxus) lângă. miri toate zilele cât ținea ospeţul (de regulă 7 Zile). Și-l uscultă : prietenul nu pizmucşte pe mire, ci să bucură, Zoo jaga o ovraizm, șmoal “îșmalh "(WVin. imponso. laotatur Ş. 54. 3. pag. 434 cf. Acta 4, 17. Le. 22, 15). Grasul mireluă; acesta e plin de bucurie ; prietenul îl aude; încă nu sunt la ospăț (Apoc. 22, 20 cf. ler. 7, 34. 16, 9. 25, 10). Această bucurie a-mea sa plinit
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o contrast la zelul și invidia înveţăceilor; Botezătorul 
ştio că Mosia (mirele) a păzit şi mireasa s> află în bra-. 
țelo lui; lucrarea lui spirituală, făcu. omenirea a primi in-, 
uența puterilor mai înalte ale. Spiritului (15, 16, 24. 
17, 13). Înv. 30 s6 dosore raportul coloetiy Care rocso 
din mărturia espusă în v. 28. -Acela trebue cote. ct. v. Li; 
timpul lucrării sale a trout de acum înainte s6 măreşte 
cercul de învâțăcei al lui Isus. Se crească: în autoritate 
și lucrare. S2 mă micșorez. o contrast la creştere: să [iu 
mai mic decum sânt (ler. 30, 16). | 

„31. Celce vine de sus este doasupra tutu- 
ror; coico. oste din pământ din pământ este 

și grăcșşte din pământ. Colce vine dinceroeste 
deasupra tuturor. 32. Co a văzut şi a auzit, 
mărturisește, şi mărturia lui nimene nu o pri- 
meoșto. 33. Colceaprimit mărturia lui a pecet- 
luit că Dumnezeu este adovărat. 34. Că pe care 
a trimis Dumnezeu, grăceşte cuvintele lui Dum- 
nezou; că nu cu mâsură dă -Dumnozou duhul. 
Aceste vv. (31—36) sunt cuvintele Botozătorului, nu alo 
ovangelistului, cum cred unii. Celce vine de sus e contrașt-la 
din pământ și exprimă. originea dzeească; egal cu urmă- 
torul din cer. eoxonueros, adecă Mesia: (Mt. 11,2.-sq.); part. 
prez. accentuă venirea lui ca una, co durează încă înţe- 
legendu-s€ şi lucrarea chiomării lui. Deasupra tuturor: oa- 
menilor, deci e mai mult şi decât Botezătorul. Celce este 
din pamânt: Botezătorul, care ca om nu are oiiginea din 
cer, ci de pe pământ, ce este predicatul tuturor Oamenilor 
după, originea lor; de.sine înţeles esto că misiunica lor. dze- 
"cască nu s6 alterează. Din pământ este însemnează calitatea: 
are aceeaş nâtură ca toți care se trag din pământ. Propoziţiu- 
nea, „celce este din. pământ din pământ este“ nu e tautologie, 
ci == celee se trage din păment, o pămentesc (1. Cor. l5, 
47). Acostci explicări însă pare a contrazice. „grăcşte din 
pământ“, căci Ioana fost trimis de Dzeu şi a, grăit fiind 
condus do Spiritul sânt (1, 33. Le. 3, 2). Luând în seamă” 
contrastul din „celce vine din cer... mărturiseşte“ avem 
înţelesul: Lucrurile dzceşti propuse do Botezătorul - au . 
avut formă omenească, mărginită; iar” Cristos a vestit
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cele dzcești din cor, adocă în chip dzeesc, a descoperit: tainele dzecști, căci le cunoaște din nemijlocită privire (a v&zut și auzit, 1, 18. S, 2. 6. 15,,15). Înv. 32 lip- seşte și la început în N BLD — e tot vorbiro asindetică. Celce vine din cer repetă s&rbătoreșto propozițiunea ân- tâia. determinând po &vwdw. ru vezul și auzit; 3, LI Zice numai „a vâzut“, iar aică „ȘI auzit“; adocă a fost în intimă comunitate cu Tatăl.. Perf. exprimă că acestea Sau întâmplat nu acuma, ci încă înainte do a fi om. Și mărturia luă nimene otc.; și o contrast tragic, iar. nimene „arată mica, escepţiuno co o fac credincioşii (1,10. 3, 11). Imi 0 pus înainte cu emfază, pentrucă are să corespundă lui 6. Jos următor. „4 pecelluit: a constatat cu fapta. Lu documente sigilul o semn de întărire, ratificare (6, 27). Cine primeşte. pe Isus, de adevărat, recunoaște și po Dzcu care l-a trimis, pentrucă el grăcşte cuvintele lui. Că: Dzeu este adevărat; noi primim numai mărturii cari s6 dovedesc adevărate. Cine: primește mărturia - lui. Isus întărește că Dzeu e adevărat; să adaogă oare-cum din partea omu- lui un „da“ la, propoziţiunea „Dzeu e adevărat“. Pe care - a trimis Dzeu să rapoartă numai la Cristos, nu da toți profeții şi motivează po „a pecetluit“ etc. Ca trimis per ominentiam, grăeşte cl nu. numai cuvinte, ci cuvintele lui Dzeu, adecă o descoperire completă, care pănă aci ora fragmontară (|, 17 Sq. cf. Evr..1, 1). Aceasta s& moti-: vează, iarăș în propoziţiunea : Oa. nu Cu mesură etc. ex exprimă. norma (Win, Ş. 51, L. pag. 399). Dăruirea lui Dumnezeu nu e ținută de o anumită măsură ca'să nu poată face mai mult. Subiectul la dă să poato afla din „pe care a trimis Dzeu“: pe cine a trimis Dzeu, acela grăeşte cuvintele lui, căci el dă (în cuvintel6 sale) spi- ritul nu cu măsură, ci nemăsurat. Profeții, deci și Ioan, au avut spiritul dzeesc, dar în mâsură deplină l-a avut Fiul, Mesia. Sa | 
39. Tatăl iubeşte pe Fiul, şi toate le-a dat în mâna lui. 36. Celcecrodo în Fiul are vicață -vecinică; iar celce nu ascultă de Fiul nu va "Vedea vieată, ci mânia lui Dzeu rămâne peste el. Ideea cuprinsă în v. 35 e identică cu v. 31, pusă ca 

,
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„relativă în v. 30. 34. Aci să zice că Mesia este cătră 
Dzeu în raport de Fiu, nu numai ca Dzeu, ci și ca om. 
Tatăl cote. motivează cele precedente. Iubeşte, adecă .pe 
Fiul, pentrucă în acesta se vede şi se cunoaşte pe sine 
însuş, iar obiectul ultim al iubirii lui Dzeu esto numai el, 
binele col mai înalt. În mâna ha o prolepsă; toate sunt 
în puterea lui. Cristos ce iul şi ca om, de aceea Dzeu 
i-a dat toate sau l-a făcut moștean peste toate (Evr. 1, 
2 cf. 13, 3. Mt. 11, 27. Bvr. 2, 8). Bspresiunea să poate 
lua, însă și în înţelesul: Fiul a împlinit sfaturile mântuirii, 
în opuncre cu lucrarea pregătitoare a lui loan (10, 17. 
17, 23. 24. 260 şi 13, 3). Aci 0 construit un verb al 
mișcării cu 2 în loc do eis, căci s& exprimă rezultatul 
dăruirii (Win. $: 50. 4. pag. 385). Celce crede etc. arată 
că de iul: e. legată și hotărîrea absolută. El e izvorul 
vicții adevărate (1, 4), şi numai în unire cu el o putem 
căştiga. Unirea aceasta de vicaţă să realizează prin cre- 
dinţă (1, 12), iar credința adevărată nu e numai productul 
cunoaşterii, ci şi al voinții; amândouă trebue să se îmbine 
spre a produce adovărata, însușire a lucrului ce credem. 
Prezent. are “vieață vecinică exprimă că cine are această 
credință nu numai speră, dar şi poșede co speră. Celce 
ma ascultă 0 opus lui „celce credo“ și = celco nu crede. 
Necredinţa este deci neascultare și-și aro rădâcina în 
voință (Rom. [, 21 sq.) Nu va vedea = nu va lua, parto (v. 
3.) Ci mânia lui Dzeu c efectul necesar al sânţeniei; dola 
„naștere toți sunt fiii mâniei (Rom. 1, 18. Efez. 2,3. Mt. 3, 7; 

la loan numai aici.) Dacă omul se întoarce dela Dzeu, acesta 
încă so îndreaptă contra lui şi-l lasă a-i simți mânia. Ră- 
mâne (nu: vine) exprimă că starea morală a celuice nu ascultă, 
o sub mânia lui Dzeu, care r&mâne mai departe. Nemărginita 
dragoste a lui Dzeu so arată ca milostivire celuice se po- 
căeșşte, iar ca mânie pedepsitoare contra omului înr6utățit şi 
-necredincios. 27 auzov. cf. 1, 32: în direcțiune spre el. 

$. 5. Converzaţia lui Isus cu Sumarineana, 4, 1—26. | 

Scopul” evangolistului esto a arta că Isus e Mesia, 
Fiul lui Dzeu, şi omul se poate mântui numai crezând în 

5
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Cl. Lucrarea. lui Isus să restringe mai alos la poporul israiltean (Mt, 15, 24), chiar învâțăceilor să impune .această datorință (Mt. 10, 5), dar şi Samarinenilor (Le. 7, 1 sq. Mt. 15, 22 sq.) Aci s& deşteaptă ântâiu dorința, stării fe- ricite -(v. 10—15), apoi conștiența pOcătoșici (16—20), în urmă s6 arată calea mântuirii descoperite în Israil şi s6 declară mosianitatea, lui Isus (21—20). 
„1. Deci cum înțoleso Isus că aii auzit fari-, seii că Isus faco mai mulți înve&ţăcei şi botează decât loan, 2. măcarcă Isus însuş nu boteza, ci învâțăceii lui, 3. părăsi ludea și trecu iarăș în Galilea. Deci o deducere din cele precedente (3, 26):. lucrarea lui” [sus continuă crescând. Isus ştie că lucrarea sa n'a rămas necunoscută, mai marilor poporului * din Ierusalim; «lacă pe loan l-a închis Irod (Mt. 4, 12), putea, să aștepte că. Și lui: s8 va întâmpla aceasta în Ieru- salim. Fariseij exprimă că partidul care stăpânea poporul „aude mai ântâiu vestea despre Isus și se tome să nu-și piardă vaza. Că Isus face mă mul ete. e relatare verbală, de accea să Spune numele şi să vorbeşte în timpul prezent (Gal. 1, 23). Dușminii nu primesc această veste cu indiferentizm, ci se hotărăsc a, păși energic. În _ V. 2. s6 corize „că Isus .. „botează“ cu: măcareă Isus ele. Botezul acosta- o ca cel din 3, 22. Motivul de ce Isus însuș nu botează e, după Tertulian, că el nu putea se boteze în numele săi (de baptismo); alții zic, ca s& poată înv&ța și face minuni fără impedecare. Avend în vedere 3, 22 putem afirma că Isus n'a folosit acest botez, pen- trucă el avea să botoze numai cu Spiritul sânt. Nous: „Căci stăpânul nu botoază cu apă.“ AA prrăsiț: Isus între- rupe activitatea de aici. Jarăș: din Galilca venise la Ioru- Salim şi Iudea. | o ! "4. lar el trebuca să treacă prin Samaria. 5. Venit-a deci la cetatea Samarici, ce să chiamă Sinar, aproape de țarina co dădu lacob „lui Iosif, fiului su. 6. lar ora acolo puţul lui “Jacob. Isus deci ostenit fiind de călătorie şezu așa la puț. Era ca la al șaselea coas.. Zrebuea: calea cea mai scurtă din ludea la Galilea era prin: Şa-
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maria — pe unde mergeau şi pelerinii (los. Flaviu, Antiq. 
20, 6. 1).:Dar în acele timpuri Iudeii, pentru dușmănia 
ce nutreau cu Samarinenii, ocolcau prin Peroa; Isus nu 
se acomodează acestei datini, de aceea trece prin Sa- 
maria. eş==la, nu „în“. Svzdg (Recepta Szag, Vulgata 
Sichar) s6 identifică cu Şechem (șchem cf. Gen. 33, 18. 
los. 20, 7. Jud. 9, 7. etc. transcris de LAN cu Suziu 

Și Sia) mail . apoi sa numit Flavia Neapolis în onoarea 
împăratului Vespazian, iar acum Nablus. Această cetate 
e situată între munţii Ebal şi Garizim, cam 1S ore dela 
Ierusalim, aproape de țarina care a cumpărat-o Iacob 

“dela, fiii Hoteului limor (Gen. 33, 18 sq.) şi unde săallă 
şi acum, cam 1/ oră dela Nablus, puţul lui Iacob. Nus= 
miroa Xvzae ocură numai. aici, şi unii o deduc dela 

suchar co Sa cumpărat (sachăr) făcându-să aluziune 
la Ezr. 4, 5 (ef. Gen. |. c), iar. pentrucă aci au fost în- 
mormântați patriarhii Iudoilor s& numia „loc de înmor- 
mentare“ (sepulcrum cf. Wioscler, Synops. 256 sq.). “AIțIĂ 

deduc numirea dela șichor=beat (13. 23, 2) sau şeliăr= 

minciună, idololatrie (Avac. 2, 18) indicându-s6 starea 
morală a locuitorilor, mai ales că şi Sirah (50, 26) nu- 

„mește pe Sihemiţi „popor nebun“. Mai probabil este însă 
că Sihar o un oraş deosebit de Sihem, deşi ora aproape 
do acesta, azi Al 'Askar, ce s6 dov odeşte din împroju- 
raroa că să adaogă „ce să chiamă“ adecă era un orăşel 

și la Flavia Neapolis nu era novoc a face acost adaus 
pentrucă cra destul de cunoscută). zânoiov la clasică 

“ocură foarto adese ca adverb, iar în T. N. numai aici: 
Ce dădu e explicare tradiţională la Gen. 48, 22 (LIN 
traduce îyo) Vida oo. Siza 2Eaigerov Unio Tous 00t-— 
govs gov, deşi în original s6 află numai — stchăm dhăd = 
O parte). oYrws, adecă cum S6 întâmplase; fiind ostenit 
nu mai face pregătiri pănă s'a așăzat jos; sic ut orat 

(Win. $. 66. 9 pag. 5741). eri; pentrucă puţul era mai 
sus decât izvorul. ra ca la ora a șasa; după calcularea 
evrecască—la ameazi. Alţii iau numărarea romană: (ce 
nu s6 află, la Ioan),. adecă dimineaţa la 6 ore. 

„Venit-a o muere din Samaria s6 scoată 
apă. Zise ci Isus:: Dă-mi s6 boau. S. Că învă- 

- De 
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țăceii lui so dusoseră în cetate s& cumpere bucate. Din Sumaria să loagă cu muere întregind, „fiind“ = Samarineană. Așadar nu avem să înțelexem cetatea cu acest nume, care era departe de acest loc 2 ore şi nu s6& mai numea Șomron, ci Sebaste. Cu da-my să: beau începe Isus converzaţia; iar motivul acestei cereri este: Că învâțăceiă lui ete. Fi luaseră, probabil, uneltele de călâtorie, între cari şi vasele a scoate apă (v. 11.) | 9. Deci zise lui muorea samarineană: Cum tu iudei fiind cori dela mine s0 bei, fiind cu muere samarineană? Cănuse amestecă Iudoii cu Samarinonii. Femocă e Surprinsă do cererea, stră- inului, în care recunoaște, după, limbă, un Iudou. Motivul surprinderii 'să spune: Că nu se amestecă etc. cari cuvinte lipsesc x D, dar să află B. Rabinii învățau că e păcat „Sama- ritani panem comedere aut vinum bibore“; să se încungiure orice atingere. La Samarineni cf. Mt. 10, 5. Sir. 50, 25 sq. 0vyjouivra oxprimă comunicarea prietenească. „10. Ră&spuns-a Isus Și zise ei: Do ai ști darul lui Dumnezeu, Și cine este colcozico ție: Dă-mi să beau, tu ai fi cerut dela el şi ți-ar fi dat apă vie. 11. Zise lui mucrea: Doamne, nici vadră nu ai, şi puţul o adânc; de undo ai apă „Vie? 12. Ai doar ești tu mai mare decât Iacob. părintele nostru, care ne-a dat nou6 puțul, şi „el însuș a beut dintrânsul Și Fiii lui şi vitele lui. Isus caută pe încetul sg ridice pe femee dela rapor- turile lor cu ludoii la ceva maj înalt. Ea văzuse în el numai un ludei; curând va înv&ța însă că el poate ajuta Și Samarinenilor. Darul lui Dacă nu e persoana | lui. Isus (Crizostom, Teofilact), nici Spiritul sânt (Augustin), ci cum: arată cuvintele „celce zice ție“ avem să înțelegem oca- ziunea ce i-sa dat de Dzou a grăi cu Isus. Cine este accentuă persoana sa în legătură cu. darul prezent. Tu aă fi cerut: ca -el S6-ți dea să bei, iar el i-ar fi dat. Emfaza are tu, Apă vie însemnează apa din izvor în opunere cu cea din cisternă, — în caro înțeles ia femeea ; apoi apa vie şi care dă vicață — cum înțelege Isus (ler. 2, 13. 17, 13): învățătura lui conține adevărul
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dzeesc şi stâmpâră setea sufletească. Învățătura şi por- 
soana lui Isus sunt una, de aceca putem zice că se 
înțelege pe sine sub apa vie cu plenitudinea, prațici şi a 
naturiă (1, 1-9). „Cino oste celce zice ţio etc.“ a doşteptat 
curiozitatea femeii, dar şi respectul față do Isus, căci ea 
îl agrăeşte cu Doamne. Au doar ești mal mare: rang mai 
înalt; femoca e atinsă în ambiția națională. 0Uze:.* ai 

în v. LL își corespund în celo 2 propoziţiuni paralele 
(Min. $. 55. 7. pag. 160). durinua =— haustum; 0 un 
vas ontru scos apă, legat de o frânghio; aparţinea la 
uneltele de drum. Călătorii mai vechi spun că puţul lui 
Iacob era adânc 105 do urme și conținea apă în adân- 

_cime de 15 urmo; iar în timpul mai nou nu are apă și 
e abia do 75 urme de adânc. Tu din v. 12. exprimă, 
oarecare dispreț: înfățișarea ta nu coste ca să te cred 
a fi mai mult decât lacob părintele nostru. Fomeca se 
poartă aci ca Nicodim. Samarinenii credeau că sunt ur- 

- mașiă lui Iosif (Flaviu, Antiq. S, 14, 3. 11, 8, 6). Care 
ne-a dat noug:. după o tradițiune samarineană, iar adau- 

“sul zitele lu zugrăveşto vicața nomazilor. 
13. Râspuns-a Isus şizisc ci: Totcarobea 

din apa aceasta va înseta iarăş, 14. iar colce 

va boa din apa care o voii daci lui, nu va 
însota în voac, ci apa care cu voiu da lui s6 
va face întrânsul izvor de apă care sare în 
vieaţa voecinică. 15. Zise cătră dânsul MU 0- 
roa: Doamne, dă-mi acoastă apă,ca s6 numai 
însetez nici s& mai viu s6 scot. Isus nu r6spunde 
divect la- întrebarea „de undo ai“ și „au doară eşti etc.“, 
ci arată natura apci ce voeşto să o dea. Apa naturală 
potoleșto sctea numai câtva timp (tot care bea.... iarăș), 
iar apa sa mulţumeşte pe om și alină dorința pentru tot- 
deuna (iar colce.... vieaţă vecinică), cf. Is. 55, 1. Cu-- 
vintele acestea nu contrazic la Sir. 24, 21, căci în acest 
loc s& arată cum celce a gustat din înțelepciunea mai 
înaltă doreşte a se împărtăşi tot mai mult, iar aici s6 
afirmă că Domnul mulțumește absolut cu graţia şi ade- 
vărul s6u. „Isus zg&udue ideile fariseieşti în Nicodim 

cu imaginea dela lucrarea liboră a spiritului și a pu-
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terii lui transformătoare, iar. pe muorea, de aci, caro e 
senzuală, neastmpărată și însetează necontenit, cu ima- 
ginca unei săturări nesfârşite“ (Lange). Domnul îmbio o 
beutură extraordinară, apa spirituală care să preface în 
izvor, care din această vieață, duce în cecalaltă; dovino 
un izvor care s6 varsă în vieaţa vecinică. Cu: alte cu- 
vinte: Cino crede în Cristos, îl priveşte principiu al vieţii ; 
acest individ nu mai vieţuește el, ci Cristos vicțucște în 
el (Gal. 2, 20); faptele “lui bune purced din acest prin- 

_Cipiu, cari-l conduc. la vieața vecinică. Fu aro emfază, 
iar cu „apa aceasta“ (arătând la puț) deosebeşte apa sa 
de cea din fântână, dar și de altă apă. Se va fuce în- 
trensul izvor exprimă efectul pozitiv. &i?duevov 0 absolut: 
"apă săritoare, vie. Ispresiunea - ocură adose la clasici 
(Omer. Il. a, 537. Xen. Mem. 1, 3, 9)..e Corwv alowov : 
conduce în vieața vecinică cf. 6, 27. Îutrânsul izvor: 
vieața nouă există în om. Cuvintele na va înseta:... voia 
da lipsesc în unele Msse. Femeea încă nu înțelege. cuvin- | 
tel6 Dlui, ci le rapoartă tot la apa naturală căci zice: 
Doamne, dă-nă această apă etc. Puţul era departe de oraş; 
femeca îl roagă să-i dea apa lui ca s6 nu mai fie silită 
a veni. îa e îmbinat cu prez. indic. (fozoua: cf. Win. 
Ş. 41. 1. pag. 272). | . 

16. Zise ei: Mersi, chiamă pe bărbatul tu 
Și vino încoace. 17. Ră&spuns-a mucrea și zisc: 
Nu ani bărbat. Ziso Isus ci: Bine ai zis că nu 

"am bărbat. 18. Că cinci bărbaţi ai avut, şi pe 
caro ai acum nu esto bărbatul t6u. Aceasta 
adevărat ai grăit. Dorința femeii să deşteptasc, căci 
ea, voeşto să se împărtăşască de apa ce poate da Isus, 
dar înainte de dăruirea aceasta trebue curățită conștienţa 
ei. Jlergi, chiamă etc. nu trebue luate serios, ci numai 
ca mijloace de a deştepta conștionța, pecătoșiei. Mergi, 
zice Isus, dar înțelege că avea să vio înapoi. Nu am 
bărbat; muerea voeşte cu. oarecare șiretenie s& nu ur- 
meze provocării lui Isus; dar acesta îi arată că a înțeles 
cuvintele ci zicând: Bine a zis etc. Cinci bărbați «i avut; 
nu s6 poate hotări de această muere avusese într'adovăr 
9 bărbaţi sau și amanți, de caro s'a despărțit prin moarte
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şi despărţire (Iurie, Augustin etc.); acum însă vedem că 

ora amanta, unuia. Unii coxigcți zic că aci avem tipul 
cultului idololatru la 3 popoare ale Samarici (2 Rog. 17, 

24 sq. Flaviu, Antiq. 9, 14, 8). zovzo o obiect, iar” did 
o predicat (Win. $. 5-4. 2. obs. 1 pag. 489). 

19 Zise muereca: Doamne, vâd că tu eşti 
profet. 20. Părinţii nostri s'au închinat în 
muntele acesta; şi voi ziceţi că în lorusalim 
esto locul unde trebue a so închina. „După cele 
precedente trobuca, să urmeze mărturisirea, dar inima omu- 

lui nu esto aşa ca îndată s6 se smorească; lungă e calea 
dela ruşine la pocăință, deşi muerea mărturiseşte indirect 
cele zise de Isus (vede că e proroc). Doamne, văd. etc. : 
deduce femeca din împrejurarea că Isus cunoaște reto- 
rințele ci familiare; profeții “1. V. încă cunoșteau cele 
ascunse (1. Sam. 9, 9). Fomeca dă converzaţiunii altă 
direcțiune puind o întrebare mult discutată între cele 2 
popoare rivalo: Părinţii nostri etc. Interesul practic al 
fomoii esto să cunoască adevărul, pontrucă vocşte să se 
îndrepte la Dzeu în rugăciune. Sub „părinţii nostri“ nu 
avem «dle înţeles pe ram, Iacob (Crizostom etc. după 
Gen. 12, 6 sq. L3, 4. 32, 20), ci vechii Samarineni care 
pe timpul: lui Noomia : au zidit un templu pe muntele Ga- 
izim (Xcom. 13, 28, losif Flaviu, Antiq.- 11, 3, 2 sq.) 
“Noi, zice femeea, facem acecaş. De observat esto că 
femeca pune în contrast pe părinți cu po ludeii do acum; 
pare că cultul samarincan degencrase şi începuseră a . 

„da drept ludeilor care zic că în Ierusalim trebue a se în- 
china, dar.scuză pe conaționali cu împrejurarea că că ţin 

rolisia strămoşilor. Sub închinare înţelegom întreg cultul, 

îndeosebi aducerea, de jertfe. Ioan Ilircan risipeşto templul 
de pe Garizim la an. 129 n.-d. Cr., dar Samarinenii 
așază aci un altar şi consideră sânt locul. În muntele 
acesta (Gărizim, LIN Tag»): unde Moisi a rostit bine- 
cuvântare (Dout. 11, 29. 27, 12. 13 — Samarinenii citesc 
în toxtul lor Ctarizim, iar textul: evreesc are Ebal). „În 
muntele acesta“ arată cu dogetul: la poatele lui era Sihem. 

"21. Zise ci Isus: Muere, crede mic, că 
vine ora când nici în muntele acesta nici în
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Ierusalim vă veţi închina Tatălui. Isus pune 
rospunsul pe un punct mai înalt de “vedere, deasupra 
tuturor referințelor între cele 2 popoare. Crede mie zice 
Isus, pentrucă ea îl declarase profet care știe. toate. Po- 
poarele - se certau mânecând din premisa că Dzeu s6- 
poate adora numai întrun loc și prin ânumite acte: unii 
în Garizim, alții în Ierusalim. Isus demonstră că curând 
va, înceta, cultul evreesc şi samarinean; Dzeu nu s6 va 
cinsti numai .'de un popor, ci -de toate (Mal. 1, Il cf. 
Deut. 12, 5 sq.) Vine ora însemnează timpul mesianic; 
atunci raportul între oameni și Dzeu să ridică deasupra 
locului. Zatălui exprimă noul raport în care intră omenirea, 
prin Cristos cu Dzeu: el e Tatăl lor (At. 6, 9).: | 

22. Voi v6 închinaţi la ce nu știți, noi nec 
închinăm la ce ştim, că mântuirea este din 
ludei. Întrebarea unde să se adoreze Dzeii să poate 
dezlega mai bine hotărindu-să ce al adorării, iar acosta 
prin cum. Trecând la, obiectul adorării, demonstră Isus că 
„— pănă vine timpul prezis în v. 51 — Iudeii au mai 
multă dreptate decât Samarinenii. Ce (0) s& rapoartă, la, 

„Dzeu; neutrul însemnează: o ființă care voi nu știți (6, 
37. Evr. 7, 7; 1. Cor. 1, 27 sq.) Alţii zic că relat. 8 să 
rapoartă la acţiunea lui 7e00zvvelv : voi: adorați şi faceți 
ceva ce nu știți. Nu știți să ia în înțeles relativ, nu ab- 
solut. Samarineniă recunoșteau numai Pent. carte Cân0- 
nică; lăp&dând profeţii, care conţin cele mai importante 
preziceri. despre Mesia, aveau o cunoştinţă religioasă re- 
lativă,' era oarecare necunoaștere a lui Dzeu. No ne 
închinăm : Isus se subințelege pe sine cu Iudeii. Mântuirea : 
cea mesianică ; e abstractul în loc de concret şi înțelege ' 
pe Mântuitorul, care după trup s'a, „născut din sinul lui 
Israil (Rom. 9, 4 cf. Gen. -12. Is. 2, 3. Miha 4, 2). Şi 
Samarinenii așteptau un învățător renumit numindu-l 
şaheb, taheb = “convertitor, readucător, după unii; după 
alții — celce. vine iarăș (adecă Moisi, pentru cuvintelo 
„ca mine“ din Deut. 18, 15). 

23. Ci vine ora şi acum esto, când adevă&- 
rații închinători se vor închina Tatălui în duh 
și adevăr; că şi Tatăl acest fel caută s6 fie
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coico so închină lui. 24. Duh oste Dumnezeu, 
și ceice se închină în. duh și adevâr trebue 

să se închine. Ci vine ora o contrast la celo preco- 

dento, îndeosebi la „NOI ne închinăm la ce ştim“. Cultul 

ludeilor esto adevărat în raport cu al Samarinenilor ; dar 

va veni (vino ora) o nouă formă a adorării lui Dzou, 

pertoctă, ce, deşi se întâmplă în viitor (lățindu-se tot mai 

mult în omenire), Q prozentă „pentrucă urzitorul că s'a, 

arătat: d7m9w6s cf. 1, 9; în opunere cu bultul defectuos 

şi neperfect. Isus nu zice anis nQoozuvurai, - pentrucă 

atunci ar fi afirmat că cultul ovreosc e falz, neadevorat. 

Tatălui ; nu s6 zice lui „Dzeu“, pentrucă adovăratul în- 

chinător intră cu Dzeu în acest raport. În duh indică ele- 

mentul în care s& s&verşeşte închinarea; o contrast la . 

„în muntele acesta“ şi „În Ierusalim“. Adorărea s6 pe-. 

tr eco în lăuntru, nu numai în afară. În adever: cultul esto 

ce trebue s6 fie deosebindu-l de neadevărul relativ al 

treptelor pregătitoare; cuprinde obiectul adoraţiunii. ludeii 

şi Samarinenii aveau un cult esterior, simbolic; conzista 

din jertfe cari s& aduceau la tomplul din lerusalim ori 

pe muntele Garizim. Adevăratul cult trebue să fie jertiă 

internă, spirituală; când omul pe sine so aduce lui Dzeu; 

ce nu e legat de anumit loc, ci s6 poate faco oriunde. 

Acest cult să aduce deplin în spiritul lui Dzeu (Mom. $, 

14 sq), deşi „duh“ aici nu trebue să 'nţelogem de Spi- 

ritul sânt. Augustin zico: „Cauţi un templu înalt, un loc 

sânt: Fă templu lui Dzeu internul tâu. Căci tomplul lui 

Dzeu e sânt, şi acesta sunteți voi“ ([. Cor. 3, 17). Vreai 

- să te rogi întrun templu, roagă-to în tine însuți, dar fii 

ântâiu tu însuţi templu al lui Dzeu; căci el aude pe cel 

ce îl chiamă din templul s&u“. Și.s6& poate lega cu Tatăl, 

oră cu caută: „că... caută și etc.“ având progres. În v.-24 

s6 spune motivul la cole precedente. Predic. duh e pus 

în frunte cu emfază. Dzeu, fiind spirit curat, nu e legut 

„de loc, nici poate avea plăcere de un cult numai este- 

rior (5. 66, 1 sq.). Cu aceasta Mântuitorul nu opreşte 

"cultul esterior. Omul, ca fiinţă din trup și spirit, îşi exprimă 

internul prin acte văzute în timp şi loc. Aci s& oprește nu- 

mai cultul care s& mărginește la. celo osterioare (Ps. 51).
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29. Zisc lui mucroa: Ştiu că va voni Mesia, 
care s6 zice Cristos; cândva voni acela, ne 
va vosti toato. 26. Zise ci Isus: Bu sânt, colce 
grăesc cu tine. Femoea presupune că Isus e o ființă. 
Superioară, deşi nu înţelege «de tot cuvintele lui. Ea aş- 
teaptă deplină desluşire în punctul ; acesta dela Mesia 
caro va veni: “Bu știu otc. Meooius e ncartic.: un Mesia 
(v. 22). Credința Samarinenilor s& bazează po Geon. 15, 
1 sq. 49,.10, îndeosebi Dout. 1S, 15. Numele „Mesia 
îl adoptaseră Samarinenii dola ludoi. Zonal e zis în po- 
nere, “fără restringere la un anumit obiect. Eu sânt, adecă 

* Mesia. L'omeca era pregătită îndostul ca cl să i-se des- 
„copere. În faţa Iudoilor Isus opreşte ă i-să spune că el 
o Mosia (Mt. 8, 4. 10,:20“ cetc)), iar în această tomec 
allă el condiţiunile interne şi știo că această cunoștință a 
ci nu s6 va întrebuința spro sc copuri politice — cum ar 

fi făcut aceia. 
. 

„$. 6. Isus la Samarineni: și Gatileeni, 4, 26 —51. 

Esperiența, lui Isus cu femeca dă satisfacție pontru 
cele întâmplate în Ierusalim și Iudea, pentrucă el totdeuna 

a căutat numai s6-și împlinească chiemarea. Dar şi cu- 

vintele femeii îndeamnă. pe locuitorii cetății s6 creadă. 

De obser! vat osto că istoria prezentă nu contrazice, CU - 

Mt. 10, 5. 15, 24. Le0.9,53.. 

“În Galilea nu merge Isus să aibă teren de activitate, 
ci numai s& sc retragă în singurătate. Cu toate acostea 

lucrează și aci văzând că lozuitorii sunt aplicaţi a crede 

în el, deși numai dupăce prin minuni i-a convins de mi- 

Siunea sa mai înaltă. 

27. Şi atunci veniră învâţțăceii lui, şi s'au 
mirat că vorbia cu o muere; dar nimene nu 

zise: Ce cauţi sau ce.vorbeşti cu'dânsa? tai 
_zourp = peste aceasta, atunci (Win. $. 48 b. pag." 
361); când Isus vorbia cu Samarineana. Sau mirat: 

pentrucă, învețătorii ovrceşti nu îndatinau s6 vorbească cu
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femei ; nici să le instrueze în logo !) Dar nimene cte.: ros- 

- pectul cătră“ Isus îi împiedecă a-l întreba. Ce cauţi, adocă 

ce to-a îndomnat să începi converzaţia ncobicinuită. 

23. Muorea deci a lăsat vasul de apă şi 

s'a dus în cetate, şi zise oamenilor: 29. Ve- 

niți, vedeţi un oni caro mi-a spus toate câto 

am făcut; nu cumva acosta e Cristosul? 30. 

Eşiră din cetate şi veniau la densul. Isus se 

declarase Mesia (i. 22), iar femeea, pentrucă îi spusese 

faptele ci, crede întrensul, deși aleargă în cetate ca lo- 

cuitorii viind 's6 o întărcască mai mult. Dec: fiindcă ve-. 

niseră învăţăceii, prin co sa întrerupt converzația. A 

lăsat: uită pentru ce venise, inima ci e plină de esporiența 

de acum. nociv în n&vra doa (A iar i B 6) înoinoa are 

înțeles r&u: toate păcatele. mele. Conştienţa femeii e 

deşteptată, se simte vinovată de co i-a spus Isus (v. IS). 

Nu cumva ctc. nu exprimă îndocală, căci fomeca o în 

curat că colce i-a grăit esto Mesia, ci ca cere ca c0- 

tățenii s6 recunoască aceasta. Veniau; imperf. e intuitiv; 

par'că vedem cum vin oamenii din cetate la Isus. 

31. Între acestea îl rugau po dânsul învâ- 

țăcoii zicend: Rabi, mănâncă. 42. lar el zise 

lor: Bă am s6 mănânc o mâncare care voi nu 

ştiţi. 33. Ziseră deci învâţăceii între sine: Nu 

cumva a adus lui cineva să mănânce? 34..Ziso 

lor Isus: Mâncarea mea este ca s6 fac voca 

coluice m'a trimis pe min şi s6 s6verşesc 

lucrul lui. Cele întâmplate impresionează adânc po Isus 

încât cl uită de mâncare; învățăceii se -v&d novoiţi a-i 

- aduce aminte. Între acestea: dupăce sa dus femeca și 

pănă a venit cu locuitorii din cetate. 20wrâv=—a rusa; 

ocură după LXX şi în T. V. Boiiors=—feopua, și Mântui- 

torul înțelege cea din v. 34: ce esto „mâncarea pentru 

trup, este lui împlinirea chiomării sale. Învăţăceii nu cu- 

nose această mâncare, ce. rezultă din v. 33. Augustin: 

„Quid mirum, si mulier illa non intelligebat aquam, cece 

1) Principiul era să nn silute feineile. Rabiniy zic: Celce învaţă pe fica sa 

în lege e ca, unul care fave nebunii, şi: Cuvintele legit mil curând s€ se ardă 

decât să se predea femeilor. aa
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discipuli non intelligunt escam“. qe7j ze: nu cumva, au 
doar a adus cineva. În v. 34 Isus explică natura ăcestei 
mâncări :: Alâncarea mea cote. Po mine, zice el, m6 mulțu- 
meșto dacă sâvârşesc lucrul ce mi-a dat 'Latăl' ceresc 
(opul mântuirii). Partie. îva circumscrie infin., dar așa că 
mosiv Şi. zedeovv oxprimă scopul: mâncarea mea con- 
zistă în nizuinţa ca eu s6 fac.... (Win. Ş. 44. c. pag. 
-316). Prez. now însemnoează, ce să întâmplă acum, iar 
redewow ce va fi în viitor. 

"90. Aunu voi zicoți, că încă patru luni sunt 
şi vine secoriş șul? Iată, zic voub, ridicaţi ochii 
vostri și vedeţi noldele că sunt albe spre sc- 
ceriş. Bucuria Mântuitorului este că în lumea spirituală 
lucrurile s& petrec mai repede ca în cea naturală. După 

"s&m&nare trebuia, să se aştepte mai multe luni pănă la 
“seceriș, pe. terenul credinţii însă roadele s& culeg în- 
dată. “Au am vot ziceți, anume în anotimpul prezent. 
Încă patru lun sunt pănă lu sceriș zic unii oxigeţi că 
sunt proverb, 'cu care să îmbărbătau la s&m&nătură fiind 
munca grea — ce nu să poate dovedi;,-apoi încă nu 
admite acest înțeles; în urmă s&mânăturile s6 făceau în 
Octomvre, pănă la" seceriş (la mijlocul lui -Aprile) sunt 
mai multe luni. Cuvintele acestea determină timpul: do 
acum pănă la seceriș mai sunt 4 luni; aşadar Mântuitorul 
le grăi în luna lui Decemvre. La, reredunvos trebuc suplinit 
xe0vos; Rocepta are rerodunvov Scil. Oxozrua.. Iată . zic 
vouă etc. Isus arată pe Samiarinenii care vin din cetate. 
Ridicați etc.: holda din Sihar e coaptă do seceriş imo- 
diat după semânătură. Vedeţi holdele că e subiectul propozi- 

țiuniă obiective (că anume etc.), fiind atras de propozițiunea. 
principală s'a făcut obiect (Win. $. 66. 5. a. pag. 581). 
710 s6 leagă la acest v. și e contrast la Zr: acum, în 
acest moment, nu abia în 1 luni; e pus la fine cu em- 
fază ; alţii îl leagă cu v. următor. 

| 36. Colce seceră ia plată şi adună roadă 
în vieața vecinică, ca și colco samănă îm- 
preună s6 se bucure şi colce soceră. Ceico leagă . 
794 cu acest v. dai înțelesul: în cazul de față, celce 
secoră (deşi abia începuse s&m6nătura) și primeşte plată -
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etc. Și la începutul v. lipseşte NB. Imaginea dela. seceriş 

să continuă, dar cu modificări.: Celce samână este Sus, 

inr ccico seceră învâțăceii lui; ci vor duco la îndeplinire 

intrarea acestor Samarineni în împărăția lui Dzeu. Singul. 

Celce samEnă, celce seceră oxprimă weneralitatea idoii. Ia 

plată: pontru munca, sa; anume roada ce o pune în grâ- 

narolo salo. zis zrjv Gov ete. e aplicarea: imaginci și 

însomnează nu numai vicața do dincolo, ci vieaţa care 

începe cu intrarea în. împărăția lui Dzeu și continuă în 

vecănicio. Apostolii vor lua secerișul spiritual, şi do aceasta 

se bucură, după planul dzecsc, s&m&nătorul şi secerătorul. 

Guoi (cu un verb în sing. şi cu 2 subiecte ct. Omer, II. 

a, 61) exprimă că această Ducurio e comună, dar şi: 

contemporană. 
37. Că întru acoasta esto adovărat cuvân-. 

tul, că altul esto celco samână şi altul celco. 

soceră. 38. Ei v'amtrimis pe voi s6&.socerati 

cocaco voi nu v'aţi ostonit; alții s'au ostenit, 

şi voi aţi intrat în osteneala lor. Motivează po 

„ca şi colce samână ete.“ Întru aceasta:. în acest punct 

al s&mânării şi secerișului, do care vorbise în V. 99. 

“Cuvântul: proverbul cunoscut. Adevărat (0ândivos) = Co- 

rospunde ideii; e predicat. Acest proverb ocură şi la 

scriitorii profani, iar înţelesul est6: omul adese pregăteşte 

urmările lucrării sale şi nu le duce la îndeplinire. În. v. 

"38 să aplică acest proverb. Fu aro omfază; la al cărui 

raport cu voi să potriveşte proverbul amintit. dntoreia 

după ABC, N are anzora?za.. Preter. acesta şi conu 

Sare exprimă că trimiterea apostolilor și intrarea “în riiuncă 

s'a întâmplat cu alegerea lor; avem deci. prolepsă. Mai - 

potrivit înțeles avem însă, dacă luăm .că Isus vorbeşte 

aci din punctul do - vedere al viitorului, când începe se- 

cerișul. Nu vaţi ostenit; pentrucă s&mânătura să. face cu 

multe osteneli. Alţi: Isus, Botezătorul și prorocii T. V.; 

acosta deci e pregătitor la creștinizm (Gal. 3, 24). 

39. lar din'cetatea aceea mulţi din Sama 

rineni au crezut întrânsul pontru cuvântul 

“muerii care mărturisia: Că mi-a spusmie toate 

ce am făcut. 40. Deci după ceai venit la dân- 

-.
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sul Samarinenii l-au rugat pe el să r&mâela 
dânșii; şi remase acolo două zile. 41. Şi mult 
mai mulți au.crezut pentru cuvântul lui. 42. 
și muocrii ziceau: Nu maicredem pentru vorba 
ta; că înşine am auzit, şi ştim. că acesta esto 
cu adevoârat Mântuitorul lumii. Mali din Sama- 

rinenă e contrast la. Evrei. Deci: în urma impresiunii co 
au făcut cuvintele femeii. Credința aceasta e numai în 
începero; şi s6 desvoltă dupăce - Mântuitorul petrece 2 
zile în mijlocul lor. Dou& zile: în opunere cu petrecerea 
în lerusalim şi ludea, deşi n'a -produs acel cfect. Cu- 
vântul lu: învățătura “lui Isus, căci de minuni evangelistul 
nu istorisește nimic; iarăş. contrast la activitatea lui Isus 
în Ierusalim şi Iudea. dadu exprimă oarecare dispreţ: 
față de puterea care cra în cuvintele lui Isus cuvintele 
femeii par numai vorbe. Înșine;. sunt deplin conv inȘi, nu 
le: trebue altă autoritate care să le spue ce ai s& creadă 
do această persoană. Mântuitorul lumă ; evangelistul spune 
pe scurt -mărturisirea  Samarinonilor. Recepta citeşte: 
Crisos „după lumii“, adaus cexigetic. 

“43. lar după celo dou zile eşit-a de acolo 
și a mers în Galilea. 44. Că însuş Isus mărtu- 
risise că profot în patria sa nu arc cinsto. 45. 
Deci când a venit în Galilei, l-ai primit pe 
dânsul Galilecenii care au văzut toate ce fă- 
cuse în lcrusalim la s6rbătoare; că și ci au 
fost vonit la sărbătoare. După cele doud zile: câto 
petrecuse în Sihar. (+. 40). Dă a mers (Recepta) după de: 
acolo lipsesc NBCD, Mini și unele Vorz. În Galilea: 

» într'acolo. se duce dela Sihar. Însuș (ipsc) nu e contrast 
la alţii care ziceau astfel, ci exprimă că ovangelistul 
mar aplica acest cuvânt. la Isus, dacă nu l-ar fi rostit. 
Mărturisise: nu acum, ci altă dată Ac. 6; 4); nu să 
spune. timpul şi împrejurările. când Isus s'a pronunțat 
astfel. Sub „patrio“ înțelegem Galilea, nu Iudea — patria 

“profeților sau a lui Isus, pentrucă s'a născut în Betleem, 
nici Nazaretul. Motivul, că un profet nu e bine primit în 
pâtric, îndeamnă pe Isus a merge în Galilea unde eredea 
că va fi în deplină retragere. Dec? când a venit ro'neepe



"Cap. 4, 46—49 a 79 

naraţiunea din v. 4ă. L-au primit cte. e contrast la ce 

așteptase el, deși nu. trebue să fio fost o primire izvorită 

din credință, ci din motivul. că ai văzut ce făcuse etc. 

nd vra-6o0a ocură şi la clasici compus astfel. Aă fost venit: 

şi aceştia fuseseră în Ierusalim la sărbătoare, când Isus 

a făcut minuni!) 

| 46. Docia venit iarăş în Cana Galileii, 

undo făcuse apa vin. Şi craun om regesc în 

Capetnaum,alcărui fiu ora bolnav. 17. Acesta 

dupăco auzise că Isus a venit din Ludoa în!) 

Galilea, a mers la cl și-l ruga ca s6 so pogoare 

şi s6 tămăducască.po fiul lui; căora aproape 

să moară. Dec leasă naraţiunea la v. 45: când a ve- 

“pit în Galilea s'a dus îarăș în Cana avându-s6 în vedere 

2, 1; merge în cercul prietenilor, nu la Capernaum. Eyvan- 

gclistul aminteşte minunea săvârşită aci ca să pregă- 

toască v. Dl. Baoruzos însemnează un servitor regesc, 

un oficiant civil oră militar al regelui Irod Antipa. rineu 

şi unii- exigeţi din timpul mai noă identifică această, isto- 

pisire cu Mt. $, 5 sq. le. 7, l sq. Diferența reese. însă : 

din următoarele: acolo sluga — aci fiul; acolo sutaşul e 

plin de smerenie — acesta însă abia se poate aventa 

“la credință şi cere numai ajutor în nevoc esternă. În Cu- 

pernaum S6 Icagă la era. Dupăce auzise etc. pare a vorbi 

pentru părerea că şi el fusese la Ierusalim când Isus a 

făcut minunile, căcă numai aşa s6 explică de ce e suli- 

cientă vestea că a venit, şi îndată îi cere ajutorul. A 

mers: dela Capernaum. îva: să poftească a se posori. 2) 

—. Să se pogoare: Capernaum era situat mai jos lângă 

malul lacului. Verbul ze, imperf. tuedov şi ijueedlov 

exprimă: a fi aproape de ceva (Win. Ş. 12. 1. pag. 68). 

18. Ziso deci [sus cătră el: De nu vedeţi 

semne şi minuni,nu veţi crede. 49. Zis-a cătră 

  

1) Mântuitorul petrece acum 2—3 luni în Galilea, iar evangelistul _istori- 

seşte numai o faptă săvârşită de Isus; sinopticil au ma! multe. 

2) “pa de aci este ca Me. 3, 9, unde cele grăite de Isus nu exprimă 

scopul vorbirii, fa: telic are înţeles atenuat, pentrucă propoziţiunea obiectului 

învolva scopul care să imaginează sub sine cugetat ca poruncă: totdeuna st 

aibă o corahie la dispoziţie.
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el omul regesc: Doamne, pogoară-te'mainainte 
pănă a nu muri fiul meu. e pu vedeţi cote. sunt 
mustrare; cuvintele nu să rapoartă numai la acest băr- 
bat, ci la toţi Galilcenii, mai bine zis la toți auzitorii. 
Aceştia. primiseră, pe [sus numai pentrucă văzusoră mi- 
nunile lui (v. 45.) Mustrarea lui Isus nu-l ofenză, nici nu-l 
fâce s& șovăească în încrederea, pusă întinsul, de aceca, 
repetă rugarea : Doamne. etc. noudlov ; diminutivul exprimă 

dragostea părințască (Me. 5, 23). - 

50. Zise Isus lui: Mergi, fiul tâu o viu. Cre- 
zut-a omul cuventului care zise Isus lui, și 

“s”a dus. 5l.. lar dupăce se pogorise el l-au în- 
timpinat pe el.slugile și au vestit că fiul lui 
e viu. 52, Deci i-a întrebat pe ci de ora în 
caro. i-a fost mai bine. Deci au spus lui că 
eri în oraa şaptea l-au lăsat frigurile. 53. 
Atunci a cunoscut tatăl că cra în acea oră, 
în care zise Isus lui: Fiul tâuc viu; şi a cre- 
zut el.şi casa lui.toată. 54. Acesta a fost al 

'doilea semn ce făcuse Isus iarăş când a venit 
din ludoa în Galilea. Isus nu împlineşte cererea di- 
rect, ci pune pe acest bărbat la probă zicând: Merg: ctc.; 
cl să creadă înainte de ce şi-a văzut fiul. Fiul teu e viă,. 
adecă o sănătos (Is. 38, 1; 2. Cor. 1, 2). Omul iese 
învingător din această probă, căci s& zice: Crezut-a etc. 
(Mc. 9, 23 sq. Mt. 8, 5 sq. 15, 22 sq). Vodem de aci 
că nu dispoziția bolnavilor, care înriureșşte trupul, e 
cauza vindecării în cazurilor când Isus zice că credința, 
lor le-a ajutat (Mt. 9, 22. 29. 15, 28 etc.). Credinţa tre- 

" bue să. existe ca pregătire pentru lucrărea de minuni a 
lui Isus. 110n să leagă la zarafaivovros şi exprimă că nu 
mai era în Cana, ci po cale:la Capernaum. Dupăce se po- 
gorise: nu înainte. Construcţiunea din auzoi zarafaivovroş... 
avr ocură mai adese în T. N. (Win. Ş. 30. pag. 195 
0bs.). zouwpos (numai aici în T. N.) însemnează fin, frumos, 
plăcut, aci=— Belztov. (Arrian. diss. Epict. III, 10 are zou- 
wp05s Ezew =— belle habere). Dupăce întrebaso pe slugile 
sale de ora, când fiul său s'a simțit mai bine, se con- 
ving&o ol că această oră coincide cu timpul când Isus i-a
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grăit cuvintele „fiul tu e viu. Ora a șaplea = 0 oră 

după amiazi. En: pentrucă Cana era departe de Caper- 

naum cam 7—S8 ore și poate că acest bărbat a r&mas 

noaptea undeva, sau că după calcularea ovrecască avem 

s&'nţelogem acecaș zi, dar după apusul soarelui. Prigurile, 

cari dăduseră boalci caracter periculos amenințând cu 

moarte. În acea eră: ka lăsat frigurilo. Casa Iul toată 

exprimă ofoctul acestei însănbtoşări. zouro O subiect, iar 

al doilea semn e" predicat, cf. 2, LI. Jarăș nu să leagă 

la Oeuzegor care e adjoct., ci la notița că Isus sa întors, 

din Iudea în (alilca şi aro în vedere 2, Il: cea do. 

acum este a 2. minune soverşită în aceste ținuturi cu 5 

peaziunea romtoareoriă sale din ludea. | 

, 

IL. Isus şi Iudeii: lupta cu lumea, 5—12. 

Ş.:7. Isus e vieața: începutul luptei, 5, 1—6, 71. 

a) Isus vindecă pe un bolnav la Betezda, 5, 1—I8 

Isus vine în conilict cu [udeii după vindecarea s6- 

vârşită în Zi “de Sâmbătă. ludeii cred că cl & călcat 

ordinea legală a lui [srail; nu-i pot ierta acost pâcat, Și 

de aceea uneltesc răzbunare. La sinoptică încă alân atară 

vindecări şi pretutindene cnută Isus a dovedi că e liber 

de porunca aceasta motivând cu raportul seu cătră “Tatăl, 

pe care-l numeşte părintele s&u. E 

|. După acestea ora 0 sărbătoare aludoi- 

or, şi s'a suit Isus:la Llorusalim. După acestea 

presupune 0 activitate mai îndelungată în Galilea. £09r1) 

zv 'lovdalov ct. 2, 12. ndoza Tov "ovdaiwr, ABD, iar 

s Cl.epus artic. însemnânul o sârbătoare anumită. Care scr- 

bătoaro avem aci? Mai probabil este că aici s6 vorbeşte 

do sărbătoarea Purim (It. 0, 24 sq. 3, 7) caro s6 serba 

în 1-4. 15 Adar (Est. 9, 21), deşi nu avea caracter pur 

relicios. Irinei, Eusebie cete. zic că avem Paştele, dar 

accasta era una, din cele 3 sărbători principale şi mar trebui 

să lipsească artic. (4, 45. 11,56. 12, 12); apoi comparânil cu 

6, 1—t ar fi între aceste 2 capitole un restimp de | an. 

| 
g.
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Ciril, Crizostom, Teofilact cete. cred că avem: Cincizecimea 
— dar aceasta ar fi prea aproape. do Paştele precedente 

şi nam putea s6 intercalăm tocmai bine petrecerea lui 
Isus în ludea şi călătoria prin Samaria în Galilea. Alţii 
din timpul mai noă prosupun aci serbătoarea curățirii 
tomplului care ș& s&rba în Docomvre — dar frigul din 
acest anotimp nu permite ca bolnavii să stea lânsă Be- 

tozda, apoi nu s& poate concorda cu v. 3)! 
2. lar este în lerusalim un lac lângă poar- 

ta oii, care s6 chiamă evreeşte Betezda, având, 
cinci portice. Unole Msse citesc scăllătoarea oilor, 
Vulgata traduce probatica piscina — dar nu se știe că în 
Jerusalim ar: fi existat atare scăldătoare.)? Din este nu să 
poate deduce că evangelia noastră sa, scris: înâinte do 
risipirea Ierusalimului, pentrucă locul putea să existe Şi 
după aceasta; apoi prez. s& poate explica din descripţia 
care-și amintește lacul cu împrejurimea lui. La îzi zi 
zeofariz] să suplinește zvip (Win. $. 64. 5. pag. 451.) 
Neem. '3, 1. 32. 12, 39 ss& aminteşte o poartă a oilor. 
(șăăr hățon); cra situată în. partea r&săriteană dela Ieru- 
salim, aproape de tomplu şi s& numia astfel dela ani- 
malele de jertfă cari treceai la templu, acum să chiamă 
poarta lui Stefan. 7j saiezonitvn după ABCL, N citeşte 
70 Jeyduevov. În limba ovreească, adecă siro-caldaică, lacul 
s6 chiamă Betezda * (Beth, hesdă) = casa harului; iar pentru 
primirea bolnavilor avea 5 încăperi formate de columne. 

3. În acestea zăcea mulţime de bolnavi, 
orbi, șchiopi, uscați, așteptând mişcarea apei. 

___ 2) Cronologia ar fi: În 3, 1sq. Isus vorbeşte cu Nicodim la Paşti în Ierusalim, 
petrece mal toată vara în ludea (3, 22), trece apo! prin Samaria în Galilea (4, 
1.54.) când converzează cu Samarineana, pela sferzitul lut Octomvre şi începutul 
lui Noemvre (14, 35). Din Galilea călătoreşte acum la Ierusalim. Că aici poate 
fi, numai Purim rezultă şi din împrejurarea că la alte sărbători să adaogă carac- 
teristica lor (6, 4 7, 2. 10, 22). i Ă 

2) Ammonius :. „Să chiamă a oil (lacul): pentrucă aci să adunaă oile ce 
aveai să fie junghiate: de sărhătoare, şi aci să spălaă măruntaele lor.* AlţiI ci- 
tesc: „Este în Ierusalim lângă lacul oil aşanumita Betezdă.« 

2) N Li citesc DBy9tada, BrYoarda =— Besetha, aderă za) 
10445, cetatea nouă a Ierusalimului — ce este numaY- schimbare cu nume cu- 
cunoscute, Poziţia lacului nu să ştie; tradiţia mai nonă îl identifică cu,.Birket 
Israin (lacul Israil), o adincitură seacă și crescută en iarbă, înainte de zidul de 
nord al şesnlul Aram (Riehm, Handww, p. 178 sq.)
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-4. Că un ânger sc pogora la vremo în lac și 

mişca apa; şi cine intra ântâiu după mişcarea 
apei se tăcoa sânătos, de ori ce boală ora cu- 
prins. nou la a4fj9os lipseşte s BODL, asomene lip- 
sese s BCZ cuvintele „aştăptând mișcarea apci“ ca cum 
ar fi împrumutate din v. 7. Useaţă: oameni cu membre 
uscate, slăbite, paralitici (Mt. 12, 10. Le. 6, 6. 8). Recepta 

ăre v. £., care să allă ABFPFGII.ete., dar lipsește si BO 

D; alte mărturii îl au cu asterisc ca loc dubiu sau cu. 

obel ca loc neautentic. Împrejurarea aceasta însă nu în- 

dreptățește a şterge v. întreg din text, căci, deşi poate 

ec udaus mai târziu — se află în celo mai multe Msse, 

Vorz., Părinți (dela Tertulian înainte, Crizostom otc.) zazt- 
Bauer ev Tij zovufi do s6 explică 2 din datina TI.N. a 

schimba prepoziţia aceasta cu zis (Win. Ş. 50. 4. pas. 

385 sq.) zară zaroor (suo vel opportuno tompore) exprimă 

că aci lucrează o putere mai înaltă. Și cine.. era cuprins: 
apa avea putere tămăduitoare mai mare când s6 mișca; 

se tămăduiseră mulți de deosebite boale.)! 
5. lar cra acolo un om treizeci și opt 

de ani air nd în boala sa. 6. Pe acosta v6- 
zendu-l Isus zăcând, şi cunoscând că acum 
are multă vromo, zise lui: Voeşti sc fii sân- 

tos? 7. R&spuns-a lui bolnavul: Om nu am ca 
când s& mişcă apa să me arunce în scălditoare,; 

iar pănă când vin cu, altul se pogoară înain- 

1) Unii cred că izvorul acesta are putere tămăduitoare pentrucă conţine 

părți mineralice, şi caută a dovedi cu. Eusebie care în Onomasticon (ed. Cleric. p. 

41) îstoriseşte că unul din aceste 2 lacuri (unul este Betezda) are apă roşie în- 

tunecată (Ieronim: mirum în modum rubens). Mai departe izvorul e intermitent, 

adecă izvoreşte numal din când în când, ca d. e. în Kissingen un izvor de gaz. 

Credinţa poporului — zice — să — căreia sa acomodat evângelistul, atribuca, 

luerarea, apel unui înger, deşi să săvârşeşte prin căldura internă. Apa avea deo- 

sebită putere de tămăduire dacă cineva se aruncă îndată după mişcare, înainte 

de ce se aşăzaii substanţele mineralice. Dar să poate crede că evangelistul să se 

acomodeze unei credinţe falze a poporului? Din contra, în aceasta credință să 

arată idea mal înaltă că în toate fenomenele din natură sunt active spirite ale 

lumil mal înalte; puterile naturale să pun în mişeare numa! prin 0 cauză mal 

înaltă mişcătoare. Această învățătură a teologiei evreeştI să allă şi lo, ss. Părinţi 

şi teologii evului medii. Augustin zice: „Unaquaeque res visibilis în hoc mundo habet 

angelicam potestatem sibi pracpositam.“ (Lib. 83. quaest, 7; Grigorie cel 

mare: „Ad ordinem Virtutum pertinere videntur omnes angeli,. qui habent prae- 

sidentiam super res pure corporeas.“ (Homil. 34. în evang). 
G*
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tea mea. La 7v 0E zis cf. 3, 1. Tredzecă și opt de ani 
având în boala sa: de atâta vreme cra bolnav; motivul 
compătimirii lui. Isus. Ze acesta văzendu-l Isus. Nu putem 
ști ce a îndemnat pe Isus s6 intre în casa bolnavilor; 
probabil este că caută anume acest prilej. — după rela- 
tarea sinopticilor care îl înfățișează că vindecă boale. 
Cunoscând ca 4, Il: pe cale extraordinară; dar sc poate 
că i-a spus cineva din împrojurime. Acum are multă 
vreme : 0 bolnav de mult timp. Vocști să fil sânetos deşteaptă 
speranța tămăduiriă făcendu-l apt să primească puterile 
cerești cari s6 vor rove&rsa asupra lui de Isus. Bolnavul nu 
r&spunde direct; el a disperat a s6 vindeca şi arată 
cauza de ce pănă acum nu sa putut folosi de puterea. 
vindecătoare a apei. EI zice: Doamne etc. Când se mișcă: 
mişcarea, intermitentă a apoi nu s6 întâmplă regulat, ci 

repede. Arunce (Badin): s6 mă bage în apă cu grabă. Pană 
când vin eă exprimă că bolnavul şi-a dat silința, a sc fo- 
losi ântâiul de mișcarea apcă, dar pănă acum nu i-a suc- 
cos. Numai întrun punct al lacului se mişcă apa, și numai 
unul poate trage folos. 

S. Zise Isus lui: Scoală-te, ia-ţi patul teu 
și umblă. 9. Şi îndată s'a făcut sânătos-omul, 
şi a luat patul s6u și umbla. lar cra Sâmbătă 
în acea zi. La scoală-te. ete. cf. Mc. 2, 9 sq. Acesto 2 
istorisiri însă nu sunt identice, nică sa imitat de apostol. 
z0&ffGazos cf. Mc. 2, 4. Umblă ce contrast la starea para- 
litică de mai nainte; el nu face un singur paș, ci umblă 
ca alții mai mult. Jar era Sâmbătă cete. c adaus spro a 
explica .cele următoare. - 

10. Ziseră deci ludeii celui vindecat: Sâm- 
bătă este, şi nu se cuvine a purta patul. 11. 
R&spuns-a el lor: Celco m'a făcut sândtos, 
acela mi-a zis mie: la-ți patul t6i și umblă: 
12, Deci l-ai întrebat pe el: Cine este omul 
care ţi-a zis ţic: la-ţi patul t6u şi- umblă? 13. 

“Tar bolnavul nu știa cinc este; că Isus se de- 
dese în lături fiind mult popor în acelloc. Acum 
începe conflictul. ude (|, 19. 2, IS. aici v. 15. 19), 
adecă sinedriştii (15. 33), 'mustră numai purtarea patului
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(lor. 17, 21) ca ceva co nu ce permis a face în zi de 

Sâmbătă. Rabinii făcuseră multe legi ca să ridice şi mai 

mult cinstirea Sâmbotci; legile acestea, crai complicate, 

chiar ne'nţelese. Cel însănctoşat se scuză cu: Celce ma 

- făcut cete; el nu cunoaşte mai aproape pe Isus, dar ştie 

că dela acesta a simțit lucrarea unei puteri extraordinare. 

Cine este omul otc. e zis cu dispreţ. Cino cutează a călca 

o poruncă sancţionată atâta vrome? 4 BOL nu ai aci 

cuvintele patul tei, par adlause din v..8. 11. Fără acest! 

adaus exprimă că purtarea în sine e vrednică de mustrare 

şi pedeapsă. “Că Bus ote. motivează do co cel vindecat 

nu poate da intormaţiuni asupra lui Isus. Exvever (numai . 

aici în T. N) = a se depărta, a se da la o parte = 

2zzdlweuv. Isus nu voeşte să facă senzaţie. 

14. După acoea îl află pe ol Isus în templu 

şi zise lui: lată te-ai făcut sânstos; s6 nu maj 

păcătueşti, ca s6 nu-ți fio-ţio cova mai râi. 

15. A mers omul și zise ludeilor că Isus este 

care l-a făcut pe el sânâtos. 16. Şi pontru 

aceea soncai ludeii pe Isus, că acestea făcea 

Sâmbăta. Motivul pentru caro celce fusese bolnav sa 

“dus în tomplu, nu s6 spune; poate că să mulțumească 

lui Dzeu. După aceea; nu ştim de a fost în acecaș zi, 

sau altă dată. Vindecarea trupească foloseşte Isus spre 

a treco la a sufletului zicând: Să nu mat păcătuești ete. Din .. 

aceste cuvinte rezultă că boala de 38 de ani stătea în 

legătură cu escese păcătoaso; p&catele nu.să specializează. 

Do ar mai p&cătui pedeapsa va fi mai grea, pentrucă, 

vina lui e mai maro, deoarece a esperiat lucrarea, graţiei 

dzeoşti şi nu urmează căile ei: el va pierde fericirea 

vocinică. Cel vindecat se duce şi spune sinedriștilor cine 

oste binefăcătorul s6u. EI face aceasta spre a-și justifica 

fapta înaintea, stăpânirii israiltone : acesta, este autoritatea 

caro a poruncit s6 calce legea sabatului, după proscrip-. 

tolo rabinilor. Așadar nu din r&utato, nici din ascultare 

oarbă cătră sinedrişti, nici pentruca să aducă pe aceştia 

a rocunoaşte pe Isus (Augustin: Non fuit piger in ovan- 

gelizando, guem viderat). Și pentru aceea: fiindcă li sa 

spus autorul faptei. Sinedriștii urmăresc po Isus, iar MO- .
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tivul coste: Că acestea făcea Sâmbăta, adecă fapte, cum e 
vindecarea paraliticului de aici. Cuvintele heceptei „şi 
căutai pe cl s6-l omoare“ după „pe Isus“ lipsesc i B 
CDL Min. Vulg. Itala și Părinți — par adause din v. 18. 

17. lar Isus r&spunse lor: Tatăl mei lu- 
crează pănă acum, şi ci lucrez. 18. Do accea 
deci mai vârtos căutau pecel ludeii sâ-l omoare, 
că nu numai desfință Sâmbăta, ci şi pe Dum- 
nezeu zicea Tatăl su, întocmai făcându-se 
lui Dumnezeu. Iudeii, pare că pentru Gen. 2, 2 sq.: 
Ex. 20, 10 sq., au întrebat pe Isus de ce desfințează 
legea Sabatului, iar cl îi învață. Până acum cuprinde tim- 
pul dela crearea lumii pănă în momentul când grăcşte 
Isus subînțelegendu-să însă și viitorul: necontenit (Mt. 1, 
29). Dzeu a odihnit numai dela creare, nu însă și dela, 
purtarea de grijă de cele create, și îndeosebi grijind de 
mântuirea lor. Așa nimiceşte Isus baza pe care fariseii 
așozau cele mai minuţioase legi în privința Sâmbetei, Și 
arată adevărata idee a sărbăriă. Perfecțiune absolută ar 
fi dacă, omul în fiecare moment al vieții salo ar putea 
sârba un sabat. Spiritul omenesc e distras prin deoscbite 
ocupaţiuni; în zi do Sâmbătă so reculege şi stă în co- 
respondență cu creatorul: sâu. Repaosul vecinic al lui 
Dzeu însă nu-l împiedecă să fie activ pentru binele oa- 
menilor, nică. omul nu e oprit Sâmbăta a faco bine Aproa- . 
pelui. Și eă lucrez o paralel. cu lucrarea Tatălui „Corosc ; 
Fiul lucrează cu Tatăl, acesta cu Fiul. De aceea: fiindcă 
rostiso acestea. Dec resumează și începe cele zise v. 16 
despre purtarea lor. Jlay vârtos căuta ctc. (uâ?lov=—maşis 
s6 leagă la 22zovv): Iudeii nu înţeleg cuvintele lui Isus ; 
ci stăruesc po lângă idea că ela stricat Sâmbăta vin- 
decând în această zi. Ei îşi dau şi mai multe silințe ca 
să-l omoare; co €e implicit în „soneau“ din v. 16. În loc 
de „desfință“ B citeşte „dezlegă“. Tatăl stu e predicat, 
pe Dzei e obiect: el numi pe Dzeu propriul su tată cf. 
„tatăl meu“. Întocmai (4/00) o al 2. motiv ct. „și cu lu- 
crez“. ludeii înțeleg foarte bine că cl se numeşte pe sine 
Fiul lui Dzeu (tatăl meu) și-și atribue însuşiri dzeești (în- 
tocmai cu Dzeu). pf
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Ca b) Isus mărturisește de sine, 5, 19 47. 

În cele următoare Isus: desvoltă cele cuprinse în v. 

17. Raportul lui cătră “Tatăl e de atrnare, coordinare şi 

unitate a lucrării — prin co se «doosebeşto de proroci (v. 

19. 20). Aceasta s& motivează apoi în v. 21—23 do- 

vodind că âro putere a da vicață — toma celor urmă- 

toare; vw. 214—26 el dă vicață; v. 27—30 el judecă 

totdouna; iar v. 31—47 s6 arată raportul lui Isus cătră 

ludei care nu-l recunosc, deşi el poate aduce mărturii 

cari ci nu le primesc (v. 31. 32). El nu se prov oacă la 

mărturia Botezătorului caro e om (v. 33—35), ci la Tatăl 

(. 36), la cuvintele s. Scriptură (v. 37—39). Ludeii însă 

s& voească a crede (i. -40—-13) ce nu pot face (v. 41): 

_do aceea pentru că urmează judecata (v. 40—17).-* 

19. Deci respunse Isus şi zise lor: Amin, 

amin grăoesc vouă, nu poate fiul s& facă dola 

sine nimic, de nu va vedea po Tatăl făcând; 

că celece face el, acelea face și liul aseme- 

noa. 20. Că Tatăl iuboşte:po Fiul și arată lui 

toate ce el face, şi mai mari lucruri decât 

„costoa va arsta lui, ca voi să vă mirați. Isus 

confirmă deducerea sinedriştilor făcută din cuvintele lui 

accentuând unitatea lucrării sale cu a Tatălui, şi anume 

negativ: Nu poate ete. — neagă orice lucrare a sa doo- 

scbită de a "Tatălui, pozitiv: celece face el ctc.. Cauza 

acestei unități de lucrare între Fiul şi Tatăl nu e numai | 

morală (ce are loc şi la oameni), ci unitatea fiinţii; de 

-aceca nu poate. liul nu e ca fiinţele ercate cari pot lucra 

şi fără Dzeu, chiar contra voii lui. Dela sine nu oxprimă 

numai partea omenească a lui Isus, ci existența lui în - 

independența izolată față de Tatăl. De nu va vedea arată 

comuniunea și comunicaţiunea internă. Fiul are omfază: 

pontrucă - este acesta. În v. 20 să descrie şi mai precis 

legătura între Tatăl şi ltiul; legătură produsă de dra- 

woste'). Din context reese că acest ez nu e numai 

cova tomporal istoric, ci are bază în raportul fiinţial, deci 

vocinic. Şi continuă vorbirea ; arată urmarea iubirii 'Ta- 

1) Vertu prev exprimă afecțiunea dragostă, iar dyanăy mal mult . 
stimă, respect.
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tâlui. Arată luă toate: îl lasă s6 vadă toate co însuş face; 
şi Fiul s6 facă ca Tatăl (Bengel: Qui amat, nil celat). 
năvze corespunde lui & — &» din v. 19; aro înţeles ab- 
solut. Ce: el face; Fiul nu repetă lucrarea, Părintelui, “ci 
el o execută şi mijlocește ca cel 'mai înalt organ. Sub 
mal mari lucrură înţelogem lucrarea mântuirii în viitor, 
iar teya sunt părțile acestei lucrări (4, 34. 17, 4). Decât 
acestea: ca vindecări în zi do Sâmbătă. îna o scopul 
dzeesc în aceasta. Vo: care nu credeți. SE vă mirat: ci 
vor recunoaşte atunci, deși nu urmează că vor crede: 

2]. Că precum Tatăl:scoală pe morţi și-i 
înviează, așa și Fiul învicază pe care voește. 
Cele spuse în v. 19. 20 desvoltă Isus acum arătând că 
raportul lui cătră Tatăl i-a dat putere a învia ȘI a ju- 
deca. Învierea trebue luată. cea spirituală care să întâmplă 
cu alegerea, după aceasta urmează la sferșitul zilelor 
cea trupească, care e universală. Că motivează po „mai 
mari lucruri va arăta“. Precum... scoală .... învieuză  în- 
semnează lucrarea, esenţială ce convine lui Dzeu ca vicaţă ; 
iar prezont. exprimă generalitatoa acestei ziceri (om. 4, 
17). Așa "nu înfăţişează o lucrare paralelă, ci arată că 
lucrarea Tatălui să s&verșeşte prin Fiul contorm raportului 

„ce există la opora mântuirii între “Tatăl și Fiul. “e cure 
voește, adecă Fiul, deși voința lui consună cu a. "Tatălui. 
Fiul e independent când renvie trupeşte și spiritualiceșto. 

22. Că Tatăl nu judecă pe nimenc, citoată 
judecata a dat-o Fiului, 23. ca toți să cins- 
tească pe liul precum cinstesc pe Tatăl. Cel 
ce nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl 

„caro l-a trimis. Al 2. lucru mai mare e judecata — 
cea spirituală. Că să rapoartă la „învicază pe cine vocşto. 
Fiul care dă vicață o judecător pentru ccico nu voesce 
s6-l primească. Cristos, lumina cca adevorată, lumi- 
nează în întunerecul spiritual al lumiă în pecate, Ceico îl 
primesc dovin lumină şi să deşteaptă, la vicaţă nouă, iar 
care nu. l-au primit s'au oscbit do lumină, deci și do 

„toate lucrările ci în ceico au primit pe Cristos, Păşind 
Cristos s'a făcut dezbinare: unii îl primesc, alții nu, ct. 

"3, 17. cu care cele do aici nu contrazic. A dat-o; perf.:
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exprimă că Fiul are dela Tatăl ființa şi puterea. Toută 
aparţine la „i-a dat-o“: nu numai o parte, ci întreagă ; 
cea «de acum şi viitoare. În v. 23 s& spune scopul acosteă 
lucrări judecătoare şi înviotoare a Fiului: cr top. Fiul 
s6 aibă onoare egală cu Dzeu, dar nu numai lucrul lui, 
ci însaş persoana, şi nu ca subioct deosebit “lo “Tatăl, ci 
în Fiul voeşte Tatăl să fie cinstit ca descoperirea lui; 
adorarea iului. esto acecaş cu a, lui Dzeu (Ex. 20, 3). 
Precum : esală să fio onoarea amândurora. Celce nu cin- 
stește, cf. 3, 18. Nu cinstește pe Tatăl: necinstirea unuia 
involvă necinstirea, coluialalt. . 

24. Amin, amin grăcesc vou6 că celce as- 
cultă cuventul meu şi crede celuice m'a tri- 
mis pe mincare vicaţă vocinică, şila judecată 
nu vino, ci a trecut din moarte în vicaţă. 25. 
Amin, amin grăesc voub, că vine ora şi acum 
este, când morții. vor auzi glasul Fiului lui 

"Dzou şi care vor fi auzit vor învia. Acum s6 
arată cum s6 mijlocește vicața. Ascultă... crede: cuvântul 
şi credinţa mijlocese mântuirea. Nu s6 core numai a as- 
culta cuvântul lui şi a-l ţine ca cova abstract, ci trebue 

„primit în internul su, acosta s& device elementul de vicaţă. 

Cine crede cu adevărat în Cristos a primit vicaţa, are 
vicața vecinică în germene; el nu va îi despărţit do 
Cristos, ci a trecut din moartea spirituală în starea vieții 
adevărate; de aceea prozent. Za, nu viit. 23. „Celce 
ascultă* aduce aminte Deut. IS, 15. 19.  Celudee mu 
trimis o Tatăl, care a mărturisit în descoperirea sa do . 
iul. Sub judecată înțelegem iarăş judecata de deosebire, 
nu condamnare, deși sierşeşto cu aceasta. A trecut din 

moarte: acesteia era cl după natură; cele viitoare sunt 
de faţă. În v. 25 repetă cu omfază (amin, amin otc.) 
idea din cele precedente, dar într'alt chip. Și acum este 
nu are în vedere învierilo singuratice din morţi (Me. 5, 
1. Le. 7, 14), căci s6 zice care vor fi auzit, ci lucrarea 
mântuitoare a lut Isus în genere, aşadar nu s& poate în- 
țelege învierea de apoi. Aorțiă: spiritualiceşte (Mt. S. 22. 
Apoc. 3, 1). Glasul Fiului luă Dzei exprimă deplina con- 
ştienţă; cl e conștient co cste, de aceea cuventul lui
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aduce vieață. Care vor fi auzit: Sunt credincioşii ; este 
condițiunea subicctivă. Por. învia: în înțelesul strâns al 
cuvântului — vieața vecinică «din v. 24. 

26. Că precum Tatătare vicaţă întru sine, 
aşa a dat și Fiului s6 aibă viecaţă întru since. 
27. Şi putere a dat lui să facă şi judecată, că 
este Fiul omului. Aci s6 motivează „Și ceice vor [i 
auzit vor învia“, iar emtaza osto po întru. sine. Pănă când 
ântâiul om a stat în strinsă lesătură cu Dzeu, avea vieaţă, 

după cădere a pierdut-o și nu mai are izvorul ei în sine. 

Cristos, în raport cu omenirea, e izvorul vieții, dar nu 

ae aceasta afară de sine, ci el o poartă în sine şi o 
dărueșto altora. Numai în raport cu "Tatăl nu este el 
absolutul început ai vieţii, ci Tatăl i-a împărtâșit-o. Atri- 
butul dzeesc este: a fi izvorul vieții. Are vieață întru sine 
exprimă că vieaţa lui Dzeu e prototipul celci mai înalte 
vioţi, la care pot ajunge ccice se mântuesc. A dat: nu 
odată, cu întruparea, ci de când aro ființa; alt raport la 
col istoric. (întrupare) pentru paralela și putere a dat lui 

“să fucă și judecată. În v. 27. să deserio că Cristos, Liul 

lui Dzeu cel vecinic, are plenipotenţă a osebi dela sine 
po ceice nu-l primesc cu credință; iar rezultatul final e 
condamnarea. Puterea aceasta -o are el însă nu numai 
ca fiul lui Dzeu, ci și ca fiul omului, întrucât el a in- 
trat în omenire, aparţine acesteia. 

25. Nu v& mirați de aceasta;căvine.voră, 
în care toţi cei din mormânturi vor auzi gla- 
sul lui, 29. și vor eși coiceau făcut cele bune 

„Întru învierea vieţii, iar coice au făcut cele 
role întru învierea judecății. 30. Nu pot face 
cu-nimica dela mine; cum aud judec, și jude- 

"cata mea droaptă esto; că nu caut vocea mea, 
ci vooa celuice m'a trimis. În aceste vesuri să 
descrie judecata viitoare la învierea trupurilor — ce se 
dovedește din espresiunilo „coi din mormânturi“ și „vor 
eși“. Nu ve mirați; Mântuitorul reproabă mirarea îmbi- 
nată cu nccredință. S& nu se mire de cele spuse despre 
învierea . spirituală; -el va învia şi trupurile. De aceasta, 
adecă de cele cuprinse în v, 27. Vine « o oră cotc., adecă
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judecata din urmă; nu c adaus „şi acum este“, deci o 
cova viitor. Toţi: învierea trupească o universală (1. Cor. 
15, 21 sq.); toți vor cși din mormânturi, dar soartea lor 
va, fi deosebită. Por auzi glasul luă repetă cu intențiuno 
cele din vw. 25 accentuând analogia. Ceice aă făcut cele 
Dune, celce aă făcut cele vele exprimă atitudinea lor, cl. 
3, 20 sq. Ei să judecă nu după credința lor, ci după 

raptelo purcose din aceasta (2. Cor. „10. Mt. 25, 3l sq.). 
Ă CWdOTOOLE Cole — Zelea, după ă unil==  dvdoraats sie "tor —: 

es zoiow (Win. Ş. 30. 2. 6. pag. 177); mai Dinc însă: 0 
înviere care duce la vicață (vecinică)- — la judecată, 
adecă condamnarea vecinică. Nu pot eă fuce etc. rom- 
toarce vorbireă la colo din vw. 19. Isus arată că judecata, -

—
 

lui e dreaptă pentrucă nu poate face nimic dela sinc, şi 
deduco de aci că Tatăl a putut sâ-i dea putere a face 
judecată. EI enunciă numai ce vede în Tatăl şi aude 

dela acesta (cum aud, adecă dela Tatăl, judec); în 
urmă -între “Tatăl și Fiul oxistă deplină armonie a voinţii : 
Nu caut voea meu 0tc. 

3l. De mărturisesc eu pentru mine, măr- 

turia moa nu co adevărată. În celo următoare Isus 
dovedeşte cele afirmate în v. precedent (vezi oscursul). 

De mărturisesc ci pentru mine; că are emfaza şi exprimă: 

dacă cu (nu altul) aş mărturisi despre mine. Cazul acesta, 
s6 înfățișează aci numâi. posibil (Win. $. 41. 2. D);, Isus | 
sc ocupă cu cl pentrucă s& poate aduce în folosul «do- 
vodirii. Nu este adevărată: după dreptul format (Chotub. 
f. 23, 2: „Testibus de se ipsis non credunt“* Wotst.; 

Zigaben : „Nimene mărturisind de sino e vrednic de cre- 
zăment între oameni pentru presupunerea iubirii de sine“. 
Aci nu avem contrazicere la 8,: 11. În locul de faţă 
[sus se rapoartă la punctul de vedere curat omenesc al 
auzitorilor. EI zice: După părerea şi dreptul vostru măr- 
turia mea. nu e adevărată, de ar fi singură; iar S, l4 
'grăcşto de demnitatea sa dzcească, în privința căreia 
nu esto altă dovadă mai puternică decât cuvântul lui, 
care e identic cu cuvântul nemincinos al lui Dzeu. Pentru 
învățăceii lui Isus, care sunt convinși do adeverul și 
sânțenia lui, cuvintele lui sunt cele mai sigure şi ade-
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vă&rato; iar celor nocredincioși trebue să'so aducă și alte 
dovezi. - _ 

42. Altul este care mărturiseşte pentru 
mine, şi știu că adevărată esto mărturia care 
mărturiseşte pentru mine. 4/tul; Crizostom, Teafilact, 
Zigahen înțelezu pe loan Botezătorul; Ciril, Augustin etc. 
po Dzeu Tatăl. Numai înțelesul din urmă are loc aci 
pentru prezent. mărturisește (în vw. 33 e-perfect. do- 
“oarece loan mărturisise); apoi în v. 31 declară Isus că. 
nu primește mărturia Botezătorului. E drept, că așa să 
întrerupe vorbirea urmând abia v. 33—35 mărturia Bo- 
tezătorului și abia v. 36 a Tatălui. Și știi după, ABL, 
iar ND au și știți — coroctură poate pentrucă s6 rapor- 
tase la Botezătorul. 

33. Voi aţi trimis la loan, șia mărturisit 
pentru adevbr; 34.iar cu nu iau mărturiedela:: 

om, ci acestea grăesc ca voi să v6 mântuiţi. 
39. Acola era făclie care ardea şi lumina, iar 
voi voiaţisâve voseliţi câtva timp în lumina 
lui. Auzitorii s6 nu creadă că el refloctează la mărturia 
Botozătorului. Afă trimis cf. 1, 19. A mărturisit e pertect.: 
fapta c împlinită. 7 aAndeia e Dativ. commodi: a dat 
mărturie adovărului, nu == zar 01q9eav ; cl a făcut serviciu 
adovârului venit în Isus. Jar eă accentuă și mai mult 
contrastul: acela a mărturisit pentru mine, eu însă etc. 
HaufBevew are aci înțelesul: nu am trebuință de aceasta, 
nu caut aceasta. Dela om e contrast la Dzeu. TI] UaQTu- 
oiav: mărturia cunoscută, care o are în minto. Omul sc 
poato convinge că învățătura lui Isus e adovăârată și 
dzecască prin lucrarea internă a Spiritului sânt, iar 
mărturiile osterne îl pot pregăti numai „a aceasta (15, 
26 Sq.). Acestea grăesc: cole ziso în v. 33. Ca vos se 
vă mâutuiţi: în interesul vostru amintesc această măr- 
turie. Partea obiectivă a întrebării, cine e Isus, nu cere 
mărturia Botezătorului, dar pentru ludeă (partea subiectivă) 
6 bino a lo aduce aminte mărturia acestuia, pentrucă ci 
lau recunoscut profet și l-au întrebat. Astfel caută el 

„a-i aduco la credință. Za: Botezătorul aparține trecuțului. 
Făclie care ardea și lumina: să v6 aducă la calea adeve-
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rului. Botezătorul nu e lumina, ci făclie care luminează 

pănă când arde; pentru ludei însă era făclie dată de 

Dzeu. Deşi mai puţin ca Cristos (lumina), totuș fiind Înainte- 

mergătorul lui, este făclie în înțeles eminent. Unii exiseți 

cred că Isus se rapoartă la Sir. 45, 1, dar espresiunile 

se deosebesc prea mult unele de altele. Voiaţi se vă ze- 

seliți caracterizează uşurătatea cu care ci au primit po 

Botezătorul; din acest predicător al pocăinții ci fac 

obicct de distracţie care să uită îndată (Mt. 11, 16 sq.). 

Numai aceasta o dorinţa lor în opunere cu datorința do 

a intra în ordinca mântuirii întemeiată do Dzeu. SE ze 

veseliţă.... în lamina luă: încongiurați «lo lumina care pur- 

cedea dela el, cum fac copiii căror încă le place sc se 

joaco la lumină. zg6s dear exprimă cât do îngrabă sa 

sfârşit curiozitatea (Gal. 2, 5. Filim. 15). 

36. lar cu am mărturie mai mare decâta 

lui loan; lucrurile cari mi le-a dat Tatăl ca 

s6 le s&vârșosc, acest lucruri cari cu fac 

mărturisesc pontru mine, că Tatăl m'atrimis. 

“37. Şi Tatăl caro m'a trimis, acela a mărtu- 

risit pontru mine. Nici glasul lui aţi auzit 

vr'odată, nici aţi v&zut chipul lui, 38. şi cu- 

vântul lui nu-l aveţi româind în voi, pentrucă 

voi nu credeţi aceluia, po caro oll-a trimis. 

Iar că o contrast la vo? din v. 39. întorcându-se la v. 

34. zv ucorvoiav e artic. pentrucă aro în vedere anu- 

mită mărturio. ueiţw zoi "Iwavvov e comparatio compon- 

diaria (Win. $. 35, 5. pas. 230). Această mărturie — ZICO 

[sus — mai maro sunt lucrurile: minunile (3, 2. 7, 3.. 

27), apoi faptele săverșito. de el ca Mosia. Acostea îl 

legitimoază de trimisul lui Dzeu. Ji le-a dat: a, le s&- 

vârşi. zelerdow nu numai morțow cf. 4, 34. 17, 4. Aceste 

lucruri: acestea înseși, o repeţire intenționată. AMărturi- 

sesc.... că Tatăl ma trimis corespund perfect. „dat“: în 

lucrarea sa mântuitoare să arată raportul lui do Fiu cătră 

Tatăl. Și Tatăl care mva trimis fete. e a 2. mirturic;, s. 

“ Scriptură a T. V. (Giril, Teofilact, Zigaben etc.); nu aven 

de înțeles glasul Părintelui la botez (Crizostom ctc.). Acela, 

după SNBL, Recepta A. cete. au „Însuș“ (avroş). A măr-
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lurisit: este faptă împlinită. Iudeii n'au văzut chipul lui 
Dzeu nică au auzit glasul lui, doși în minunile amintito 
ol a mărturisit pe Cristos, trimisul s6u. Espresiunile „slas“, 
„chip“ însemnează -deosebitele rovelaţiuni ale lui Dzou 
în afară. Af auzit orodată etc. Ti nu pot face aceasta 
pentrucă inima lor nu c dispusă la aşa cova. zoi=și 
așa. Cuvântul: descoperirea lui Dzou în inima omului — 
e contrast la „glas“ și „chip“. Alţii înțeleg „cuvântul“ 
lui Dzeu 'dopus în s. Scriptură. Rămâind în voi: inima 
bună primeşte cuvântul lui Dzeu, iar cea copleșită de 
pâcat îl respinge; acesta îi este un ce cestorior. Aceasta 
s6 dovedeşte la că prin necredința în Cristos: pentrucă 
voi nu credeți ete. Astfel vedem că minunile conduce pe 
oameni la credința în Isus, co să întâmplă dacă inima e 
deschisă pontru descoperirea dzecască; dar și aceasta, 
e efectul credinţii în Cristos. | 

39. Voi cercaţi Scripturile, că vouă vi să 
pare întru cele a avoa vicaţă vecinică, și aco- 
lea sunt cari mărturisesc pentru mine; 40. 
nu voiți s6 voniţi la mino ca să avoţi ioaţă, 
Aci să motivează. cele precedente. tgrwvâze. zic unii că e 
imper. (Crizostom, Augustin, Teofilact, Zigaben): cercați — 
provocare, îndemnare, Ciril etc. îl iau ca indic.: Conced, 
zico Domnul, că voi necontenit cercaţi Scripturile şi cro- 
deți că într6nsele puteți dobândi vieaţă. Acest înţeles să 
confirmă în și nu voiți caro e corelat. Voue vi să pare 

nu: exprimă mustrare, ci o faptă reală. Principiul rabinilor 
era: „Cine își însușoşte cuvântul legii, își agoniseşto 
vieața lumii viitoare€, într -u ele a avea vieață vecinică; nu 
e ceva 'falz; numai le spune că fără densul — vicaţa 
cea adevărată — nu pot dobândi vieaţă. Și acelra ; s. Scrip- 
tură conține litore moarte dacă nu să rapoartă la Cristos; 
cl e sufletul, vieața ci. Vicață află întrensa numai care 
voeşte sc vie la Cristos (2. Cor. 3, 14 sq.). Sunt car 
mărturisesc accentuă starea, faptică în opunere cu părerea 
lor demonstrând cum putu el s6 afirme (v. 37) că Dzeu 
dă lui mărturie, deoarece şi ci cred că acesta srăoșşte | 
în s. Scriptură. zoi==și, dar exprimă mirare, durere.
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  Sa veniți la mine—st credeți, cf. 36, 5. Să aveți viață : 

co caută ci în Scripturi, dară fără Cristos. 

11. Mărire dela oameni nu iau, 42. ci v-am 

cunoscut pe voi că dragostea lui Dzou nu 

aveţi întru voi. 43. Bu am venit întru numele 

Tatălui meu, şi nu mă primiţi pe mine; altul 

de va veni întru numele s6u, pe acela veţi 

primi. 41. Cum puteţi voi crede, care luaţi 

mărire unul dela altul, și nu căutaţi mărirea 

dela singurul Dumnozeu? Motivul acostei nccre- 

dințe a lor este iubirea de sino, lipsa iubirii lui Dzou. 

Măvire cete. e pus în frunto spro a curma orice prosu-: 

punere că el caută mărirea lui dela oameni, (e aceea 

arăeşte” astfel. Nu iau: o refuză, cf. v. 34. Ci indică 

pozitiv de co ridică contra lor acuza aceasta. V-am cu- 

moscut pe voi motivează raportul lor cătră el; el le-a cu- 

noscut internul. Deoarece ei nu iubesc po Dzeu, nici 

nu pot căuta mărirea lui, dar nu pot primi nică po Isus, 

care caută mărirea lui Dzeu. 7i)v ăyănny Tov Yroi trebue 

înțeles ca v. 38; artic. lă amândouă substantivele exprimă 

că această iubire trebue să fie adevărată, corespunză- 

toare Dzeului celui adovărat, deci nu numai o atragere 

“gonerală cătră dânsul. zov Yov e gonit. obiecti = cătră 

Dzou. Întru voi; pe buze da, dar nu în inimă. Altul de 

va veni: “Mesia şi profeți falși. Această profeție. s'a rea-. 

lizat. deplin, căci aceștia au îndemnat poporul la rovoltă 

contra stăpânirii Romanilor cari risipesc apoi Ierusalimul. 

Întru munele seu: cu autoritate dela sine, fără a fi trimis 

de Dzeu. Pe aceştia, voi, zice Domnul, îi voţi primi, pen- - 

trucă că servesc ambițici voastre. În v. 4-4. se rentoarce 

Mântuitorul la rădăcina nccredinţii: pănă când sunt .preo- 

cupaţi de sine nu pot crede, pentrucă aceasta presupune 

smerenie. Cum puteți ctc.: fiindcă nu voesc. i erau 

mândri că oamenii îi ţineau capii teocraţiei, do accea 

nică nu caută mărirea dela colce este unicul Dzeu. 

15. 36 nu vi s6 pară că cu vă voiu pâri po 

voi la Tatăl; este care vă; pârâşte pe voi, 

Moisi, spro caro voi ați nădăjduit. 46. Că do 

aţi fi crezut lui Moisi, aţi crede şi mio; că 
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acela despre mine a scris. 47. lar dacă nucre- 
deţi scripturilor aceluia, cum veţi crede cu- 
vintoelor mele? Isus își încheie cuventarea asigurân- 
du-i că el nui. va pâri.la Tatăl pentru necredinţa lor; 
altul. este caro face aceasta. Așa-i provoacă să se oxa- 
mineze pe sine după lege. Se nu zi să pară cete. — ce 
puteau că conchide din cuvintele lui. Vă voi pâri pe voi: 
la ziua judocăţii din urmă, dar şi acum. Lă aro omiază: 
nu €l e pâritorul lor. Moss: în care ci au pus toată în- 
crederea (perfect. minizaze cf. 2. Cor. î, 10). Prin mij- 
locirea acostuia au așteptat că fericire, iar cl ii va pâri 
la “Tatăl ceresc, pentrucă în: multe locuri, îndeosebi 

Deut.. 1$, 15, le-a vorbit do viitorul Mosia. Voi aro em- 
fază tragică lăsând s6 so observe cu atât mai mult con- 
trastul co există între pâra din partea lui Moisi și spe- 
ranţa lor zadarnică. De aţă fi crezut cte.: ci. nu sunt 
adevărații învăţăcei ai lui Moisi, pentrucă atunci ar crede 
întrensul (în Isus). Isus le denoagă caracterul de 

“Israil cel adevărat. Bengel: „Non juvit Judacos illud: 

Credimus vera esse omnia, qua Moses scripsit. ide 
explicita opus erat“. Despre mine a scris s6 rapoartă NU 
numai la Dout. 1. €., ci la întroaga lege, al cărei scop 

central este a deștopta, frica, de Dzeu, dorinţa Mântuito- 
rului. V. 47 exprimă idea cuprinsă mijlocit în v. 45 sq.: 

“legea fiind ascultată duce la Cristos. Jar pune față în 
față necredința lor în scripturile lui Moisi cu ce a zis 
despre cuprinsul acestora. Contrastul esto aceluia şi mele: 

s. Scriptură a T. V. ora acreditată la Ludci ca cuv entul lui 
Dzeu, acesteia puteau crede mai uşor ca cuvintelor lui 
Isus: Mântuitorul. închec cuvântarea cu o întrebare de 
desperare: ei e convins că succes nu va avea în sinul 
acestui popor abătut dela Iehova prin intluonţa lariscilor 

mândri. | N 

$. 8. Isus esto vieaţa în trup; progresul credinţii și al ne- 

eredinţii, 6, 1—71. 

În cele următoare pănă la sferşitul capitolului s6 
pun în paralelă Galilea și ludea dov odind că credința 
în. cuvântul seu e baza comunei viitoare. Progres să
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arată în acost cap. prin împrejurarea că Isus accentuă 

şi mai mult persoana sa, că mântuirea e strîns legată 
"de dânsul care s'a arâtat în trup şi pretinde credință. în 
-el ca în vicaţa din trup, adecă o credință, caro credo 

fără a vedea. Astfel Isus provoacă criză între înv&țăcei: 
progres în credință Și necredință. Aceasta e “importaița 

acestor întâmplări, de aceea ovangelistul lo “spune cu 

deamă&runtul, deși alte evenimente din lucrarea lui Isus 
în Galilea le trece cu vederea. 

a) Isus satură 5000 de oameni, 6, 1—15. 

(Mt. 14, 13 sa. Ale. 6, 80 sq. Le.:9, 10 1) 

l. După acestoa-sa dus Isus do cooa parto. 

a mării galileeno dela Tiboria. 2. lar mergea 
după dânsul mulțime multă, căci veodoa Son 

nelo cari făcea la cei bolnavi. 3. lar Lsus s! 
suit în munte, şi acolo a ie cu invățăcoii | 
s6i. După acestea: după cele “istorisite cap'5; alţii iau, 
nedotorminat şi nu leagă aceste întâmplări nemijlocit la 
celo precedonto. “Sa dus de ceea parte: pe malul r&săritean 
al mării Galiloii. zis '[Begias s6 determină mai aproape 

„pentru cititorii greci. Irod Antipa zidise acea, cetate și o 
numi “Liberia după împăratul 'Tiboriu. Isus n'a trecut aci 
direct dela Ierusalim — co ce imposibil pentru mulţimea 
caro s6 amintește în v. 2., ci petrecând câtva timp în 

Iudea, s'a întors în Galilea. Relatarea lui Ioan să aduce 
în consonanrță cu Mc. Lc. dacă presupunem că petrecând 
Isus în Galilea trimite pe învățăcoii săi (14, 43 sq.); apoi 
“merge singur la Ierusalim (5, 1) și se întâlnește acum. cu 
ci în Capernaum ori “Liberia. Impert. mergea, vedea, făcea 
sunt descriptive. Poporul paralizează, încâtva intenţiunea - 
lui Isus. În munte (eîs 70 9g0s): înălțimea din apropiere. 
A. șăzut e contrast la călătoria precedentă, Marea e în- 
„congiurată, de munți, de aceea „în loc pustiu“ la Mt. 14, 

13 nu contrazice cu relatarea lui Ioan; Le. 9. 10 înțelege 
Betsaida lulias, pe malul r&săritean al mării (|, 45), 

„4. lar era aproape paştole s6ârbătoarea 
ludoilor, nu o numai notiță cronologică, ci explică în-" 
tregul proces următor, îndoosebi că poporul în triumf 

„ 
4
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voia s&-l ducă la. Ierusalim. Sa adunat mulțime multă 
împrejurul lui Isus, pentrucă fiind aproape paştele pele- 
rinau la Ierusalim, dar trecătoarea în Perea (1, 4) nu era 

aci, ci ceva mai spre miazăzi. S6 poate însă că loan 
intercalează aceste cuvinte indicând cuv6ntarea următoare, 
în care Isus vorbeşte de trupul şi sângelo s6u ca anti- 
tipul” ponei 

„Deci ridicându- Şi Isus ochii ş ŞI: vâzend 
că niulți no niultă vine la dânsul, zise. lui 

Filip: De unde-să.cumpărăm pâni ca so mă- 
nânce aceştia? 6. lar acoasta zicea el ispi- 

tindu-l poe el; că el însușş ştia ce vrea s6 facă. 
7. Răspuns-a. Filip lui: Pâni de două suto'de 
donari nu le ajunge. lor, ca fiecare să ia câte 
puţin. $. Zisoc lui unul din învă&țăceii lui, An- 
droiu fratele lui Simon Petru: 9. Este aci un 

„tân6r caro.arc cinci pâni de orz şi doi peşti- 
şori; dar aceştia ce sunt la atâția? Deci ridi-. 
cându-și continuă narațiunea din v. 3. întrer uptă prin no- 
tiţa din v. 4. udţime multă: cei do: mai nainte. (v. 2). 
-După Le. 9, LL Isus mai nainte instruează poporul asu- 
pra împărăției lui Dzeu şi face minuni. La. diferenţa cu 
Mt. 14,:15 cf. acolo. d7oedowpue e conj. " doliberativ și 
o dovedit mai mult ca viit. cyoodooguew. Ispitindu-l pe el: 
Isus hotărise (+? însuş: fără. să ceară sfatul cuiva) în in- 
ternul su a face ininune, dar ispiteşte pe Filip (caro nu 
credea lesne cf. 14, S sq.) dacă poate cr ode că cl poate 
ajuta cu puterea sa mai înaltă; apoi îi aduce la con- 
ştiență că pe cale naturală aci nu e ajutor. Tilip face . 
socoata cam câte pâni Sar cere a da numai puţin fic- 
“cărui din mulțimea do. față. La denar ct. Mt. 18, 28 
Andreiă mai rezolut şi mai îndemânatic, fără a îi pro- 
vocat, ştiricise că sunt unele mijloace de traiu, dar aco- 
stea.nu pot fi: suficiente. Diminut. nuddetov == tânăr, CO- 
pilandru, sclav. og în loc de d e construetio ad sensum. 
Pânea do orz era nutrimentul ordinar al săracilor (Jud. 
7, 13. 2 Reg. 7, 1. Ezoch. 4, 12). er după nadăgrov 
lipseşte *BDL. „Gpăgrov (diminut. dela dypov) înseninează 
orice mâncare ce să mănâncă cu pâne, îndeosebi pești .



Cap. 6, 10-15 99 

(ccialalți -cvangoliști au do 249vcs); marea Galileii era 

bogată în pești. . 

10. Zise Isus: Racoți. pe oamoni s6 şadă. 

lar: era iarbă multă în acel loc. Bărbaţii deci 

se așezară la numâr ca cinci mii. Îl. Isus doci 

a luat pânile şi a mulțumit şi a dat: ceolorce 

ședeau, aşijderea și din peşti cât vooau. Faceţi 

ote. cf. Me. 6, 39. lar bă multă ; trecuse ploaea târzie (în 

Martie ori April). Cum s'au aşăzat ct. Mc. Le. Bărbaţi ; 

să- amintesc numai ci care aveau apoi s6 poarte grijă 

de fomei şi copii O. 14, 21). zor dorduov e acuzati- - 

vul cantităţii. A luat pânile -0 sărbătoreşte | (ME. 14, 19. 

Me. 3, 6). A multumit-e rugăciunea care rostia tatăl 

familici înainte de mâncare, dar după v. 23 conţine 

binecuvântarea de a înmulţi pânile. Mt. Le. accentuă 

aceasta îndeosebi, căci întrebuințează „a binecuvântat“ 

(ALE... 14, 19). Recopta citeşte „a împărțit înv&țăceilor, iar 

înv&ţăceii celorce şedeau“ — corectură după Mt. 14, 19, 

12. Iar. dupăce s'au săturat zise învă- 

țăceilor săi: Adunați stărămăturile cari au 

prisosit, e ca să nu'se piardă ceva. 13. Deci au 

adunat, şi au umplut douesprozece coşuri de 

stărămături din cole cinci pâni do orz, cari 

au prisosit celoree au-mâncat. Isus poruncoşte 

învă&ţăceilor să adune sfărămăturile (are numai loan); ei 

cunosc întrânsul o putere mai înaltă. Ad umplut e pus cu 

“intenţiune. .Dowăsprezece coșuri: de fiecare învățăcel unul ; 

la zăqewvoe cf. Mt. 14, 20 — fără îndoeală este că ei lo 

împrumutară, dela cineva. Me. 6, 13 vorbeşte și do r&mă- 

_şițele din peşti, din cari s'a dat numai celorce cereau, 

| do accea ma rămas nimic do adunat, Pânea să aminteşte 

aci pentrucă. în cele următoare s6 întrebuințează ca sim- 

bol; iar numărul 5 spune apriat că alte pâni nu Sau în- 

prumutat dela alții — dela mulţime. | 

14. lar oamenii văzând somnul ce făcuse 

Isus ziceau că acesta este adev &rat profetul 

caro va. să vie în lumo.:15. Isus deci cuno- 

scând că vor veni și-l vor apuca ca sc facă, 
. - - - : 7
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rege, se depărtă iarăş în munte, el singur. 
Efectul acestei minuni istoriseşte numai loan. Profetul; 

Deut. 18, 15, pe care unii îl identifică .cu Mesia, alții nu . 

(1, 21). Cunoseâud: din mişcările lor.: dematev =xa duce cu 
puterea ; anume la Ierusalim, unde merg acum de sârbă- 

“toarea Paștelor. Poporul nu mai poate aștepta ca Dzeu 

s6 realizeze planurile mesianice în timpul hotărit do el; 
ci crede că el trebue s6. înființeze împărăția mesianică 

făcând rege po Isus. arezwerjoer după ABDL; N citeşte 
pupe. Motivul acestei depărtări a lui Isus: el ştia că nu 
astfel s& realizează mântuirea. După At. 14, 23. Me. 6, 
46. Isus se retrage spre a se ruga. Jarăș: unde fusese 
mai nainte (v. 3). FI singur: tără învoțăcei. 

b) Isus căletorește pe mare, 6, 16—21. 

(ME. 13, 22 sq. dle. 6, 35 sq). 

16. lar dacă s'a făcut sară, s'au pogorit 
învăţăcoii lui la mare, Ir. și intrând în cora- 

bic mergeaă do ceca parte a mării, la Caper- 
naum. “Şi să făcuse întunorec, şi Isus incă nu 

„venise la dânşii, 15. iar marea era mișcată de 
un vent puternic care sufla. 19. Deci dupăce 
ai vâslit ca la douăzeci şi cinci sai troizeci 
de stadii, v&zură pe Isus umblând pe mare şi: 
aproape viind de corabie, şi s'au temut. : 20. 
lar cl zise lor: Bă sânt, nu vă temeţi. 21. Deci 
voiau s6-l ia pe cl în corabie, și îndată cora- 
bia a sosit la pământul unde mergeau ci. Sura: 
după v. 17. esto a 2. sară, deci foarte târziă; învăţăcoii 
îl aşteptaseră pănă atunci. San pogorit. ete. : din locul unde 

săturase Isus mulțimea, la malul mării. Jutrâud; după şi- 

noptică Isus le poruncește să. facă aceasta și să moear să 
înaintea lui la malul mării pănăce ol va slobozi mulțimea. Ă 

În corabie (fără artic. 76 după NB) o nehotărit, dar con- 
textul arată că trebuo s€ înțelegem corabia cu care ve- 
niseră (Mt. 14, 13). fezovzo; imperi.: craă pe calo a morgo |! 
la Capernaum, După relatările sinoptice Isus. morsese 
dela Nazaret în această cetate. Mc. 6, 45 numoşto Bot- 
saida, do unde crai mai mulți înv&țăcei; poate că do
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aci voiau să se întâlnească a doua zi cu. Isus în Caper- 

naum. ND citesc zazelafev curovs 1j ozoria şi oxprimă 

surprindere. zai otno după NBDL nu ouz. E aștoptaseră 

multă vreme nădăjduind ca Isus s6 vio la ci. Jar marea 

ete.: nu era numai întunerec, ci să naşte şi furtună. 25—30 

de” stadă e apreciere nchotărită (Mt. 144, 23. Me. 6, 47: 

mijlocul mării). Iosit Flaviu (Bell. jud. 3, 10, 7) scrie că 

marea Galileii e lată 40 de stadii. Vezură; după Me. 6,, 

15 Isus îi vede luptându-se cu valurile. Sau tenul cf. Me, 

49; li s& pare că e nălucă și au strigat. Deci zoiui, 

n ortriză cra foarte aproape, iar impert. exprimă o acțiune - 

„care nu s'a. dus la îndeplinire: Și îndată corabia a sosit etc.; 

în mod mirasulos corabia ajunge la mal, deşi Isus nu 

intrase în ca; fără îndocală prin lucrarea lui. Mt. Mc. 

zic că învăţăccii au luat pe Isus în corabio, apoi înco- 

tează furtuna. Aceasta nu e contrazicere, căci Ioan 

vooşte numai s& relateze cum Isus totdeuna apcră po 

„ credincioși ; relatarea lui e deci mai puţin precisă. * 

c) Cuventarea lui Isus în Capernaum, 6, 22 —59. 

În sinagoga din Capernaum Isus ţine o cuvântare 

"caro să lougă “la cole precedente. Auzitorii raportându- -se 

la Moisi, care a dat mana, -zic-că Isus s6 facă minuni 

mai mari pentrucă el îşi atribue autoritate mai înaltă Isus 

arată aci: el dă credincioşilor pânca, vieţii (v. 22—40); 

această pâne este cl însuș (v. A—5; trupul luj esto 

„pânca vieții (v. 92—99). | 

52. A doua zi mulțimea care stătea de coca - 

parte a mării vâzend-că altă corabie nu ora: 

acolo decâtuna şică Isus nuintrase în cor abie 

cu învâţăceii si, cinumaiîntoțăcoeiilui s6 du- 

seră — 23. dar alte corăbii venisoră din Ti- 

„beria aproape de tocul unde mâncaserăpâni, 

mulţumind Domnul — 24. deci dacă-a v&zut 

mulțimea că lsusnucacolo nici învăţăceii lui, au 

intrat că în corabie şi au venit la Capernaum 

căutând poe Isus. 25. ŞI aflându-l de ceea partea 

mării zisoră lui: Rabi, c când ai venit aici?- A 

doua zi să rapoartă la verbul principal „au intrat“ din v. 24.



102 E Cap. 6, 26. 27 

Mulțimea văzuse că Isus-n'a intrat in unica corabie ce 

era, acolo şi deci îl așteptau. Mulțimea care stălea: nu nu- 

„mai partea care rămăsese așteptând po Isus, ci în genere, 

deși nu cei 5000,-căcă atâția nu ar“ fi avut loc s6 treacă 

marea (v. 21); iar. Domnul slobozise mulţimea în sara 

precedentă (Mt. 14, 22) şi mulţi so vor [i dus - mai do- 

“parte în calea lor. ABL citesc eldov, N D el0ev, altă va- 

_riantă este 10ojw: Altă corabie nu era: numai cu "corabia ar 

fi putut Isus sc treacă marea, ce însă n'a fost. Recepta 

citeşte după. „decât una“ cuvintele: „acecă - în : care in- 

traseră înv ățăceii lui“; după ABL sunt adăus explicativ. 

V. 23 explică cum mulțimea a- putut trece marea. Alul- 

țumind Domnul. adaosă ovangelistul spre ă aminti înmul- 

ţirea pânilor: unde a mâncat pânile asupra cărora: Dom- 

nul a. rostit rugăciune de mulțumire. Deci dacă a vezut etc.; 

că Isus nu se arată, deși nu l-au văzut când trecuse de 

partea apusană a mării. La Capernaum căntând pe Isus: 

- presupun că aici locuia, Isus. Aceoași aflăm la sinoptici. 

De ceea parte-a mării e zis din punctul de vedere al: ce- 

_lorce au trecut acum — malul apusan al mării. Când ai 

„venit aici? e întrebare plină de mirare; ei nu aşteptau 

s&-l afle aci. Cu această întrebare foarte firească încep 

“ci converzaţia de nou; îi dau s6 'nţeleagă că l-au așteptat - 

po malul răsăritean și nu știu când s'a depărtat de acolo. 

26. R&spunse lor Isus și zise: Amin, amin 

_grăesc vouă, nu mă căutați pe mine că ați 

văzut semne, “ci pentrucă. aţi mâncat din 

pâni şi v-aţi săturat. 217. Nu lucraţi mâncarea. 

cea poritoare, ci mâncarea care r&mâne spro 

vicață vecinică; care Fiul omului vada voud; 

că pe acesta l-a pecetluit Tatăl, Dumnezeul. 

Isus nu r&spundo la întrebarea purecasă din curiozitatea 

mulţimii; să le fio destulă minunea; când i-a săturat, deci 

nu are nevoe a le spune şi umblarea sape apă. Elle 

„arată care e motivul entuziazmului lor pentru el: voesce 

să aibă un roge care să le dea mâncare trupească și 

- beutură pământească. Fi nu vâd în minunile lui Isus un 

“semn de a recunoaşte într'ensul o persoană, supraome- 

nească și apropiindu- se de dânsul cu smerenie s6 so su-
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puo voii lui. Augustin: „Propter carnem me quaocritis, 

non propter spiritum*. Nu... ci neagă po: „că aţi v&- 

zut semne“. omutta; plur. e al categorică, deși aro în 

vedere numai minunea săturării; aceasta a fost senin 

important, că s& fie făcut -deducere la persoana şi chic- 

marea lui. AA mâncat din pân (& ră &gror); -artic. 

însomnează  pânile cunoscute; motivul 0 simtual, nu 

moral. V.. 17. înfăţişează o recorință morală: dela, mân- 

carea trupească şi pământească s& treacă, la cele sulle-, 

teşti, la săturarea pentru vicaţa vecinică. “Augustin:  „LlO 

“post miraculi sacramentum ct sermonem infert, ut, şi ficri 

potest, qui pasti sunt pascantur, quorum satiavit panibus 

venties satict ct sormonibus mentos, sed si capiant“. 

Lucraţi e mai important ca căutați: ci vor primi darul 

numai fiind moral activi; numai ostenind avem parto la 

cl (laborando sibi comparare). Sub Bowoss să 'nţelege un 

dat anumit; are înțelesul lui fociua (it, 32). Care remâne 

e contrast la „caro piere“; arc înțeles absolut: r&mâno 

în vieaţa vocinică (4, 1-4). Fiul omul... lucrarea lor 

esto a crede. În.loc de dion citose SD didwour; vit. 

exprimă condiţiunea, iar „Fiul 'omului“ arată că spro 

acest scop sa făcut om. L-a pecciluit: prin cuvânt și 

faptă a asisurat că el (Isus) poate da această mâncare. 

“Tatal: s6u. Dumnezeul: cea mai înaltă autoritate. 

25. Zis-au doci cătră dânsul: Ce vom face 

ca să lucrăm lucrurile lui Dumnezeu? 29. RG&- 

-spuns-a Isus şi zise lor: Acosta esto lucrul lui 

Dumnozeu ca să credoţi în care l-a trimis 

“acela. Auzitorii sunt gata a face toate ca s6 poată 

ajunge pânea mai înaltă, do: caro credeau ci că vorbeşte , 

Isus în „lucraţi... Spre vicaţă vecinică“.. Lucrurile lu - 

Iumnezră : lucruri cară plac lui Dumnezeu, sunt după voea 

lui (Rom. 3, 10. 28); că își închipuesc că acestea sunt mai 

multe. În r&spuns Isus le arată că nu s6 cere multe 

lucruri, ci numai unul: credința. Lucrul lul Dumnezeii : plă- 

cut, cerut de el; e paralel cu cele precodente (lucrurile - 

lui Dumnezeu). îve stă în loc de infin. Crezând omul . 

deschide internul său pontru grație şi adevor; Augustin :
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„Credo et îmanducasti“, În care l-a trimis acela : crezând 
în Cristos îl primim 'spiritualicește în noi. 

30. Zisoră deci lui: Dar.coe somn faci tuca. 
“să vodem și s6 crodem ţie? Co lucrezi? 31. Pă- 
-rinţiă nostri du mâncat mană în pustie, precum 

este scris: Pâne din cor le -a dat lor s6& mâ- 
nânce. Isus pretinde să creadă în el. Ei sunt învoiți. 
cu aceasta, dar el să le dovedească cu minune că 
merită credință ; numai astfel pot ci rupo cu ideile ce lo 
aveau despre Mesia, cu superiorii care încopuseiă a păşi 
pe. faţă contra, lui Isus. Deci are în vedere pretenziunea - 
din v. 29. Tu are emfază; tu din partea ta. Ei înțeleg 
că Isus se are în vedere pe sine când a grăit „care l-a 

trimis acela“; se numește trimisul lui Dzou. Ce semn fact: 
el. s6 se legitimeze. Ca -să vedem și să credem: ci fac altă, 
pretenziune — “contrast la v..20. 29. Ce lucrez să ra- 
poartă la „lucraţi“ din v. 27: Ceri ca noi să lucrăm 
să vedem ce lucrezi tu ! Părinţi nostri etc. Vorbind Isus 
de o mâncăre ce le va da, auzitorii îşi aduc aminte de 
mana din pustie; Moisi s'a legitimat că e trimis de Dzeu. 
Este scris e liber. după Ex. 16, 4. 19 cf. Ps. 78, 214. 105, 
40. Din cer exprimă, originea miraculoasă." Le-a du: Dzeu. 

Din scrierile rabinilor vedem că Moisi, era tipul lui Mesia, 
care încă va dărui mană. ) 

32. Deci zise lor Isus: Amin, amin grăcse 
vou6, nu Moisi vi-a dat vouă pâne din cer,ci 
Tatăl meu dă vouă din cer pânea cea adov&- 
rată. 33. Căci pânea lui Dumnezeu este care 
se pogoară din cer şi dă lumii vieaţă,. Isus nu 
face ce cer auzitorii; el le: r&spunde, că nu Moisi le-a 
dat mâna; că aceasta în privința calităţii e deosebită de | 

__pânea ce voește el s& le dea. Emfaza zace pe pâne şi 
s6 exprimă că mana dată de Moisi nu s& poate numi 
pâne din cer în înțelesul eminent, căci aceasta o poate da 
numai “Tatăl ceresc (în. „opunoro cu Moisi). La aân9dwn cf. 

1) Lăghtfoot,: Hor. hebr. pag. 1019 citează din Midras Coheleth f. 86. 4: 
„Redemptor prior d. e. Moses) descendere feeit pro iis Manna, sie eț redemptor 
posterior jlorid &t hămman i. e. descendere faciet Manna, sicut scriptum est Ps. 
78, 24* — liber după acest psalm.
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1, 9. Această pâno necontenit so pogoară din cor şi dă 

vicaţă spirituală, nu trupească. Căci pânea lui Dzeu moti- | 

voază că Tatăl este caro dă pânea, cerească, Care se 

pogoară e subiect, trebue suplinit, „pâno“ şi circumscrie no- 

țiunca adevăratei pâni c6reşști. Peată o al 2.- momont ce 

caracterizează pânea cerească; nutreşte cu adevărată - 

vicață, care e superioară ' celcice o dă pânea pămân- 

toască. Lumi: nu numai lui Israil (3, 16). În privinţa tex- 

tului” să observă că v. 33. ABO citosc 6 7ae deros To 90, 

iar N D.60 de eros 0 Tot ov. 

34. Zisoră deci cătră dânsul: Doamno, pu- 

“rurca dă-ne nouă pânca aceasta. 35. Zise deci 

“lor Isus: Eu sânt pânea vieţii; colco vine la. 

mine nu:va flămânzi, şi colce crede întru mine 

nu va însota nicicând. 36. Ci am.zis vouă că 
m-aţi şi v&zut pe mine: şi nu crodeţi. Doamne, 

pururea etc.; aceleaşi cuvinte întrebuințează mulţimea de 

aci ca Samarineana (4, 15): ei cred că pânea, aceasta o 

un co deosebit do Cristos, el să le-o dea. Ludoii ştiau că, 

pânea, apa, mâncarea, beutura să întrebuințează. adese în 

înțeles fisurat pentru adevăr, înțelepciune, învățătură: cf. 

lor, 15, 16. Amos S, 11. Prov. 9,5; între cărţile apo: 

crifo” Înțelepc. lui Sirah 15, 3. Pururea aro emfază, do 

aceea e pus în frunte. Acestui „pururea“ se opune Isus 
zicând: Eu sânt pânea cote. „Eu“ are omfază și exprimă 

că cuvintele lui s6 nu se ia în înțeles figurat” (4, 26). 

Pânea vieții = dă vieață lumi, din v. 33. Celce vine la mine 

(2u£ N B, iar ue au AD)= colce crede în mine (3, 29. 21 

cf. v. 18), însemnează raportul moral al credinții. Nu vu 

înseta completă descripțiunea (4, 14). Niccând; pentrucă 

e o vicaţă „vecinică şi să rapoartă la „pururea“ din v. 

34. Cristos, Dzei-omul, adevărul şi vieaţa, adovărată, este - 

adevărata. mâncare care poate da oamenilor vicaţă po- 

-tolind setea, şi foamea spirituală (4, 14. 15. 49, 10). De. 

acestea se face părtaş omul numai apropiindu-se 1a el cu 

credință, și primindu-l apoi în întregul ş&u să devio sta-
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“ tornie element de vicaţă. Filo (Leg. Allegor. 3 p. 92) 

încă. numeşte pe Logos „mâneci area sultotului“.!) fi însă 

nu au acoastă.. credinţă, deci: Ci am zis vouă cete. (repet 

acum) să rapoartă la v. 26: în înmulțirea pănii ci au 

văzut numai mulţumirea pottei trupoşti, dar nu un somn. 

care s&-i facă a cunoaște demnitatea, lui mai înaltă... Și 

— și: accentuă contrastul. prin coordinare formulă. Vederii. 

să cor&spundă; credința, care să mijloc 6şte prin aceea; 

la, donşă aceasta nu: allă loc. 

Tot co-mi dă Tatăl va voni la mino, 

şi .o coco vine la mine nu-l voiu scoate atar ă. 

38. Că.m "an pogorît din.cer nu: ca s6'fac voca 

mea, ci voea'celuico m'a trimis: po. mino. 39. 

“Iar acoasta este vocea celuicom'a trimis pe 

minc, ca totee mi-a dat mie nimic s6 nu piord 

dintrânsul, ci.să-l înviecz în ziua cea de apoi. 

40. Căci aceăsta esto voca Tatălui meu, ci 

tot colce. vede, po Fiul şi crede în cl, să aibă 

vicaţă voecinică şi ou îl. voiu învi ia pe cl în 

ziua de apoi. Isus explică mai aproape lucrul Spiri- 

tual care înțelesese și le arată. calea cum pot. ajunge 

la cl. Zot (nâ 0) 6 abstract în loc. de concret; Isus ia 

pe ccice vin-la ol ca: întregime (3, 6. 17, 2). Numai prin 

credință venim la Cristos, iar. dă. (di0worwv) exprimă. că 

începutul acesteia, îl face Dzeu. Numai aceia vin la Cri- 

_stos, care din voci au fost hotăriți de Dzeu la vieața în 

Cristos şi i-a dăruit lui; în care Dzou a deşteptat credinţa. 

“Deşi credinţa : începe - prin Dzeu, totuș nu urmează că 

omul în lucrarea. sa ulterioară nu 0 liber. O prerogativă 

a; creaturii căzute esto.a p&cătui și a lucra prin pe&cate 

contra lui Dzeu. Așadar nocredinţa nu e opul lui Dzeu. 

Dacă, omul trebue numâi docât s& se mântuească, atunci 

începutul îl faco graţia dzoească. Dzeu nu duce numai 

la îndeplinire, ci lucrează și- ântâia, voință, (Filip. 2, 19), 

iar omul trebue s& primească această traere a graţiei 

dzeoşti. Nu există predestinaţiune, căci s& întrebuințează, 

) Viit." imbinat cu aor. conj. —.0U qi] nevdon — ou der) d 

pijotu — ocură adese în Msse (At. 7, 6. Le. 22, 80. Apoc. 3, 9.
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prezentul (dă), nu trecutul. La mine aro emfază; “Tatăl 

şi Fiul lucrează acocaş. Mel voiu scoate «fară: acela va 

fi doplin sigur că nu-l lapâd dintre învâţăcci şi din '00- 

munitatea lor (din biserică, Mt. S, 19.92, 19). Luând 

cuvintele acestea ca litotes s0 oxprimă: „Nu. numai nu-l 

scot afară, ci îl voiu primi cu bucurie în comunitatea 

mâa do vieață“. Motivul acestei “uerără a Fiului: este: 

Că nu nam pogorit ctc.; întăreşte cele zise. Yoca Liului 

dela naştere pănă la invarte a fost a Tatălui. În" v. 39 

este ideea din 5, 19. 30, dar. în altă lowătură:* el 0X0- 

cută planul vodnic al lui: Dzeu, mântuirea omenirii : 

Aceasta este: voca celuice na trimis Ctc. mâv 6 Vidu O 

nomin.: absol., aro omfază, “(do aceea & pus -în frunte. 

Să nu pierd .. ci exprimă cu intenţiune contrastul, iar la, 

dintrânsul trebue. suplinit „zi“. Să-l: înviez ete. s6. înţeleo 

învierea trupurilor, şi adocă în ziua “cea de apoi (5, 29. 

11, 24. 12, 48).. Atunci s5 închee era: lumii de acum și 

începe cea nouă, perfectă, era: împărăției lui Dz6u în 

înțelesul eminent (această, ospresiune să repetă v. 40. 44, 

5-1). Cuvintele îra nâr... 1) Gnoliou E auzov sunt ovra- 

izm. Aşă * progresează. ” cuv6niarea, aci “mai mult ca: în 

converzaţia cu Samarinoana: aci Isus se numește “ro- 

stauratorul şi luminătorul omilui întreg (după trup şi spirit). 

Că aceasta este voca etc. vepetă pozitiv colo. ziso mai Da-. 

inte în mod negativ. Tatălui meă, mai nainte „celuice na 

trimis po mine“; sc declară Fiul acestuia. - Mai. nainte 

- „tot co mi-a, dat“, aci: tot celce. : Celce vede şi crede = Co 

mi-a dat, exprimă procesul întorn moral: vede-:pe Fiul 

și în urmă crede în ol. - Sewgeiv. = attenta contemplatio, - 

după caro urmează . credința ;- e mai mult decât 6gâr. SE 

aibă: acum, nu abia în viitor (3, 36). Și-l voiu învia ele. 

s& poate lua -ca pendent:dela cu (Eva), dar-poate (i: pro- 

pozițiune -do sine: să. aibă vieață vecinică ; .şi cu îl voiu 

învia. ete. „ka are emfază exprimând conştiența unci pu- 

tori mai înalte. - a a i a a a 

41. Deci au. murmurat ludeii asupra lui, 

că zise: Bu sânt'pânea care s'a posorit din 

cer, 42. şi ziceau: Au nu este acesta Isus fiul 

lui I6sif, al cărui tată şi mamă noi-ştim? Cum. 
7
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zice deci el: Mam pogorit din cer? Au murmurat. 
arată nemulțumirea lor; ci nu pot recunoaște că el esto 
pâno care sa pogorit din cer,. căci cunosc pe părinții 
lui. Sub Jude înțelogem pe duşmanii lui Isus (1, 19), deşi . 
cei de față sunt din Galiloa. Ca zise o motivul murmurăriă. 
du sânt are omfază; ci combină toate momentele pre- 

_cedente, îndeosebi v- 33. 385. 38. Acesta în amândouă 
locurile e zis cu dispreț. Ei nui pot puno în consunare 
afirmările cu ceeace ştiu despre originea, lui; de acoca, 
se scandalizează. No: din parte-no. Fiu luă Dsif cotc.; 

“aceasta, e părerea poporului. A7 căru tată ctc.; nu să 
spune dacă Iosif atunci era încă în vicață sau nu. tim 
etc. e în contrazicere cu ce înțeleg ei sub „A se. pogori 
din cer“. 

43. Răspuns- a Isus și zise lor: Nu murmu- 
rați între: voi. 44. Nimene nu poate veni la 
mine de nu-l va trage Tatăl. care m'a trimis 
pe mine, şi eu îl voiu învia pe el în ziua cea 
de apoi.. Noua dovadă a necredinții lor îndeamnă po 
Isus a se rontoarce la v. 37 arătând că credinţa e un 
act al grațici dzeești ; ci deci să nu se opună acosteia. . 
Nimene nu poate veni etc: Cauza necredinții e internă. 
Veni la miune==a crede în mine (v. 37). Espresiunea tragi 
(E2zvawv) e ca la ler. 31, 3. Cânt. Cânt. 1,4, unde LX. 

traduce mașach cu faztev. Nici minunile, nici demonstra- 
rea nu fac ca omul s& ajungă la credință vie şi prin 

aceasta, la-.Cristos. "Tragerea aceasta (prin Spiritul sânt) 
la Cristos să atribue Tatălui pentrucă - înainte de a, intra 
omul în împărăţia lui Cristos se află în împărăţia provi- 

denții  dzeeşti. Omul are să urmeze numai. acestei tra- 
geri și s6 nu o împedece, căci graţia dzeească nu: con- 
stringe pe nimene. Libertatea omului s6 păstrează și aci; 
aceasta, să poate opune lucrării gr rațică dzeești. În această 
tragere omul nu e pasiv, din contra este coa mai în- 

cordată. activitate pentru omul căzut, deoarece presupune 

că el se. mortilică, în lăuntrul său, se lapă&dă de sine)). 

2) Augustin: „Nemo nisi per gratiam .... ad bonum agendum . . potest - 
havere liberum arbitrium; non ut voluntas cjus ad bonum, sie ut ad malum, cap- 
tiva rapiatur, s sed ut, a captivitate liberata, ad liberatorem suum liberali suavi- 
fate amoris, non. servili amaritudine timoris, adtrahatur“ op. imperf. 3, 110.



Cap. 6, 455—50 109 

. . , r E i 

Și ca: din partea mea; aşadar ol nu-și aroagă cova. 

po nedrept. | i 

45. Scris osto în proroci: Şi vor fi toţi în- 

v&ţaţii lui Dumnezou. Tot care au de dela 

Tatăl şi s6 învaţă vino la mine. 46. Nu doar 

că cinova a vâzut pe Tatăl fără numai celco 

osto dela Tatăl, acela a vâzut pe Tatăl. Isus 

demonstră din T. V. necesitatea de a fi tras do graţia 

dzecască ca să creadă în el. În proroci: în scriorile pro- 

rocilor, titlul părții a 2. a T. V. (Acta 7, 42. 13, 40. Rom. 

9, 25); s& poate că Isus voeşto a indogeta “că acosto 

zicori se află la mai mulți proroci (ler. 31, 33 sq. Ezech. 

11, 19. 18, 31). Citatul o din Is. 54, 13 liber. după LXX. 

Înveţații luă Dummezcă (a Deo edocti didaxrixoi Tov Ytoi): 

instruiți de Dzeu sau despre Dzeu. : În înţelesul - ntâiu - 

espresiunea e identică cu: cele zise v. 44: omul cunoaște - 

pe Dzeu numai fiind tras de acesta. Dar şi înțelesul al 

- 2. are 16c, pentrucă obiectul acestei cunoaşteri este Dzeu. 

“Omul care necontenit aude (Recepta: a auzit) învâțătur: 

internă a lui Dzeu şi se lasă instruit (s6 învaţă) vino şi 

la cl (isus) cunoscând întrânsul pe Dzou. În - împărăţia 

mesianică -toţi ai drept s6 intro, dar Mântuitorul adaogă 

condițiunea, care aude otG: în realitate intră numai ceice 

se lasă influențați de graţia dzeească. Auzitorii însă s6. 

nu creadă că o necesară o descoperire dzeească imediată ; 

că la Fiul mau trebuință să vie, de aceca ov dr = nu 

zic doar că etc. (Win. $. 64, 6. pag. 555). Acesta a văzul 

pe Tatăl: Fiul a vezut nemijlocit pe Tatăl, cunoaște de- 

plin ființa lui, de aceea numai (e a otc.) la el „înv&- 

țații lui Dzeu“ să pot instrui mai doparto în adevărul 

dzeosc (1, 18.:3, 13. S, 38). naed zor 9ou exprimă ori- 

ginea: care a fost trimis pe pământ dela Dzeu. 

47. Amin, amin grăesc vouă, celce crede 

în mine are vioaţă vecinică. 18. Bu sânt pânea 

vieţii. 49. Părinţii vostri au mâncat mană în: 

pustie şi au murit. 50. Acoasta este pânea 

care so pogoară din cer, ca cinova s6 mă- 

nânco. dintrânsa şi s6 nu moară. Rentoreând la 

x. 40 Isus, întăreşte cele zise acolo. Cristos e pânea spi-
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rituală ; „el o împărtășește, iar lumea o primeşte ; . de aceea: 
Ea sânt pânea etc. Înv. 49 s& compâră această pâne 

după efect cu mana din. T. V. Mana nu putea, scuti de 
moarte (şi au. murit), iar: pânea, spirituală, care so po- 
goară necontenit din: cer, Cristos, apără de moarte. Aşa 
avem aci contrast la v. 31 şi în vw. 50.la „au murit“. 
Aceasta - este: astfel e însuşirea. Să mănânce și să nu moară: 
neagă moartea ce a nimorit pe părinți, pentrucă, cine aro 

acum vieață vecinică (v. Lă nu poate suferi ceva în 
moartea - trupească, . | 

51. Bu sânt pânoa coa vie. care s'a „pogo- 
rît:-din cer; “do. va. mânca cineva din .pânca 

„acoasta,. va. fi viu în veci; și pâneca iarăş,:tru- 
pul mou este,care eu îl voiu da pontru vieaţa: | 
lumii. În:partea: ântâia s6. repetă. pozitiv -co zisese ne- 
gativ. în :v. precedont. Eu sânt... în vecl: mana era 0 

_pâne “moartă şi. nu putea să dea .vicață. Raportând .celo 
zise despre pâne la persoana; sa arată că el nu ce numai 
pânea vioţii (vw. 48), care apără de moarte (v.-50), ci 

“însaș pânea vie, adecă arc vieaţă în sino (4, 26). zarufas -. 
să..deosebeşte de zaraBulvov (v..50) şi să are în vedere 
persoana, lui... Urmează deci că toți care-l mănâncă, adecă 
cred în el:(de va mânca cinova din pâneca aceasta, N arc 
„din.- pânea mea“) se împărtăşesc de o pâne caro dă 
vieață. vecinică (va. fi viu în veci), pentrucă vicața înco- 
pută aici (v. 47) nu s6 nimiceşte prin moarte (. 50). 
În cele următoare să întâmplă schimbare. în vorbire, ce 
s6 arată prin „iarăș“: și pâna iarăş etc. determină . mai 

aproape această pâne.: zai exprimă că cuvântarea con- 

tinuă, dar: „iarăș“, -ne faco a aștepta ceva nou. Amândouă 

„la un.loc- == şi iarăş ce priv ește pânea. Mai nainte vor- 
bise de pâne întrucât este el, iar acum întrucât el o dă; el 
e pânca pentr ucă dă trupul său. Aci citesc BODL zai 9 ăeros: 
dt ov e Vujow - di oc9ă uou toziv. vate Tis! “TOU. 400 J10v 

cois, N:.0, doros Oy Eu) dujow Untg Tiis Tov z00uov Loijs 
1] OUQS. atov toriv;. Recepta după GH A etc, ca. B, dar 
după 7. 0âg5 mov torw mai are: ju 20) wow. 0 dgros 0 

predic. şi s& leagă la cele precedente, iar oues, e subiect 
(natura, lui omenească: aceasta conţine vicață). Care eă îl



Cap. 6,52 111 

vois da: voiu da să-l mănânce. - Pentru vieața lumi : în folosul 

că, așadar: pânea.;.., e trupul: meu spre :folosul vicțiă 

lumii, adecă darea acestuia aduce lumii vieață. S6 nașto 

întrebarea, do -care pâno vorbește Mântuitorul? Ciprian, 

Ilarie, Crizostom, Ciril -lerusalimeanul, Teofilact, Zigaben şi 

cei mai mulţi toologi noi înţolog aci s; taină a Euhari- 

stiei. Această, părere -s6 întemeiază poe următoarele: a) 

Mai toate faptele de importanţă ale Mântuitorului sâ-pre- 

zic') pregătind. po. auzitori (3, 5). b) loan. și-a propus să 

întrosească. pe ceialalți ovangeolişti (Întrod. -p.. 1840); .c) 

Motivul principal zace în -felul de grăiroe care. să 'doose- 

boşte de cele precedente. Pănă, „aci vorbeşte -el- do -o 

pâne caro o dă “Tatăl ceresc şi care s6 dă acum .. în 

prozent şi de el,'iar- în cele următoare «răeşșto do o pâne 

care o.va da în viitor şi caro e carnea lui. -.-Mai. nainte 

nu întrebuințează *,m6 mănâncă“, “iar do acum să folo- 

seșto nu numai aceasta, ci și „mănâncă carnea mea, -bea 

sângele meu“. d) „A mănca carnea cuiva“ însemncază 

„a defăima pe cineva, a-l urmări pănă la moarte“ (Ps. 

27, 2. lob 19, 22..Miha 3, 3. Dan. 3, 5,6, 24). 0) Mai 

departe vedem că pentru aceste cuvinte ludeii se scan- 

dalizează (vw. 32), iar Isus nu le revoacă, ci accentuă - că 

ci trobuo să facă aceasta, deşi el nu ia în înțeles mate- 

“rial (..62 sq.). În urmă f) consună -mai literal aceste 

cuvinte cu cele dola instituirea sântci 'taino a Buharistici 

(Mâncaţi, acesta este trupul meu; 'boţi, acesta esto sân- 

gele mcu). “Trebue deci s& existe logătură, întro cuvintele 

așăzării cu ale promisiunii, de aceca învățăceii nu- cor . 

oxplicări la cina cea de taină. Mântuitorul vorbeşte aci! 

do ideea care e baza acestei taino; cl ca Dzeu-om e 

principiul vieții şi al nutririi pentru omul renăscut din el, 

şi anume nu numai pentru suflet, ci. şi pontru corp. 

52. Deci se certau între sine ludoii zicend: 

Cum poate acesta s6.no doa trupul sGu s6-l 

mâncăm? ludeii nu înțeleg cuvintele lui Isus; s& pro- 

duce ceartă între ei, cum să le înțeleagă. aurov după zrjv 

7 

î) TE. 16, 21 ete, Mt. 10, 38. 16, 24 cf 10-38, 14; -Mt, 16, 2tet. 10.6, 
G2. Mt, 38, 19 cf. lo. 3,5. Mt. 16,17ete.  î a.
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odeza' lipseşte în unele mărturii; de altfel noțiunea pro- 
numelui e implicită în articol.. gazeiv e adaus cu inten- 
țiune de auzitorii din v. 5l accentuând imposibilitatea. 
„53. Zise deci lor Isus: Amin,-amin grăese 

vouă, de nu voţi mânca trupul Fiului omului 
şi nu veţi bea sângelo lui, nu aveţi viecaţă 
vecinică întru voi.: 54. Celce mănâncă trupul 
mou şi bea sângele meu aro vioaţă vecinică, 
și eu îl voiu învia pe el în ziua cea de apoi. 
Isus nu intră în explicări teoretice. Inima auzitorilor tre- 
bue schimbată mai nainte și numai atunci 10 putea spune 
cum şi-pentru co trebue el s& moară ca să dobândească 
lumii vieață, iar sic-și preamărire; apoi. s6 dea credin- 
cioşilor s6 mănânce puterile omenirii preamărite. De nu 
e condițiunea indispenzabilă. Piulauă omului: pentrucă, e 
vorba 'de celce s'a făcut om și de natura lui omenească. 
odpE şi alua să amintesc aci ca părţile constitutive ale 
corpului omenesc însemnând corpul întreg. Întru voi ca- 
“racterizează vieața ca una adovărată, internă, în opunere 
cu cea esterioară. zewyev e mai expresiv ca payeiv şi 
6 numai variațiune. :dre vieață vecinică spune pozitiv” co 
zisese mai nainte negativ. Și eă „îl voit învia etc. exprimă, 
că posesiunea vieții va fi perfectă. Prin păcat omul în- 
treg s'a corupt, restaurarea lui încă trebuo se fio după. : 
corp şi sullet.!) a 

55. Că trupul mou esto adevărată mân- 
care, şi sângelo meu adevărată beutură. 56. 
Celce mănâncă trupul meu şi bea sângele 
meu r6mâne întru mine şi cu întru el. 5î. Pre: 
cum m'a trimis pe mine Tatăl cel viu şi cu 

viez pentru Tatăl, şi celce m6 mănâncă pe 
mine şi acela va fi viu pentru mine. SE moti- 

1) Prin naşterea naturală din ântâiul Adam purtăm în no! germenul morţii 
spirituale şi trupeşti ; prin renaştere din al 2. Adam, Cristos ni se dă germenul 
une) vieți nol spirituale şi trupeşti: Acest germen să conservă şi nutreşte crezând 
in Cristos ca Logos, izvorul graţiel şi al adevărului, şi primindu-l ca Dzeu—om 
în s. taină a trupului s&iă preamărit. Deplin perfect va fi acest germen la, învierea, 
trupurilor în ziua cea din urmă. Ignatie zice: „Care (s. Eucharistie) este medicina . 
nemuririi, antidot de a 'nu muri, ci a vieţui în Dzeă prin Isus“ (ep. c, Efez.. 20). 
Tertulian: „Caro corpore et sanguine Christi vescitur, ut et anima de Deo sagi- 
nctur“ (De resurr. 8). ” ” !
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vează cum ajungo la învierea proamăririi celce mănâncă 
trupul și bea sângele lui: Cristos. În privinţa” toxtului să 
observă că BORLT Min. şi unii Părinți citosc în amân- 
două locurile cân9ys, iar Vulg. NDEGEH. aă QAn9iăs. din- 
9rjs nu= aim 9wos, ci e contr ast la falz, mincinos, exprimă 

„doci realitatea în opunere cu ceva verbal, ce numai s6 
afirmă. când) Bobas însemnează o mâncare veritabilă, 
contrast la una inferioară, cum era mana!). Mâncarca și 
beutura, pământească nutresc vicața pământească, “iar 
“trupul și sângele lui Cristos nutresc și îndeplinesc vicața, 
spirituală preamărită. „Aro vioaţă vecinică“ din v. 94. 
s& explică în v. 50 prin: Celce mănâncă etc. Prin această 
mâncare şi beutură s& produce intima comunitate între 
Cristos și om: Cristos petrece în Om şi omul în Cristos 
(remâne întru mine și e întru el — numai la loan l5, 
4 sq. 17, 23; 1. 10. 2, 24. 3, 6. 21). Unitatea aceasta 
are as&menare în raportul întro Cristos și 'Tatăl ceresc, 
do aceea: Precum etc. Cel vit... viez cf. 5, 26. Oa 

nu=— prin, ci exprimă motivul: pentru (Win. Ş. 49. c. 
pag. 373). Cel viu e Părintele lui; există între ci nocon- 
tonit raport. Celce mă mănâncă pe mine; aci îmbină Isus 
reprezentările despre mâncare şi vieață: cea curat spi-. 
rituală și spiritual-trupească. Mai nainte zisose el „Celco 
mănâncă carnea moa“ ctc.; iar acum „M&S mănâncă“. 
Apodoza încep Crizosbm etc. la şi ei; exigoții mai noi 
însă adaogând un și o încep abia la „și colce mo mă- 

„nâncă“. Pentru mine: fiindcă m6 aro nozontenit do mân- 
care; un raport nesfârșit. 

53. Aceasta esto pânca care s'a: po gorît 
din cor, nu precum au mâncat părinţii şi aă 
murit; celco mănâncă această pâne va fi vii 
în voac. 59. Acostoa zise în sinagogă înv&- 
țând în Capernaum. Isus resumează cele zise pănă 
aci. Aceasta exprimă însuşirea: atare este pânca, rapor- 
tându-se la ce zisese el despre trupul şi sângele săi, 
adecă acestea mijlocesc 'vieața vecinică. Alţii. citesc: 

. > - . > a 
1 Varianta cin9ws are înţelesul: carnea mea este cu adevrat mâncare; 

iar cecalaltă: carnea mea este mâncare adevărată. Acolo repetă Isus a treia 

oară cele zise, iar aci spune ceva noii. : - | _ 3 

?
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„Această, pâne este etc.“. N citește 207.0 drog... zarafBai- 
vwv: există pâne care se pogoară din etc. Recepta are după 
„părinți“ cuvintele „vostri mană“ — lipsesc. însă NBOLT. 
Celce mănâncă e contrast asindetic. Do aci nu să poate 
deduce că s. Euharistie să poate lua, numai sub forma pâniă, 
cum a făcut conciliul tridentin (Sess. 21. cap. 1.), căci: 
espresiunea odes s& întrebuințează de. omenire; perso- 
nalitatea. omenească a lui Isus. Acestea 'să rapoartă la v. 
26 sq.; are emfază. Isus n'a, grăit aceste cuvinte pline 
de importanță în cercul restrins al învâțăceilor, ci înaintea 
unci mulţimi. £y ovvaywpj nu € „adunare,“ ci == sina- 

“gogă,, căci artic. lipseşte în atari cazuri şi la” alte nume 
(Win. Ş. 19.) Notiţa e adausă -pentrucă în v. 25 ziseso 
în genere „De -ceea parte a mării“ și o paralel, cu lu- 
crarea lui Isus în. [erusalim. . 

d) Efectul acestei cuvântări, 6, 60—71. . 

__60. Deci mulți. din înv&ţăcoi auzind zi- 

“seră: Grei oste cuvântul acosta; cine poate 
să-l audă? 61. lar Isus știind întru sino că - 
murmură înv&ţăceii lui-pontru acoasta, zise 
lor: Aceasta vâ:-smintește po voi? 62. Dacă 
însă veţi vodea pe Fiul omului suindu-se 
unde ora mai nainte? Învățăce: în înțolos mai larg, 
cum rezultă din v. 67. Criză s'a produs nu numai în mulţims, 
ci și între învă&ţăcoii lui Isus. Grei este cuvântul acesta: s6 
mănânce trupul și sângele lui le pare un ce nespus de 
grei; chiar numai a auzi așa ceva, dar a face în faptă! 
(Mt. 25, 24). Cine poate: €, imposibil a asculta atari cu- 
vinte; vedem cât de mare era scandalizarea. Întru sine; 
fără să-i spuo cineva Isus cunoaște celece să petrec 
între ei (2, 25). Maurmură ânvețăceil pentru aceasta exprimă . 
că, scandalizarea cra cam lățită între aceştia, şi anumo 
fiindcă vorbele lui orau grele. Aceusta vă smintește este 
mirare îmbinată cu mustrare: v-a - scandalizat; din cu- 

vintele - mele, “ce aţi aflat voi așa greu? Dacă însă veţi 
vedea etc. e o faptă ce s6& va întâmpla în viitor. Aci 
avom de întregit: ce veți zice atunci? Suindu-se arc în 

„vedere înălțarea lui la cer exprimând: Când veți vedea
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că cu cu natura omenească preamărită merg. la cor, şi 

atunci veţi zice că e grei a asculta să mâncaţi trupul. 
ŞI sângele moi? Unde era nu une esto timpul. înainte 
de existența sa de acum, cf. v. - Care s'a pogorit 

din cor. 
63. Duhul coste care face! viu, carnea nu 

foloseşte nimic; graiurile cari că am grăit 
vou€ sunt duh și vicaţă. Duhul... nimic exprimă, 
un adovâr general aplicându-s6 apoi la cazul prezent. 
Sub carne înţelegem pe cea masorială, moartă — cuni 
şi-o închipueau Iudeii, după v. . Aceasta nu foloseşte 

_nimic, dacă nu are în sino duh. n însă să nu caute numai 
. la esteriorul lui, ci carnea care o va da el e preamărită 

(ir. 62), învioșată de duhul săi și de aceea poate da 
„xicaţă în s. sacramente (1. Cor. 15, 44). Augustin: „Caro. 
“Christi non prodest, scil. quomodo ili intelloxerunt, 
quomodo in cadavere dilaniatur; non quomodo spiritu : 
vesetatur.“ Cuvintele cari eă am grăit vouă. 0tc.; că are 
emfază: aceste cuvinte au drept cuprins dul și vieață, 
de aceea, efectul lor încă-o vieață. Crizostonm, Teofilact, 
Zigaben etc. înţeleg aveoua şi odes în partea întâia a 
propoziţiunii despro înţelegerea spirituală: cuvintele co 

„lo-am grăit vou€ sunt spirit şi vieață, de acecă, so. lie 

. înțelese, spiritual şi nu simţual. 

64. Ci sunt unii din voi caro i nu cred. Că 
Isus ştia din început care sunt coico nu crod 
şi care este.celce îl va vinde pe cl. 65. Şi 
zicea: Pontru aceasta am zis vouă că nimeno 
nu poate veni la mine donui-să va fi dat lui 
dela Tatăl. Şi înv6ţăceilor spuno Isus, ca. în v. 36 
ludeilor, că.ci nu cred adaogând în v. 65, ca în v. 37, 

că “fără tragerea din partea lui Dzeu nimene nu poate 
ajunge la aceasta. La ci trebue suplinit din cele prece-" 

„dente: voi sunteți vina că vă smintiţi, căci,sunt unii etc. 
rw 0 espresiuno domolă, deşi în realitato crai mulţi 

(v. 60. — cci mai mulți). [i credeau întrensul, dar îl 
cunoșteaiă Mosia, cum îl doreaă; credinţa lor o mai mult 
necredinţă. Acum — zice ovansolistul — cunoaște Isus 
pe ceico pot ajunge la credință, dar şi pe celco îl va 

. ” | ” 8.
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trada. Pe Isus nu-l surprinde această necr odință a lor. Din 
început: dela începutul lucrării sale publice și de când 
aceştia s'au alăturat lui; Zeafilact: „din veac“, ca cum ar 
indica predestinaţiune ; Crizostom : „Înainte de cuvântare, nu 
abia după murmurare“. Nu cred exprimă fapta, iar cek- 
ce nu ched: care nu vor. fi în stare s& creadă. Întro ne- 
credincioși s& amintește îndeosebi celce îl va vinde progă- 
tind v. 70. Şi zicea să leagă la „ştia“ motivând cuvin- 

tele lui cu privire la necredința lor. Pentru aceasta; pen- 
trucă unii din voi nu cred, deși îmi sunt învețăcci, dar 
numai în afară. Am zis vouă, v. 31. 41. - 

66. În urma acesteia doci mulţi din înv& 
țăceii lui s'au întors înapoi și nu mai umblau 
cu dânsul. 67. Zise deci Isus color doispre- 
zece: Ai doar şi voi. voiţi să vă duceţi? â 7ov-. 

“zau nu = de atunci, ci exprimă, urmarea : pentru aceaștă 

cuvântare a lui Isus (v. GL sq.), care i-a desiluzionat așa, 
de mult în privința așteptărilor mesianice. Sa întors 
înapoi: Sau lăpădat de învățăcei. Zise deci: pentrucă, 
aceiă sau depărtat de el. Celor doisprezece; loan presu- 
pune cunoscute aceste. persoane. Aă doar și 0% provoacă, 

„la hotărîre; acum a sosit timpul când să se decidă pen- 
tru sau contra lui. Ei s6 părăsască ideea pămentească 

- despre Mesia; el nu revoacă nimic din cele zise. ge) la 
întrebare cu răspuns . negativ (Win. Ş. 96. b. pag. 1476). 
Voiţi: Isus nu constringe pe nimene, dar cu accasta leagă 

şi mai tare pe ai sci la sine.:) 

68. R&spuns-a Simon Petru lui: Doamne, 
la cine ne vom duce? Tu ai cuvintele vieţii 
„vecinice; 09. şi noi am crezut Și. am cunoscut 

că tu eş ști sântul lui Dumnezeu. R&spunsul lui 
Petru ce plin de mișcare; alipirea lor de Domnul e. tare, 
nimic nu 0 poate nimici; do accea: La cine ne vom 
duce? Augustin: „Repellis nos a te? da nobis alterum Te.- 
Si a te recedimus, ad quem ibimus?% Tu aă cuvintele viețiă 
vecinice sunt resonanţă. din v. 63; cuprinsul şi efectul cu- 

1) Nu sufere îndoeală că ce urmează s'a întâmplat mal târziă. Unde şi 
când să vorbeşte de această lăpăidare a unor învățăcel. cf. Me. $, 27 sq.
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vintolor lui sunt vicaţă; sau: aparţin vieții vecinice, 
pontrucă aceasta fără olo nu poate fi împărtăşită. Ezers: 

el dispune şi dăruește cuvintelo cari ies din gura lui. Ei 
au esporiat cino este cl, prin credință; de aceea și ox- 

primă efectul corespunzător. Noi: în opunere cu Isus, dar 
mai ales cu coico se lăpâdaseră. Perfect. am crezut și 
am cunoscut arată că acestea sunt posesiunea lor prezentă: 

Aci avem principiul cunoştinții creştine ; Augustin : „Credo: 
ut intollisam.“  Sântul luă Dumnezeă (după N BCDL etc. 
r'Recepta, Vulg. au „Cristos fiul lui Dzeu“, împrumutat . 

din Mt. 16, 16) însemnează pe Isus ca Mesia, ; el aparţine - 

“lui Dzei în înţelesul absolut, pentrucă este Tiul lui Dzou 
(10, -36 cf. Me. 1,24. Le. 4, 34. Dan. 9, 24). 

70. R&spuns-a lor Isus: Au nu ci v-am alos 
pe voi coi doisprezece? Şi din voi unul este 
diavol. 71. lar zicea de. luda lui Simon Isca- . 

rioteanul; că acela cra să-l vendă pe el,unul 
fiind din cei doisprezece. “Mărturisirii lui Petru s6 
opune ce ştia Isus de unul din învâțăcei. Răspuns-a:. la 
presupunerea, ce era în cuvintele lui Petru că toți sunt 
de părerea: lui. Ai nu că ctc.; cele relatate de sinoptici” 

în“ această privință să presupun cunoscute. Cei doisprezece 
ca adaus la pe soi accentuă şi mai tare importanța ale- 
scrii, deşi pentru unul rezultatul 6 foarte tragic. Și... 
unul contrast tragic; unul din aleși trebuca să-l tradeze. 
“Este diavol: aro natură diavolcască; ce e diavolul pentru 

Dzoi, e acesta pentru Isus ($, 41; 1. lo. 3, 10). V. 
71 explică, pe cine a înţelos Isus. Elepev 08 zov etc.: 
cl zice de etc., ca 9, 10. Me. 14, 71. Variantă avem 
lozaguorov (BCL şi cele mai multe Verz. cf. 13; 
26), "ozagubrnv (Becepta). Dar 14, 22 Iscariot este nu- 
mele lui luda nu al tatălui s6u, iar genit. s6' explică 
prin interpretarea numelui (do Aaguwzrov — N şi mai 
multe Min.), de aceea citirea Rec. trebue păstrată. La 
Iscarioteanul cf. Mt. 10, -£. eue?lew nagadidova nu == vrea, 

“ci==era, în urma: provodorii dzecşti - (traditurus erat). 
Libertatea lui luda nu e oschisă, dar „prev ederea, dzeească, 
să realizează. 
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5 9. Necrediuţa ludeilor în lerusalim, 7, 1—52. 

-a) Fraţii lui Isus nu cred în el, 7, i. 13. 

„Sus e încunjurat de necredință ; fraţii lui nu cred în 
el, centrul. necredinții este însă Ierusalimul. Lucrarea 

mesianică a lui Isus în. Galilea o cunoaşte cevangelistul, 

dar trecând repede peste ea cespune conilictul -cu ludoij; 

anume cu cei din Ierusalim. Din sinoptici. ştim că Isus 

lucrează. în Galilea, mai ales în ținuturile dinspre hotarele 
ci, ce îndeamnă pe fraţii lui a-l provoca se păşască 

odată mai, energic, şi. adecă în centrul Israilului; s& folo- 
sască sârbătoarea de acum. - 

1: Şi: după acestea umbla Isus în Galiloa; 
că nu voia să6 umble în ludoa, că. Lludoii cău- 
tai po el să-l omoare. 2. lar era âproape săr- 
bătoaroa Ludeilor, înfiwerea corturilor.= Și la 

începutul v. să află BOL. După acestea: după cele isto- 
risito în cap 6. Umbla Isus în Galilea: lucrarea aceasta 
de -1!/, an istorisește Mt. 15, 1—18, 35. Ca viu voiu se 
umble în Iudeu oxprimă că dupăce şi în Galilea s'a hotărit 
rezultatul lucrării salo nu-i române docât s6 meargă iarăș 
în ludea. Căntuit pe el să-l omoare (ct. 5, 18) indegetează 

pozitiv dușmănia ludeilor, adecă a, superiorilor din leru- 

salim. ' Înfigerea coiturilor  (hag hăssăccoth = sărbătoarea, 

colibilor sau. hdăsif = secerișului cf. Lov. 23, 31-—36. 

39—+43) s6 numără între cele 3 sărbători mari de peste 

an; s6 sârba din 15—21. Tișri, adaosându-s6 apoi a S-a 

zi ca încheere. Sărbătoarea era instituită în amintirea: 

purtării de grijă a lui Dzeă în pustie de poporul israil- 
tean,:) apoi ca s&rbătoare «de mulțumire pentru  culosul 

pomilor Şi al viilor. 2) 
Li 

1) Pe case, în curţi şi în locuri libere să 5 făcoaii colibi din ramuri vez şi 

cu bucurie îşi aduceaii aminte de Pur ea de grijă a lut Dzeă. 

2) Flavii (Antiq. 8 4, 1. 5, î, 3.).0 numeşte „ sărbătoare foarte sântă şi 
mare“, „sărbătoarea serbată mal mută cf. Lev. 23. Deut. 16,
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3. Zisoră doci cătră dânsul fraţii lui: Troci 
do aici şi mergi în ludoa,.ca şi învăţăcoii ti 

s6 vadă lucrurile cari tu faci; 4. că nimene 
nu face. ceva într'ascuns şi caută el s6.fio 
întru arb6taroe. Dacă faci acestea, arată-te 
lumii po tine însuţi. 5.. Că nici fraţii. lui nu 
credoau întrânsul. Ziseră deci: fiindcă sărbătoarea, 
da ocaziunoe a merge la Ierusalim. Fraţi lui cf. 2, 12. 
Judea : provinţa principală. îva cu indic. viit.- (Jecorțaovat, 
Recepta are Vewopowar; cf. Win. Ş. 11. b. pag. 271). 
Învețaceii: în înţeles mai larg, și-adecă caro fuseseră în 
Iudea când “petrecuse acolo mai în urmă. Alţii cred că 
Isus în timpul din urmă, când era în Galilca, so retrage 
din public şi lucrează mai mult între cei 12 apostoli. 
Curi tu faci: minunile cari zilnic le făcea. în Galilea. El 
s& părăsască — zic ci — Galilea cea dopărtată și- să 
meargă la Ierusalim, undo do s&rbătoaro sunt adunaţi. 
oameni din toate părțile Palestinei; s6 facă minuni și.s6 
fio recunoscut. V. i. motivează celo precedente: că ni- 
mene ete. arătând contrastul între lucrarea într'ascuns a 
cuiva şi nizuința lui do a fi cunoscut mai mult. Galilea 
față. de Ierusalim dispare şi „lucrarea lui Isus apare ca 
una, săvârşită, într'ascuns ; cl doci să meargă la Ierusalim 

ŞI — probabil pretind ci — să se legitimezo de sinedriu 

„și aşa toți s&-l recunoască Mosia. Dacă faci acestea: fap- 

tele. lui do pănă acum; nu e problematic (Zigaben: „Dacă, 
faci aceste. semne și nu înşeli?%), ci după v. 3. (lucrurile 

cari tu faci) exprimă un adevăr recunoscut: noi am V6- 

“zut minunile tale, deci nu ascunde persoana ta de lume, 

ci. arată-te. Din v. 5 rezultă însă că întreaga provocare 

a fraților lui Isus cuprinde îndocală în mesianitatea lui; 

de acea că nic? frații luă ete. Nu credeai, nu este o ne- 

“credință formală, ci o credință, slabă, îndoolnică. Dispo- 
ziţia, fraţilor Domnului în puţine cuvinte este: ei au văzut 
minunile lui în Galiloa, recunosc în cl o persoană cu 

deosebită misiune, dar încă nu sunt în curat de este el 

Mesia. Şi ei aveau acecaş idee. de Mesia ca contempo- 

ranii ; astfel îndeamnă: pe Isus :s6 înceapă a întemeia îm- 

părăţia mesianică, în care ci vor avea oficii înalte. Fi
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„nu pot înțologe ca cl s&-şi atribue. prerogativele Moesiei 
şi totuş s6 nu se arate lumii, Nici chiar acum de s6rbă- - 
toarea' aceasta mare; de accea să: naște îndocala în ci 
de este Mesia, (Acta 1, 14). 

6. Zise deci lor Isus: Vromea mea încă n'a 
sosit, iar vremea voastră totdouna este gata. 
7. Lumea nu vă poate uri pe voi, iar pe mine | 
m6 ur6șşte, pentrucă cu mărturisesc de dânsa, 
că lucrurile ci sunt rele. $. Voi suiți-vă la 
s6rbătoare; ei nu mă sui la s&rbătoar ca 
aceasta, că vremea, mea încă nu s'a împlinit. 
Isus nu primeşte propunerea, fraților sci. Deci: în urma 
acestei necredinţe ; iar. răspunsul lui să leagă nemijlocit 
la v. 3. 4. Vremea mea încă wa sosit înțeleg Crizostom, 
Zigaben ete. de. timpul patimilor lui Isus; mai bino însă să 
rapoartă la timpul călătoriei la Lor usalim,; unde s6 se arato 
oamenilor. Deci să poate suplini: -a merge și-a m& 
arcta acolo lumii. Do altă parte însă timpul când s'a, ar 
tat el lumii a fost și cel al ceșirii, al patimilor sale, de 
aceea espresiunea e corectă din acest punct do vedere, 
dar nu să exprimă aci numai împlinirea. ei istorică. În v. 
7 urmează motivul: pentru dânșii e totdeuna vreme po- 
trivită, pentru el însă nu. Zunea : în înţeles etic; între 
aceasta şi Isus există contrast. Fraţii lui încă nu s'aă lă- 
p&dat de tot de lume cu lucrurile ci, iar cl a intrat în 
contiazicere directă cu ea; ca îl ur &şte și deci nu poate 
păși întrânsa ori când, ci numaă fiind vremea potrivită. 
Lumea în întregul ei să consideră, ncerodincioasă, duş- 
mană lui Cristos. Nu poate: e lucru psihologic; căci voi 
sunteți ei plăcuți; „IE necesar ca celece samenă să so 
iubească“. (Plato Lys. p. 214 B). JMărhurisese de dânsa: 
„aceasta e lucrarea principală a lui Cristos. În v. 8. Re- 
cepta citeşte „aceasta“ și la „voi suiți-v&.“ Din v. 10 
rozultă că Isus s'a dus la Ierusalim. Porfiriu a imputat lui 
Isus nestatornicie. ') Spre a delătura acoastă contrazicere 
Sa schimbat ou în ounw (BDEM și 9 Min... aă ov); 

, + Ieronim : „Latrat Porphyrius, inconstantiae et mutationis accusati ( Adr. 
Pelag. 2, 17).
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corectură făcută din motive dogmatico. Crizostom !) dă. 
adevărata explicare: „Na zis pentru totdouna, ci acum 
Zico, adecă cu voi“. Aceasta să întărește prin prezent. 
drafaivo, nu viit. Motivul esto: Că vremea mea încă nu 

„sa plinit şi trebue înţeles ca v. 6. 

9. lar acestea zicendoelrâmase în Galilea. 
10. lar dupăce s'au fost suit fraţii lui la s&r- 
bătoare, atunci şi ol s'a suit, nu.do taţă,ci 
ca po ascuns. Jar acestea zicând face aluziune la v. 10 
undo să istoriseşte fapta opusă propusului. Aor. ave?noar 
are înțelesul plusquamperfect. (Win. $. 10 pag. 258). 

- Nu de față cote: ol nu morse cu caravana .pelerinilor, ci 

„ca unul care voeşte a călători incognito. ws oxprimă 
partea subiectivă a reprezentării: să poate zico. ca În- 
tr'ascuns; paralel e Le. 9, 51—56. o 

11. Ludeii doci îl căutară la sărbătoare şi 
zicoai: Unde este acela? 12. Şi murmur mult 
era pentru dânsul în mulţime; unii ziceau că 
este bun; alţii ziceau: Ba,ci amăgeşte mulţi- 
moa. 13. Nimene însă nu grăea desproeclpoe 
faţă do frica Lludoilor. Bvanselistul descrie agitația. ” 

„produsă de Isus Ia preoți şi popor :'nimene nu. era in= 

diferent față de cl. Deci: pentrucă nu-l vă&zuscră “în 
„Ierusalim între” pelerini. Iudeii: superiorii, cf. v. 13. Unde 
este. acela? întrebarea oxprimă mirare că Isus. nu o la 
sărbătoare; se obicinuiseră a-l vedea la atari ocaziuni 

în Iorusalim. cela e zis cu dispreţ; nici nu voesce să-l 
numească. În mulţime: între pelerini. Bun: om onost, nu 
amăgitor al poporului (Mt. 27, 63). Nimene: din cole 2 
părți ale mulţimii. Iudribr.: sine driștii, Vedem că acestora 
lo-a succes să intimideze poporul ca s& nu se pronunțe 

nicicum (favorabil ori nefavorabil) asupra lui Isus. 

1) După unil Isus N. -ar & schimbat propusul (fără ea să i-se poată imput a 

nestatornicie) — ce vedem şi Mt. 15, 36 sq. Alţir înțe'eg drafBaiverw de modul ” 
călătoriei, adecă nu merge 1 caravana de sărbătoare, provocându-se la v. 10. 

Alţii accentnă îndeosebi pe £ogrijv Taur : Isus wa fost în leru-alim când 

sărbătoarea era în toiul et, deoarece merge acolo abia în jumstatea a doua. _ În 

urmă, cred unil ci Isus înțelege aci călătoria sa ca să pătimească şi s5 mnară 

(„vremea mea încă n'a sosit“ şi „nu mă sul la sărbătoarea aceasta“),
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0) Isus învaţă și mustră în templu, 7, 14—89. 

Isus grăcşte în tomplu, dar nu. fate minuni; duşmanii 
lui so miră de unde știe. el toate acestea, “do. acesa 
arată originea învăţăturii sale (15—24);. el. săvârşeşte 
numai vocea “Tatălui corosc (2 5—31) caro l-a trimis (32 39) 
şi la -care so va rentoarce. Ă 

14. lar înjumâtăţindu-s6 sătbătoarea s'a 

suit Isus la tomplu şi învăţa. 15... S'au mirat 
doci ludeii zicend: Cum știe acosta carte, 

„deşi n'a învăţat? zis Eoozijs mtoovons==ziua a A (Zi- 
gaben) ; în 18. "iși (W'ieselor a calculat că ziua, aceast, 

"a fost într'o Sâmbătă în anul 782 u. c. — Synopse 309. 
329). Nu să poate hotări de venise Isus măi nainte la 

Ierusalim, dar nu mersose la templu, sau abia, acum. În- 
vățătura lui Isus pune în mirare pe duşmani (ludeii); ei 
încep a trage la îndoeală autoritatea lui de învețător, 

- pontrucă nu mersese în şcoala: vrunui învățat, cum ora 
datină atunci. podaugara nu însemnoază numai s. Scrip- 
tură, ci ca latinescul „literae“ ştiinţă în genere; aci știința, 
teologică care, după obiect, ce identică cu s. Scriptură 
(2. Tim. 3, 15). pe) meuaOzos: na fost în școala unui 
învățat. “La ludei era datina — deși "poate pe timpul 
Mântuitorului încă nu cra hotărit — că. nimeno s6 nu 

pășască Înveţător, dacă n'a fost învăţăcelul unui rabin” 

(tătnid) şi ajutătorul unui rabi. (habib). Rabi (învățătorul) 
propunea, sentențe, iar învoțăceii și ajutătorii le repotau 
numai. 

16. Răspuns-a deci lor Isus şi zise: Înv&- 
tătura moa' nu oste a mea,ci a celuice m'a 
trimis po mine. 17. Dacă voeşte cineva s€ fac: 
voca lui, va cunoaște în privinţa înv&ţăturii de este 
dela Dumnezeu sau de grăosc ci dela mine. Isus 
ncâsă că înv Gțătura sa e de origine omenească, ci e 

dzecască. A mea... nu este a mea Să iau în deosebite înțe- 
lesuri : înv Sțătură ce o propun, și: nu e proprietatea mea. 

Decă de unde o arc? Delă celco la trimis. D: «că voește etc.: 
dzeirea înv&ţăturii lui o cunoaște numai celce voeşte a face 
„voca lui Dumnezeu. -Poea iu: descoperirea, dzoească în,
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Cristos. Vu cunoaște în privința învițăturii :: caro s6 are în 

vedere acum. ndregovr — îj e clasic; numai aici în T. N. ?) 

18. Celco grăeşto dela sinc caută mărirea - 

sa; iar celco caută măriroa celuico l-a trimis 

“pe el, acesta este adeverat şi nedreptate nu 

esto întrânsul. Urmează a 2. dovadă că Isus nu spune 

părerile sale, Grăește dela sine: propune o învăţătură fără 

a fi autorizat de cinova.. Caută mărirea sa:  pentrucă 

voeşte să fie rozunoscut autorul acestei. învățături; el se 

aro în vedere numai pe sine, iar egoizmul întunecă 

ochiul intern spiritual. Zar celee caută cte.;. și acoasta ni- 

mene nu poate trage la îndocală. Celuice l-a trimis pe el: 

Dzeii. Iste adevrat: fiindcă vorbeşte numai adovărul pri- 

“mit dela Dzeu. Nedreptate nu este îutrânsul: acest învă- 

țător -e adevărat, dar şi învățătura lui ce adoverată, 

pentrucă nu ce condusă de cgoizm. | 

19. Aă nu Moisi vi-a dat vouă logoa? Şi 

nimome din voi nu face legea. Co căutaţi sc 

mă omorîţi? 20. R&spuns-a mulțimea: Aj drac; 

cine caută să te omoare? Advorsarii lui Isus își 
dădeaă acrul că apără legea contra înoirilor lui, cl în 

“ logătură cu v. L7 lo arată-că tocmai că sunt care dis- 

prețuosc legea lui Moisi. ' Voea lui Dzeu ce descoperită 
în legea dată do Moisi, pe care că îl cinstesc foarte mult. 

Au nu Iloisi?; accentul zace po 2loisi, autoritatea cea mai. 
sărbătorită do ci. Legea: în genere; toate prescriptelo 

„cuprinse în ca. Și nimene din voi etc.; ci nu numai că nu 
“împlinesc legea, ci caută să o vatome întrun punct car- 

dinal (Ex. 20, 13) ocupându-se cu ideca de a-l ucido. 
Ce ctutuți etc. e aluziuno la 5, 18; ci nau drept tăceud 
aceasta. Din v, 20: roose că mulţimea nu-l înțelege; fiind 
cei mai mulți din Galiloa (veniţi acum.la scrbătoare) nu 

> . = . | . , 
1) Nu fără im -ortanță este deosebirea verbelor Dehew şi Bovizodu. 

Întâiul însemnează mal mult dorință, cerere, aplezare; al doilea voinţă pnzitiă, 
energică. Omul nn poate îinpliai totieuna vnea lul Dzeă, de aceea ; dacă voeşte.. 

să fară (îroueiv), nu: de fice cineva. În acest caz ajunge Pele, adecă do- 
rința, nizuința de a face vuca lu! Dzeii. Dzeirea cereştinizmu'ui nu .0 putem cu- 
noaşte numai cu facultăţile cunoaşterii, «i voea trebue să conluere. Pascal zice: 
„Liurrarile o-neneşti trebue să le cunoaştem ca st le iubim; pe cele dzeeşti trebue 
să le iubim ca să le cunoaștem.“ a ,
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ştiu celeco să intenționau deo sinedriști. 42 drac: declaraţia 
precedentă, poato face cl numai fiind preocupat de ideea 
fixă a prigonirii; ci nu cred că mai marii lor ar cutoza 
să săverşască așa ceva. Crizostom, Augustin ete. înțeleg 
sub „mulțime“ pe mai marii. ludeilor şi întrebarea lor o 

iau ca simulare. De 

2i. Răspuns-a Isus şi. zise lor: Un lucru 
am făcut și toţi vă miraţi pentru aceasta.) 
Isus răspunde mai marilor, dar învățând mulţimea că, 
există, ură contra lui. Un lucru să rapoartă la 5, 2 sq.; 
acest unic lucru a fost. sulicient a-i face să so smintească. 
VE -mirah s6 explică din 5, 10 sq.; ci sau mirat că sa - 
putut călca sabatul; conţine mustrare. Crizostom explică 
cu „v-aţi spăimentat, v6 înfricoșați“. | | 

„22, Moisi vi-a dat vouă tăcerea împrejur, 

nu că e dela Moisi, ci dela părinți, şi Sâmbăta 
tăiați împrejur po om. 23. Dacă un om primește 
tăero- împrojur Sâmbăta ca s6 nu sec strice 

legea lui Moisi, po mine vo mâniaţi că am 
făcut sânătos un om întreg Sâmbăta? 24. Nu 
judecați după faţă, ci judecaţi judecată 

droaptă. Isus justifică fapta săvârșită Sâmbăta. Moisi . 

v-a dat cf. Lov. 12, 3. Aci s6 face aluziune la v. 19. 
și exprimă că cl avuse în gând a aduce lezea despre 
tăeroa împrejur. ca dovadă că ci.nu observă autoritatea 
lui Moisi, deşi pe baza acesteia îl condamnă acum. Nu 

că e dela Moisi: nu afirm — zico Isus — că Moisi a 
dat această lege; e cu mult mai veche, dela părinți? 
Avram ete, cf. Gen. 17, 10. 21,4. Acta 7, 3. Rom. 4, Il. 

“Lev. L. e. s& determină numai. ca pruncul a, S. zi după 

naştere se se tac: împrejur. Și Sâmbătu (diaţă împrejur : 

întâmplăndu-să ca ziua a S. dola naştere să fio Sâmbăta, 
nu căutați că călcați repausul sabatului, ci sâvârşiţi tăerea 

împrejur, deoarece legea căre prescrie acest repaus e 

mai mică. Talmudul zice: „Circumeisio” pellit Sabbathum“. 

») Sid ToUro (lipseşte N) leagă Teofilact ete. la Sauuaiere ; 

Vulgata, Crizostom, Zigaben ete. la cele următoare. În cazul din urmă trebue 

să suplinim „ști“, „auziţi€, .
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Dacă exprimă un caz anumit (At. 12, 5). Ca să nu se 

strică legea: legea tăcerii împrejur prin amânare s6 

calcă (Crizostom, Augustin etc.) După 'T. V. tăerea împrejur 

simbolizează depărtarea poftelor trupești (Gal. 5, 2). Con- 

cluzia lui Isus esto: Tăcerea împrejur trebue s& se sâver- 

şască chiar Sâmbăta, deşi aceasta priveşte numai un 

membru al omului, îl curățeşto şi sânțeşto; doci voi nu 

trebue să v6 mâniați pe mino dacă cu fac sănătos Sâm- 

băta un om întreg (Zigaben otc.) Astfel tăcerea împrejur. 

s& consideră vindecare (rabinii zic: „Praeputium est vitium 

in. corpore“). Un om întreg rapoartă Augustin cete. la trup 

şi sullot ca contrast la carne, în care s6 s6verşa tăcrea 

împrejur; mai bine însă de luat în înţelesul: tăerea îm- 

pr ejur tămădueșşte numai într'o parte (s ânțeşto procrearea), 

iar Isus a tămăduit po omul întreg — imaginea mântuirii. 

* În vw. 24 s6 espune ce urmează din cele zise. După față: 

nu cum să arată-c0l ochilor, ci cum esto în roalitate. 

Judecată dreaptă: 0 judecată după spiritul legii de caro 

vorbise el (v. 22 sq.);.e contrast la „nu judecaţi după 

față“. Fă s6 nu vadă în vindecarea paraliticului o faptă 

esterioară, ci una emanată din iubire — ce nu contrazice 

spiritului legii. zgiori xgivew e ovraizm. 

25. Deci ziceai unii din Ierusalimeni: Au 

nu este acâsta pe care căutau să-l omoare? 

26. Şi iată do faţă grăeşte și nimica nu-i fac 

lui. Nu cumva cu adevărat ai cunoscut mai 

marii că acosta este Cristosul? 27. Ci pe acesta 

știm do unde este; iar Cristosul când va veni, 

nimene nu ştie de unde este. Deci: în urma r&- 

spunsului lui Isus. Unii din Ierusalimenl: so doosobose de 

mai marii, duşmanii lui Isus, dar. şi do mulţime (v._ 20); 

ci sunt mai bine înformați ca aceasta (v. 20). Ei se miră 

că dușmanii cunoscuți ai lui Isus tac acum; s6 naşte pă- 

rerea, că poate de atunci sau convins că acela, pe care 

căutau să-l ucidă, e Moesia; sau schimbat faţă do Isus. 

Această părere însă. nu lasă ci să ajungă la deplină des- . 

voltare, ci se îndoosc că aşa ceva sai fi putut în- 

tâmpla şi zic: Ci pe acesta etc. Fi mar putea consimți cu 

aceia, căci au altă idee do Mesia. No știm: învoțătura 
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şi persoana lui. De unde-este: originea; tată, mamă, fa- 

milia, (Mt. 13, 55 cf. 19, 9). Zor Cristosul când va wi cote. 

poporul crede în acele timpuri . că Mesia 'va'veni. pe no- 

“aşteptate; nimonca nu ştie originea, părinţii lui etc. De 

unde sa produs această părere, nu ştim; probabil este 

că din unele locuri ale profeților, care atribueau Mesici : 

origine cerească, „dar Iudeii ne'nțelegându-le le raportau 

“la oriwinea lui pământească (Is. 53, 8. Miha 5; 2. Dan. 

7. cete.) După Mal. 3, 1 lic avea să fie înaintomergător 

şi s&-l vestoască poporului. | | 

28. Deci'striga Isus în templu învâțând şi 

zicând: Şi pe mine mă ştiţi şi știți de unde 

sânt; şi dela mine nu am venit, ci este adc- 

vărat caro m'a trimis, pe care voi nu-l ştiţi. 

29. Bu îl ştiu pecel, că dela olsântși acela nva 

trimis. Striga : cu das înalt grăea celor de față (v. 26). 

La în templu cf. Mal. 1. Isus nu corige pe auzitori 

spuindu-le naşterea sa Sipranaturală căci aceasta tot aşa 

de. bine putea s6 nu so creadă cum nu: recunoșteau 

nici dzeirea, în persoana lui. Și pe mâne mă știți și știți de 

unde sânt (6, 42) iau unii ca întrebare; alții ca ironic; 

Crizostom, -'Leofilact, Zigaben ca acuză: ci cunosc. persoana 

şi. originea, lui dzecască, totuş îl lapădă; mai bine însă: | 

ol confirmă co zic ci. Și dela mine nu am venit; din cu- 

noaşterea voastră deduceți că nu sânt Mosia, dar cu to- 

tuș nam venit dela mine (5, 42) altul este care ma 

trimis, pentrucă are. acest drept. zai de aci înşiră o -idee 

contrară. (ca, atque), se deosebeşte deci de cei 2 zai pre- 

mergători. ain9wos: există un trimițător adevărat (1, 9); 

nu trebue confundat cu cân?rs. Pe cure not nu-l știți: Cl 

cunosc pe Dzeu numai relativ (4, 22), dar nu întrade- 

văr, pentrucă atunci ar crede întrensul (1$, 5-1 sq). 
Vucis pregătește contrastul „eu“ din v. 29. Ea îl ști pe 
el: ca. Dzeu Cristos e din veci din Tatăl, iar ca om a 
fost trimis în timp de ol — de accea, cunoaşte fiinţa lui. 

Dela el- sint: după persoana sa (6, 46 — la nagu cf. 

Win. :$Ş. 47. pag. 342 sq.) Și acela etc.: după oficiul s6u. 
30. Deci îl căutară pe cl s6-l prindă, şi 

nimene nu și-a pus mâiile pecel, că încă nu:
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venise ora lui. Adversarii lui Isus — ludoii — voiau 

să-l prindă pentrucă zisese că o dela Dzou şi trimis de 

acosta, dar nimeno nu cutează să pue mânile po ol. 

Deci: fiindcă, el afirma cu toată rezoluţiunea că are origine 

dzeească şi că o trimis de Dzei — ce duşmanii consideră 

blasfemie 6, 18). În căutară subiectul sunt ludeii (ierarhii 

cf. v. 81). Și are înţelosul ca în v. 28. Nimene nu și-a. 
pus mânile etc.; ca motiv subiectiv: e majestatea lui Isus 

şi frica de popor (v. 3l), iar evangelistul accentuă .po 

cel obiectiv: încă ma venise ora lui (2, 4). -Prasmatizmul 

- “istorie al lui loan este a reduca toato fazele lucrării lui 

Isus la planul vecinic al lui Dzeu. După acosta încă nu . 

era sosit timpul ca ludeii să prindă pe Isus și: s&-l piardă. 

31. lar din mulțime: mulţi: crozură întrân- 
sul şiziceau: Cristosul când va veni, au doar 

y a face mai multe.semnedecuma făcut acesta? 
32. Auzit-au fariseii mulțimea care murmura 
acestea pentru dânsul, şi au trimis slugi ar- 
hiereii şi farisoii ca să-l prindă pe densul. 
Din mulțime mulţi crezură. îulrânsul înfăţişează a 2. parte 

N 

„a, -situaţiunii; ar din madlțime o opus subiectului din v. 30. 
Topica aceasta (BL) accentuă și mai mult contrastul la 
capii ludeilor, iar ND Recepta au „iar mulți din mulțime“. 

- Întrânsul: că. el e Mosia, Cristosul când va veni ote. nu: 

oxprimă îndoeală în majostatea lui Isus, ci că cl a s&- 

vârşit ce așteptau s6 facă Mesia. Cum stă cu ideca, 

că Mosia aro s8 vie? Au doar (1): să poate ca el 
să facă mai multe semne? -Impresiune au făcut asupra 

lor faptele săvârşite de Isus la această sărbătoare, iar” 

minunile. din Galilea par a-l legitima îndostul ca. trimis 

al lui Dzeu. Dar şi această credință, produsă în urma 

minunilor, nu are tăria recerută. Fariseii prind veste do. 

celece să petrec în mulțime, deşi aceasta nu cutează 

să grăească pe faţă, ci într'ascuns, şoptose numai (770y- 

pulewv); îi supără că Isus face partizani în ciuda tu- 

turor, opintirilor lor, de aceea caută să-l înlăture. Arhiereii 

și furiseiy : sinedriul. Fără- îndoeală este că informaţiunea 

au primit- -o dela partizani (farisci), care la atari -ocaziuni 

erau în popor, îndeosebi acum, când știu că Isus 0 pre-
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„zent. Slugilo primesc ordin a prinde pe Isus, pontrucă 
sinedriul era chiemat a veghia înv&țământul public. 

33. Ziso doci Isus: Încă puţină vreme sânt 
cu voi şi mers la celce ma trimis po mine. 41. 
Căuta-mă-voţi şi nu mă veţi atla, şi unde sânt 
ou voi nu puteţi. veni. Întâmplările precedente în- 
deamnă pe Isus a grăi aceste cuvinte ca s& întărească 
pe credincioși că Mesia trebue să pătimească (S, 21 sq. 
13, 33). Dec: în urma, situaţiunii prezente. Încă puţină 
vreme: ci aşadar să o întrebuințoze spre binele lor. După 
și trebue suplinit: apoi. Cu'woi grăeşte Isus cătră cei adu- 
nați. Celce ma triniis pe mâne: pentrucă sinedriştii nu-l re- 
cunosc. de trimisul lui Dzeu, de aceea v. 35. În v. 34 şi 
36 avem do citit edu, nu eu, pentrucă acest din urmă în 
T. N. nu ocură. Căuta-me-veţi etc.: veni-vor vremi grele. î 
şi atunci voi mă veți căuta să v6 ajut. „Orbilor, zice 
Isus, voi nu ştiţi ce faceți când m lăpădaţi pe mine, 
mântuitorul vostru, acum în ora cercetării voastre. Cu- 
“rând să va realiza dorința, voastră de a mă delătura. 
Dar nu mult după aceea va veni altă vreme când sub 
greutatea vinei şi fiind aproape timpul pedepselor v6 
veți aduce aminte de minunile mele și mo veţi rocunoaște 
mântuitor. și mă veţi căuta; dar atunci nu m6 veți 
afla. Dorinţa şi căutarea voastră pământeană nu v& vor 
aduce la mine dupăce nu aţi întrebuințat timpul cerce- . 
tării voastre“ (Lc. 19, 44). În acele timpuri ei-nu vor 
căuta la persoana lui Isus, ci pe Moesia fără st-l alle. 
Aceste cuvinte prevestosc risipirea Ierusalimului (Lc. 20, 
16 sq. 19, 43 sq.). Zeodoret etc. cred că „mă veți căuta 
și nu mă veți afla“ exprimă ideea unui lucru ce nu există 
acum şi se provoacă la Ps. 10, 15. 37, 10 — dar 8, 
31. 13, 33 lipsesc „nu mă veți afla“ și o căutare cu dor 
exprimă cuvintele „unde sânt cu etc.“ Unde sânt eu... 
voi arată contrastul foarte marcat: cu sânt la Tatăl, unde 
voi nu puteți veni ca să vă ajut; Ziguben: „Înfăţișează 
“scaunul din cer de dreapta Tatălui.“ 

35. Ziseră deci ludeii între sine: Unde 
vrea acesta să meargă, că nu-l vom afla po 
01? Nu cumva vrea s6 meargă în împrăștierea
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Flinilor şi s6 înveţe po Elini? 36. Co esto 

acost.cuvânt care ziso: Căuta-mâ-voţi şi nu 

mă veţi afla, şi undo sânt eu voi nu puteţi 

veni? ng03 tauzovs: între olaltă, dar așa că toate cuvintele 

lor le cunoştea numai cercul mai ângust al partizanilor. 

oăzoş 0 zis cu dispreț. Unde vrea să meargă, nu înțeleg unii 

pontrucă nu vrea. În împrăștierea Elinilor: la udoii care 

locuese între păgâni (Win. $. 30. 2 b. e pag. 176). Bă 

cred că Isus îi părăsăşte acum şi se duce la aceşti ludei,; 

şi acolo va începe s& înveţe pe păsâni.Aceste cuvinte 

le înțelegem dacă avem în vedere cât de mult dispro- 

țuoau Ludciă, în acele vremi, po păgâni. 

37. lar în ziua cea de pe urmă cea marea 

sărbătorii sta Isus şi striga zicând: De însc- 

toază cinova, s6 vie la mine şi s& bea. 33. Celce 

crede în mine, procum a zis“Scriptura, rîuri 

do apă vie vor curge din pântecele lui. Ziua 

cea de pe urmă este ziua a S.a sărbătorii înfigerii cor- 

turilor, adausă prin tradiţie la celo 7 prescrise do l6ge 

(Deut. 16, 13), şi pentrucă închee ciclul sărbătorilor s6 

numeşte „eşiro“ (â509ov cf. Lev. 23, 35 sq. 39. Neem. 

„8, 185.2. Mac. 10, 6). Cea mare: pentrucă să sârba, în 

chip deosebit şi s6 numește „ziua cea maro“ sau „bună“ 

a sărbătorii. :) Sta și striga exprimă caracterul sârbăto- 

rose al păşirii lui Isus. De îuselează cineva ct. Mt. 5, 6. 

Acta 22, 17. SE vie: cu credință. SE dea ce aluziune la Is. 

12, 3. Celce crede. în mine e nominat. absol. (6 more), 

iar precum a zis Scriptura nu se rapoartă la acest nomin. 

(Crizostom : Credinţa conform Scripturii), ci e formulă de 

citare, deci aparţine la „riuri de apă ete.“ Citatul nu se 

5 După sclatările” rabine pe timpul aceia cra datina ca în cele 7 zile ale 

sârbătorii, după jertfa de dimineaţa, preoţii să scoată apă din lacul Siloamului, 

să o' ducă în templu şi golească acolo întru amintirea scoaterel apel din stâncă 

în pustie. În timpul procesiunei să cânta Is. L?, 3: „Cu bucurie veți scoate apă 

din izvoarele mântuirii“, iar versându-să apa să cântă Ps. 113—117 — Aliluia 

cel mare. Rubinil de apoi numesc această sărbătoare „bucuria legil“, iar în Tal- 

mud să zice că cine n'a văzut bucuria legi! n'a avut nicicând bucurie. În a 8. 

zi însă nu să scotea apă, de aceea aii dedus unil că trebue st înţelegem ziua, de 

21. Dar numal 15 şi 2 să sărbaii ca sabate, şi e mal cor&spunzător ca Isus în 

ziua când nu să aduce apă pământeană să grăcască, că acum-la sfârşitul călăto- 

_xiel în pustie a lul Israil, când a, sosit împărăţia, luy Dzeă, poate da apa care 

preface pe omul întreg întrun izvor de vieaţă vie. - . 

9
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„află astfel în T. V., dar există: mai multe locuri unde e 
vorba de un rîu care curge din muntele templului ; îndeosebi 
Is. 58, 11 cf. loil 3, 1. 23. Zah.-13, 1. 14, S. Ezech. 47, 
1. 12.; apoi locuri unde s6 vorbeşte de trimitorea _Sra- 
țici și de pogorîrea Duhului sânt (3. 11, 9.44, 4.55, 1). 
Is. 58, 11 s& asamenă .col adăpat de I6hova cu izvor:do 

apă (moţa mMăjim). zodia (pântece): din intornul acestui indi- 

vid izvorâsc izvoare pentru alții; ospresiunea e luată în 
urma, imaginei. Apa b&ută se face în pântecele lui. întrun 
izvor care va lăsa se curgă riuri de apă vie: cu- 
vântul primit de credincios nu române mort, ci s& îm- 
părtâșăşște în abondanţă altora aşa că toţi dobândesc poto- 
lire. Crizostom zico: „Cugetă la înţelepciunea lui Stefan, 

„la predica. lui Petru, la. puterea cuvântării a apostolului 
lumii! Ca rîuri umilate curgeau acestea .răpind cu sine 
tot ce era împrejurul lor“. De apă vie, cf. 4, 10; aparţine 
la, „rîuri.“ Zigaben: „Totdeuna lucrează, vecinic mișcă- 
toare.“ Ma 

39. lar aceasta zise de Duhul pe care aveau 
s6-l primească coice crod întrânsul; că Du- 

hul încă nu-era, pentrucă Isus încă nu se prea- 

mărise. E svangeolistul explică cuvintele Mântuitorului. 
Apa vie care va ceşi dintrânsul credincioşilor e Duhul 
sânt, principiul cu care lucrează în membrii bisericii (1. Cor. 
12, 0). T. V. şi N. înfățișează împărteşirea Duhului sânt 
sub imaginea v&rsării de apă asupra unui câmp uscat 
(oil 3, 2, Ezech. 36, 25. 47, l.sq. Rom. 5,5. Tit3, 
5 sq.). 05 e atracţiune. ncorevoavzes (BL), iar ND au m- 
ozevovres. Că Duhul etc. motivează po care aveaă se-l: pri- 
mească; nu s& rapoartă la existența Spiritului sânt ca. 
atare, câci el e vecinic ca: Tatăl şi Fiul. sp=aderat: - 
încă nu era prezent ca Spiritul bisericii. După avevua ci- 
teşte Recepta &rov, iar B 0edoutrov — sunt-glose. Mo- 
tivul la cele nemijlocit precedente: pentrucă Bus etc.; el 
încă nu ajunsese la gloria cerească, co avea din: veci 

„ca Dzeu (17, 5), și așa s6 trimită pe Spiritul sânt (16, 7). 
Câzând omul prin păcat Spiritul sânt s'a depărtat, iar 
Logos cel dzeesc a venit ca” mântuitor. În T. V. Spiritul 
sânt era, activ numai în unii indivizi luminați. Vina ome-
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nirii trebuea ştearsă, mântuirea să se realizeze deplin 

pentruca Spiritul sânt s& fie redat şi s6:so manifeste în 

„deosebite harizme. Isus a împlinit aceste condițiuni sute- 

rind moarte şi înviind din morţi. | i 

c) Efectul cuvintelor lui Isus; socotințele despre el, 7, 40—52. 

Cuvintele lui Isus împart poporul în 2 partide: unii 

rocunosc în el cova extraordinar, alţii nu se pot înălța 

la acest punct. În tot cazul însă se zădărniceşte, dcocam- 

-dată, intenţiunea mai marilor de a prinde pe Isus, căci şi 

slugile lor aii fost frapate de spusele învățătorului mi- 

raculos. 

“40. Doci ziceau unii din mulţime dupăce 

auzisoră acoste cuvinte: Acesta ccu adev &- 

rat profotul. 4I. Alţii ziceau: Acesta e Cristo- . 

“sul. Alţii zicoau: Au doar din Galilea vino 

Cristosul? 42. Au n'a zis Scriptura că din Ss &- 

menţa lui David și din cetatea Betleem, unde 

ora David, va veni Cristosul? Recepta citește: 

„Mulţi deci din mulțime dupăce au auzit cuvântul“. loan 

adaogă părerile deosebite ale mulțimii care auzise pe Isus 

când a grăit “cele precedente; el relatează întâmplările 

fără a corige ceva pentrucă presupune cunoscut locul 

naşterii lui Isus. Cuvintele luj sunt plino de foc, dove- 

desc un spirit puternic, cari fac pe mulţi a-l crede un ce 

extraordinar. În cap. 6, 46 su. poporul îl identifică cu 

profetul din Deut. 1$, 10 voind să-l proclame rege; aci 

să deosebeşte: Mesia și profetul lui Moisi sunt 2 persoane 

deosebite — vedem decă că nu erau înțeleși asupra ra- 

portului între Dout. 15 şi 2. Sam. 7 (|, 21). Aă doar. 

exprimă îndoeală şi nesaţiune; şi aceştia cred că Isus 0 

Galilean (1, 47); mulţimea nu ştie că sa născut în Bet- 

lcom. Aă ma zis Scriptura s rapoartă la Miha 5, I. Is. 

11, 1. ler. 23, 5. Unde era David: pentrucă după I. Sam. 

_16 David se născuse aci şi petrecuse tineroţole ca păstor. 

43. Doci s'a făcut dezbinare în mulțimo | 

pentru dânsul. 44. lar unii din ci vocau s6-l 

prindă, dar nimenenu şi-a pus mânile pool. 

Unit din ci cte., adecă din mulţime, nu slugile sinedriului 
ge
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(v. 32). Ei nu pot pricepe nică primi cuprinsul cuvântă- 
rilor lui Isus, dar sunt adânc impresionați. Motivul acestei 
porniri e nesigur, fio ca să-l predea slugilor sinedriului, 
fie ca să s&vârşască un act de justiție poporală. Dar ni- 
mene etc.; o putere nevăzută îi oprește a-și împlini ho- 
tărirea, (v. 30). 

| 45. Venit-au deci slugile la arhierei şi 
farisei, şi ziceau lor aceia: Pontru ce nu l-aţi 
adus pe dânsul? 46. R&spuns-au slugile. Nici. 
odată n'a grăit aşa un om ca omul acesta. Deci: 
în urma lui „dar nimene etc“. Slugile trimise (v. 32) de 
sinedriști ca s6 pue mânile pe Isus r&maseră aproape do 
el pănă când li s6 va da ocaziune potrivită s&-şi împli- 
nească misiunea. Cuvintele lui Isus, întreaga lui domni- 
tate însa îi ţin legaţi, îi impresionează, uită pentru ce 
au venit şi se întorc la stăpânii lor tără rezultat. La în- 
trebarea, acelora răspund ci: Nicodată etc. Unde nu 
există prejudiț faţă de adovăr, unde este o inimă ac- 
cesibilă pentru cuvintele lui, acolo puterea, lui nu 0 za- 
darnică, deşi nu trebue numai decât să se ajungă la con- 
vertire — co nu să întâmplă nici în cazul prezent (Cujus 
vita, PI est, ejus verba tonitrua sunt).. 

„ R&spuns-au lor fariseii: Au doar şi voi 
aţi amăgit 45. Au doara crezut întrânsul 
cineva din boeri sau din farisei? 49. Ci mul! 
țimea aceasta care nu cunoaște legea, blăst&- 

mați sunt. La r&spunsul naiv al slugilor zic sinedriştii 
— adunaţi în ședință — cu mândrie de starea lor și cu. 
dispreţ pentru popor ::Au doar și voi2: slugile sinedriului; 
ar fi un lucru de mirat. Din boeri: care să vă lie exemplu; 
din farisei: teologii ortodocși şi cunoscătorii legii care știu 
mai bine de este acesta Mesia. Slugilor s6 amintesc aceste 
2 autorități, cărora să se conformeze, Fariseii au cuvântul 
în sinedriu, pentrucă sunt cei mai ortodocși dușmani ai 

“lui Isus. Aci s& înfățișoază caracterul fariseese deplin: 
„ţinerea, necondiționată a formei fără a îmbina dragostea 

şi nizuința după cele dzeești. Dulţimea aceasta, adecă ciedo; 

e zis cu dispreț. Rabinii numesc poporul necult - m ja-
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arăț Sau șekeţ=— uriciune, iar pe sine du kodeș.  Blăstemați 

sunt formează propoziţiune independentă ; e esclamaţiune : 

„blăstâm asupra lor;“ mânia, lui Dumnezeu esto peste ci, 

sunt uriciune lui Dumnezeu. . îndgaror 0 formă, clasică 

N BILD), LXX îl “întrebuințează pentru arur; Gal. - 

3, 10, 13 Emzarăguros. 

50. Ziso Nicodimcătră ci, care venise mai 

nainte la dânsul, unul fiind dintru oi: 5; Au 

doar legea noastră judecă pe om do nu va 

ti auzit mai nainte dela el și va cunoaşte ce 

face? Probabil este că sinedriștii vocau să rostească 

excomunicarea asupra lui Isus, de aceea Nicodim se scoală. 

şi-l apără. După converzaţia cu Isus (3, L sq.) inima lui 

o nedezlipită de dânsul. „Care venise mai nainte la, d&n- 

“sul“ lipsesc N, precum şi „do nu va fi auzit mai nainte 

dola dânsul“; Recepta citeşte: „Care venise noaptea la, 

d6nsul“, şi „de nu va fi auzit mai nainte dela dânsul“, 

iar „care venise mai nainte la dânsul“ e după BLIT. 

Unul fiind dintru el arată primejdia căreia s'a espus Nico- 

dim vizitând pe Mântuitorul. El aduce aminte adunării 

proscriptele legii mozaico a nu condamna pe nimene în- 

nainte do a-l fi ascultat (Ex. 23, 1. Deut. 1, 16 sq- 19, 

15). Pe om: de care e vorba în momentul judecării. La 

„va fi auzit“ și „va cunoaşte“ trebue suplinit: judecă= -: 

torul, deşi aceasta, nu 0 necesar numai decât, căci şi le- 

«ca, judecă întrucât judecătorul o reprezentă (Win. $. 59, 

9. pag. -487). Ce face: ce însușiri are lucrul lui. 

32. Râspuns-au şi ziseră lui: Au doar şi 

tu eşti din Galilea? Cearcă şi vezi că protet 

din Galilea nu s'a sculat. Cu această glumă batjo- 

curitoare sinodriştii caută s6-l abată dola adevăr. Și tu: 

ca Isus; îi este compatriot, de aceea îl apără, sau: Oare 

şi tu aparţini poporului batjocurit“ din Gatiloa, ca Isus? În 

cearcă și vez etc. să afirmă mai mult decât esto adevărat, 

pentrucă după 2. Rog. 14|, 29 ora Ilona (poate şi Naum. 

şi Osea) din Galilea; apoi Is. 9, 1 sq: să prezice că din 

Galilea va eşi lumină mare, adecă Mesia. La 2geuvmoov 

(N BT citesc 20ayYvoov) trebuo suplinit râg voapes (D are 
gauvqoov) plinit zâs yeap
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aşa): cercetează şi vezi, adecă cercetează şi vei vedea. 
(Win. $. 48. 2. pag. 292). eyeteeru au Nb DI, dar. 
pare corectură pentru eroarea istorică, deci s'a pus în 
loc de En „YEoTau. 

d) Istoria femeii adultere, 7, 53—8, TI. 

Pericopa aceasta să consideră neautentică do unii 
critici; iar din mărturiile existonto nu putem ajunge la 
rezultat pozitiv, căci unii codici o. au, alții nu. De 
altă parte însă ea are caracterul originalității, nu cal- 
cătuită după alto modele şi nu s6 poate, afirma că Sa 
format mai târziu ca legendă). 

53, Şi fiocaro's'a dus la casa sa. So -apro- 
piase sara şi de aceoa fiecare a mers la alo sale; deci 
fecâre s6 rapoartă .la sinedrişti. şi poporul adunat în 
templu (v. 14). 

S, 1. lar Isus s' adus. în muntele maslini- 
lor. 2. lar a doua zi de dimincaţă veni iarăş 
în tomplu şi tot poporula venit la dânsul; și 
el şăzu şi-i învăţa pe ci. 3. Şi au adus căr- 
turarii şi fariseii la dânsul o mucro prinsă 
în preacurvie, şi dupăce uu pus-o în mijloc 

ziseră lui: 4. Învăţătorule, această mucre 
a fost prinsă în proacurvie cu fapta. În mun 
tele maslinilor: unde a-r&mas noaptea (Ic. 21, 37), aceasta 
face el şi când a fost mai în urmă în Ierusalim. 0e%g0v 
încă Le..24, 1. Acta 25, 1; altcum s6 întrebuințează 
nQwi'; așijderea aflăm la Ioan în loc do. nâs 0 ia6s espre- 
siunca o 07]og. zui zadioac 20iaoztv avzous are paralelă 
numai la sinoptici (Mt. 26, 55. Me. 12, 41: Le. 5,3). 
Cărturarii nu să amintesc la Ioan; iar compoziţia „cărtu- 
rarii şi fariseii“ întrebuințează cci 3 ovangetiști, loan însă 
Iudeii (5, LU. 15 etc), sau „ashieroii şi fariseii“ (7, 52. 
45. 11, 47. 56 cetc.). Cărturarii. s& numesc aci pentrucă 

- avea s6 se decidă o întrebare a legii. 27 'avropueg == 
“in flagrant; pog==hoţ; aşadar însomnează propriu: la 
fapta furtului. 

- 1) Vezi mal pe larg „Întroducere în cărţile T. V. şi N+“ pag. 194. 1%,
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5. lar în lego Moisi a poruncit nou că 

acosto să se ucidă cu petri; tu doci co zici? 

6. lar acestea ziceau ispitindu-l pe cl, câ s6 

aibă s6-l pârască po dânsul. lar Isus plocân- 

du-se jos scria cu dejotul pe pământ. În lege: 

ote. Lov.:20, 10. Deut. 22, 22 sq. căci după canonul 

"Talmudiştilor orice .moarte care sc aminteşte simplu e 

susrumare. Din espresiunca Ju9ofoleiodeu (la Ioan A9a- 

Ce) rezultă “că femeca de faţă era miroasă (Deut. 22, 

21. 24). Tu ce zici: faţă de lege. “Augustin explică ispi- 

tirea, aceasta a lui Isus din partea - cărturarilor şi a fari- 

scilor: li aşteptau ca el — cunoscut pentru blândoţele 

sale față de pâcătoși (e. 15, Î. 7, 36 sq.) — s6 se 

pronunţe contra legii şi atuncă l-ar fi acuzat la sinedriu 

că dispreţueşte legea ştirbindu-i aşa vaza la, popor; aceeaș 

şi Zigaben. Dacă însă sar fi declarat pentru asprimea 

legii atuncă, neavând ludeii acum dreptul asupra vieții. şi 

morţi, l-ar fi pârît la autoritatea, romană ca po un rOVO- 

luţionar, căci după dreptul roman adulteriul nu s6 pe- 

depsia cu moarte. Seria cu degetul, dând a înţelege că nu- 

„bagă în samă întrebarea lor. Zigaben: „Căci aşa, tac ade- 

scori care nu Voesc să răspundă celorce îi întreabă lu- 

cruri nepotrivite şi nedemne. Deci dupăce a cunoscut 

apucătura lor începu s& scrie pe pământ, și nu asculta 

co zic ci“. Unele Msse au glosa.: „ai mgoonoroi utvos, adecă 

„profăcându-se“, „Simulând“ că ar scrie Şi „„ta7j 7100070. 

ouuevos, adecă „fără a le avea -grija“.1): La Greci şi 

rabini încă e scrierea sau zugrăvirea în nisip sau po 

păroți somn că respectivul nu so interesează de cei de po 

lângă el (Arist. Acharn. 31 şi Schol. Diog. Laort. 2, 127; 

de rabini — Wotstein. 
e | 

1. lar dupăce -stăruiau să-l întrobe po: 

densul, s'a ridicat și zise lor: Colce este din 

voi fără do pâcat s6 arunce ântâiu piatra asu- 

“pra ci. 5. Şi iarăş plocându-se jos scria po pă- 
3 

  

2) Alţii cred că Isus scriind în nisip îşi dă aerul că nu ştie ce să răspundă 

făcând pe ispititoii siguri de izbândă ca apoi să-l ruşineze; alţii că find între- 

area răutăcioasă nu merită respuns. în urmă să erede că Isus scriind a răspuns 

prin mimică, adecă: „Fie cun este scris“, “
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mânt. Fără pecat (avauaornros numai aici în. T. N.) nu 
“exprimă starea de nep&cătuire în genere, ci, cum rezultă 
din contoxt, s6 are în vedere păcatul de faţă: cine din 
voi ma făcut acost păcat al preacurvici 5): Unele mărturii 
citesc zgorov legându-l cu 1i9%ov; dar mai bună € vari- 
anta aguăros: după lege martorii aveau să ridico. piatra 
ântâiu (Deut. 17, 7. Acta 7, 58). Isus zicocă cince fără, 
acest păcat, acela să ridice piatra; e articol. (rov 1190») 
pentrucă “să are în vedere piatra anumită co trebue să: 
o arunce. Și îarăș otc. Isus lo lasă timp ca ci s& se 
poată depărta. . . a 

9. Iar ci dupăce auziseră aceasta, şi mu- 
strându-se de cuget, eșşiră unul câte unul în- 
„copând dela cei mai bătrâni pănă la cel din 
urmă; şi a râmas Isus singur, şi muerea stând. 

în mijloc. Cuvintele „și mustrându-so de cuget“ ale Re- 
ceptei sunt glosă exigetică; lipsesc DM U; în multe 
Min. și Vorz. es za sie cf. Me. 14, 19. în loc de 
za îva navreg. ovvelOnoas nu mai ocură în evangelii. 
Enezovro imperfect descriptiv. noroBuzego şi toxaror sunt 
do luat de vârstă: cei mai -botrâni şi tinerii; așadar nu. 
do rang: bâtrânii poporului şi subalternii. Cei mai bâtrâni 
caută. ântâiu se iasă din perplezitatea în care i-a adus 
Isus; lor urmează co tineri. Singur, nu eschide prezența 

- iînv&țăceilor şi altor oameni. | 

10. lar ridicându-se Isus şi nevăzând pe 
nimene afară de muere zise ci: Muere, unde 

sunt părişii ti? nimene nu te-a osândit? 1. 
lar ea zise: Nimeno, Doamne. lar Isus zise: 
Nici eu nu te osândesc; mergi, de acum s& nu 
mai pOcătueşti: Și nevezând... pe muere lipsesc în multe 
Msse, Vulg.; par a nu fi autentice. Pârijii: care te-au. 
pârit la mine ca.cum aș fi judecător. Nimene nu te-a osândil, 
adecă nimene nu te-a declarat vinovată s& fii ucisă cu 

“pictri? Isus încă nu 0 osândeşte, pentrucă el venise s6 

1) Isus susține autoritatea legii mozaice, dar executarea e condiţionată şi 
eekce îl întrebară, cunoscenilu-se pe sine, nu se puteaă decide A păși. lu juderă- 
toriile romane cu acest. răspuns al.lul lsus ca cu acuză. Totodată le. arată cl 
că el acuză numai din- mândrie şi nu pentracă cinstese pe Dzză şi legea,
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măntucască, nu să judeco lumea (8 17); gi raţiază, pe po- 

cătoasa, dar îi spune s6 nu mai cadă în starea de pănă 

acum. 

_$. 10. Cuventări în Ierusalim, 8. 12—59. 

Când Sau rostit cuvintele din cap. S nu spune cvan- 

welistul. Din multele cuvântări rostite de Isus cu această - 

ocaziune crede el că celo următoare sunt de mai mare 

“importanță şi de aceea le-a păstrat. Aci se arată cl lu-: 

mina lumii și păşșâşte cu multă energie contra ludeilor 

care i-sc fac duşmani tot mai înverşunați. 

12. Deci iarăş grăi lor Isus zicând: Eu. 

sânt lumina lumii; colce urmează mienu va 

umbla în întuneroc, ci va avea lumina vieţii. 

Dacă 7, 53—8, LL e autentic, atunci „iarăş“ leagă lav. 

2: dupăce trecuseră cele cu muerea G—11) începo ISus - 

„iarăş a grăi, iar neprivindu-l autentic, apoi să leagă la 

7,92: : dupăce nu succese apucătura sinedriştilor a-l prinde, 

chiar sau dezbinat între sine (7, -+5—52). Isus putea acum - 

s6 păşască și s6 grăească celor adunaţi în templu (v. 20). 

De altă parte trobuo 's6 observăm că aceste cuvântări nu 

le-a rostit Isus numai decât în ziua din urmă a sărbătorii 

înfiserii corturilor (7, 37), ci poate întruna din zilele ur- 

mătoaro. Eu sânt lumina lumi; aceste cuvinto grăeşte cl 

fără s& i-se fie dat indemn estern. Unii exiseţi afirmă că, 

el le-a rostit: în curtea, femeilor, unde cra şi „yistioria (v. 

20). De sărbătoarea colibelor s& aşăzau ati 2 candelabre 

cari se aprindeau în ziua ântâia şi cea din. urmă şi lu- 

minau în dopărtare. Aceste luminări aparţin la actul cel 

mai festiv, pelângă scoaterea apei. Arhiercul şi bătrânii, 

apoi tot poporul aranjau procesiune împrejurul acestora 

cântând psalmi de bucurie; ele simbolizau luminarea lumiă 

din muntele lui Dzeu (Aha 4, 2. Is. 2, 2. 59, 5. 60,3. 

5). S&rbătoarea pare că trecuse, dar candelabrele. tot erau 

la locul lor. Isus este apa vie (6. 4), nutrimentul ceresc 

(c. 6), izvorul vieții (7, 37), iar acum zice că e lumina 

alovârată care luminează lumea (Ps. 36, 10 cf. 1,9). 

Lumina fizică luminează lumoa esterioară ; adevărul lăun- 

trul omului învâțându-l să se cunoască însuș pe sine și
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lumea din partea adovărată, iar minciuna, întunecă ochiul 

intorn. Mântuirea mesianică să numeşte lumină de Is. V,. 

1. 42, 6. 49, 6. 60, 3; Mosia e lumina păgânilor (15. 42, 

6. 49, 6), pentrucă nu aduce numai adevărată cunoștință, 

ci și mântuire. Urmează mie nu exprimă numai cunoștința, 

ci o atitudine corespunzătoare acesteia: alipirea în cro- 

“ dință. Variantă avem-ov sii NEQinarIjon Și ou 401) TE0InaTIjOtt. 

În "P. N. de regulă urmează după ou um aor. conj.;-aci | 

viit .; asigură mai tare. Lumina vieți: lumina care esto a: 

vieţii adevărate, ce o poșed numai care văd în Cristos 

“deplina descoperire a lui Dzeu. îţe: exprimă posesiunea 

sisură; nu 0 numai cunoștință. | | 

13. Ziseră lui deci fariseii: Tu mărturiseșşti 

despre tine; mărturia ta nu este adevărată. 

14. Răspuns-a Isus şi zise lor: Deşi cu însumi 

“mărturisesc pentru mine, mărturia mea este 

adovărată, că ştiu de unde am venit -şi unde 

merg;iarvoinu ştiţi de unde vin şi unde merg. 

15. Voi judecaţi după carne, cunujudecpe ni- 

mone. 16. lar dacă şi judoc ou, judecata meu 

osto adevărată, că nu sânt singur, ci eu şi 

Patăl celce m'a trimis pe mine. Fariseii r&spund 

lui Isus că mărturia. lui e noadevărată pentrucă el măr- 

turisește pentru “sine. Pe acest punct de vedere curat 

omenesc stă Isus 5, 31, iar aci grăcşte el din punctul de 

vedere mai înalt, ca Dzeu-om; el lo arată că sunt prea 

orbiți do nu vâd în el pe Tatăl. "Au este adeverală: nu 

numai novalabilă, ci şi ncjustă. Deși cu însumi cte.: norma 

de rând a justiţiei nare valoare la dânsul; mărturie 

pentru oficiul seu poate da numai - el însuș, căci Însuş: 

“cunoaşte originea sa din Dzeu Tatăl (de unde vin) şi 

unde merge iarăş: e unul după ființă cu Dzeu; Crizostom : 

„lar însuş Dzeu este sie-şi martor vrednic de credință ;* 

Augustin: „Liumen ct alia demonstrat cet se ipsum. -'Leo- 

stimonium sibi perhibet lux, aporit sanos oculos, ct sibi 

ipsa tostis est.“ De unde am venit, unde merg exprimă că” 

originea venirii şi ţinta lui sunt lor necunoscute (3, 31). 

La după carne cf.-7, 24. Zigaben: „Căutaţi numai la ce 

„vedeți, şi nu cugotați la cele mai înalte și spirituale.“
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Acestei judecăţi a fariseilor opune cl: Ea mu pudec pe ni- 

mene, co trebue luat absolut pontrucă cl n'a venit s6 ju- 

dece, ci s& mântuească (3, 17 sq.) „ai — dt leagă la 

cele precedente şi arată co se întâmplă când păşeşto cl 

ca judecător, când osebeşte: dela sine pe necredincioşi 

(zeirw exprimă fapta); atunci rostește judecată adoverată. 

Ia, aâmdrij ct. 1, 9. 7, 29. Motivul acestei adeverități a 

judecății esto: Ca mu sânt singur otc. | 

17. Şi în legoa voastră esto scris că măr 

turiă duor oameni adovărată este. 15. Bu siint 

celee mărturisesc pentru mine însumi, şi 

mărturiseşte pentru mine Tatăl care m-a tri- 

mis. Cele” petrecute din v. 15. 16 fac po Isus a so în- 

toarco la ideea principală din v. l4 demonstrând că el 

şi Tatăl mărturisesc pentru dânsul. Mărturia pentru sine 

nu s6 pierde, căci el se aminteşte po: sine ântâiu între 

mărturii. Isus se provoacă la hotăririlo legii lor, care re- 

cunoaşte validitatea mărturiei când 2 oameni spun cova. 

Voastră aro emtază; la care voi ţinoți așa mult; citatul 

o Dout. 17, 6.:19, 19. Duor oameni zice Isus anumo 

pentrucă argumentează a minori ad majus ș înaintea voastră 

_aveți mai mult. Iza — Tatal: Credința îi deosebeşte, cin- 

piria, nu.. El poate aduce pontru sine “ca mărturie pe sine 

însuş, în urma conștionții salo interne, apoi pe Dzeu care 

arăeşto în înveţătura şi faptele lui. !) : 

19. Zicoau deci lui: Undo oste- Tatăl tou? 

R&spuns-a Isus: Nici pe mine m ştiţi nici pe 

FPatăl meu; de m-aţi şti pe mine şi po 'TPatăl 

meu aţi şti. Unde este tatăl tcu e întrebare batjocuritoare. 

Fariseii au înțeles pe cine a numit el tatăl scu, caro la 

1) Luerurile dzeeşii nu să dovedese +u mărturii esterne ca cele omeneşti, 

pentrucă ele în privință, siguranţei întrec toate. Fariseii pot înţelege mărturia 

lui lăpădându-se de judecarea după carne (v. 15), de cugetarea pir esterioară (7, 

24) şi. dacă vor căuta numai onnarea lui Dzeă (5, 14.7, 17). Gerlach „zice: 

„Dacă Dzeă war fi eşit din veci din unitate şi nu star fi arâtat ca al doilea în 

Fiul, şi dacă acest Fiii war fi luat natură omenească şi ca om nu sar î deşârtat 

de mărirea dzeească, find Dzeii şi om deodată: atunci Dzeă mar fi patut să mân- - 

tucască neamul omenese, nici să î-se descopere cu adevărat. Acu însă mărturisesc 

'Patăl şi Isus, Cuvântul întrupat, că Fiul e Dzeu desăvârşit, amândoi mărturisese 

după preseriptele Iegil.“ E
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trimis, :) dar răspunzând el voesce să-l prindă. Isus lo r6- 
spunde calm: Nică pe mine etc. Tatăl e cunoscut în fiul 
şi Fiul în Tatăl; celce credo întrânsul află și cunoașto 
“po Tatăl. A 

“20. Aceste cuvinte a grăit ol în vistiorie 
învățând în templu; și nimene nu l-a prins pe 
cl, că încă nu sosisc ora-lui. Aceste cuvinte, adecă. 
v. 12 sq. paţorpvidaztov (vistierie) era, după rabini, din 13 dula- 
puri de aramă, în formă do trânibiți (de aceea s6 numesc 

șofaroth, trâmbiţe) sau poate din un dulap de aramă cu 
13 guri în forma trâmbiții; se află în tinda mucrilor (Mc. 
12, 41). În aceasta s& puneau darurile pentru acoperirea 

„speselor dela cult și ajutorarea săracilor (1 Mac. 14, 49. 
2 Mac. 3, 6. 23 ete. să numeşte astfel locul unde erau 
„as&zate aceste dulapuri). 2» exprimă neimijlocita apropiere 
(Win. Ş. 48. a. c. pag. 360). În templu arată că Isus 
grăește liber și fără frică. Bvangeolistul adaogă apoi 

cu triumf: Și nimene etc. Motivul acestei întâmplări este: 
Că încă ma venise ctc.; încă nu cra s6 se plinească pla- 
nul dzeesc. - | Ma ' 

21. Deci iarăş zise lor: Eu merg şi me 
voţi căuta, și veți muri în pecatul vostru; 
unde merg cu voi nu puteţi veni. V.21—29 sau 
pronunțat după context în aceleaşi zile ale sărbătorii. ori 

“în acecuş zi cu cele precedente cătră duşmanii s6i, nu 

"cătră cei adunaţi la sărbătoare, căci nu s6 zice 1a0s nică d47ot. 
Deci: în urma împrejurări că nimene nu și-a pus mânile 
pe el. Iarăș să rapoartă la cuprinsul unor cuvinte, deci 
la 7, 33 sq. Me vefi căuta ete. cf. 7, 34. În păcatul vostru: 
va veni vremea, când îl vor căuta ca mântuitor în nevo- 
ile cele mari cari vin asupra lor, dar că vor peri atunci 
în păcatul de acum, cuprinși de acesta, ncîmpăcaţi (|. 
Cor. 15, 17). Sing. „păcatul“ exprimă că-lăpădarea-Mesiei 
esto calitatea lor. ude că merg cte. motivează pe „veți 
muri“ “etc. | ” . 

_22. Ziceau deci ludeii: Au doar se vao- 
mori pe sino însuş, căci zice: Unde cu merg 

%) Augustin crede că fariseil ai înțeles pe părintele trupese al lui Isus; 
Civil că ar ti făcut aluziune hulitoare la proveniența afară de căsătorie a lui Isus,
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voi nu puteţi voni?: Cuvintelo acestea sunt și mai 

mare luare în ris ca 7, 35. Cea mai uricioasă crimă s6 

consideră la- Evrei sinuciderea ; .sinucizătorul ajunge în” 

fundul iadului (losif Flaviu, Bell. jud. 3, 5. 5. Buxt. de 

sygnag. Jud. p. 705). Au doar se va etc., anume de di- 

'sperare, pe această cale — zic ci — noi nui vom urma. 

sc 2 23. Şi zise lor: Voi sunteți din cole de jos, 

ou sânt din cele de sus;voi sunteţi din lumea: 

aceasta. 24. Doci am zis-vou6 că veți muri 

în p6catele voastro; că de nu veţi crodo-că 

cu sânt, veţi muri în pâcatele voastre, Isus mo- 

tivează do co că vor muri în păcatul lor: cauza ântâia esto 

necredinţa, caro izvorește din dispoziţia lor pămontească, 

prin ce vin în contrazicere cu dnsul care e din cer. zi» 

zărw o contrast la zoiv &rw, să poate lua ca masc. oi xaTuw, 

oi ăvw: cei de pe pământ, cei din cer; ca neut. TA av 

însemnează corul (Col. 3, 1. 2), i iar za zărw = pămGntul, 

lumea aceastu Care.-se ană î în'r6u (1. lo. 5, 19). După con- 

toxt mai bun este înţelesul ântâiu. ez exprimă originca, 

nu aparţinerea. Espresiunea „cele do jos“ = lumea aceasta, 

„nu implică dualizm, căci de învâțăcei s6 zico: cu vam 

ales pe voi din lume (15, 19). De aceea am zis: pentrucă 

aparțin lumii pocătoase vor muri în păcatul lor. Că de, 

mu vef crede: numai credința poate duce pe cei de pe 

pământ la “renaştere (3, 3. 5), prin ce devin membrii 

împărăției lui Dzeu şi scapă de piorzare (3, 16 sq). Că 

eii sânt corăspunde lui ui lau (Deut. 32, 39. Is. 43, 10);. 

„Eu (sânt) acela“, adecă, profetul cel marc, aşteptat do 

toți; dar nu însemnează numai pe Mesia, celce era s6 

vie de sus, ci: mântuirea, vieaţa, lumina etc. Augustin 

ia espresiunea, aceasta ca Ex. 3, 14 „Eu. siint celce sânt“, 

aşadar în înţeles absolut. e | 

25. Ziceau deci lui: Tu cine eşti? Zise lor 

Isus: Din început ceeace şi grăesc vou6. Ludeii 

nu înțeleg cuvintele „eu sint“ ŞI-I provoacă a r&spundo 

întrobându-l: Zu cine ești? Isus cunoscând că întrebarea 

e numai apucătură şi nu purcede, din dorinţa de a şti, r6- 

spunde-zjv cozijv 0, re zai Aalu vuiîv cari cuvinte sunt cruz 

înterpretum. Crizostom, Zi gaben, Teofi lact etc. iau 7pv dezv =
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5hws, oninino, şi crod că r&spunsul e refuz: În genere'voi 
sunteți novrednică de r&spunsul mei, cu atât mai vertos. 
a şti cine sânt.. Alţii — întregind 20 edu din- cele pre- 
cedente, — zic că rw cozv e adverb == din început, de 
mai nainte, mai demult, prorsus,. omnino, ce ocură și la 

clasici (Herod. 1, $6, 140, 203. Thuc. II, 74); 5re=5, ze, 
cocace, nu=că. halziv =a grăi, ltpuw = a zice; esprosiu- 

_nile nu sunt identice. înțelesul esto: Eu sânt ce am grăit; 
sânt cuvântul meu. Dacă voițţi s6 m& cunoaşteţi, puteți 
din înv&țătura mea. Isus nu răspunde direct la întrebarea 
ludeilor — zicând că el e Mesia — ci îi îndrumă la cu- 
vântul lui; acesta coste el însuș. După amândou6 ospli 
cările propoziția e afirmaţiune, nu întrebare. . 

26.. Multe am s6 grăcsc despre voi şi sc 
judec; ci celce m'a trimis pe mino oste adovă- 

rat, și cu celece am auzit dela dânsul, acelea 
grăesc.în- lume. „NWau cunoscut că de Tatăl 

“zicea lor. La în obare ea ludeilor „cine este el“ Isus le 
i&spunde. că cel este acela care se afirmă și nu mai are 

trebuință s6 zică alt cova; altcum însă stă cu ei: Multe 
um să grăesc etc. Deşi — zico-el — ar avea multo s6 lo 
spuc şi să-i judece, acum însă se mulţumeşte cu amenin- 

țarea, şi avertisarea: „De nu veți crode veţi muri în p&- 

catole v oastre“: (21. 2-4). Judec, pregăteşte cele următoare. 
Ci exprimă că ce mai are de spus nu face acum. Tatăl 
ceresc îl va. justifica în privința ziselor sale: Celce nea 
trimis ctc., iar el nu grăește dela sine, ci cele auzite dela 
“Tatăl, de aceea za e pus în opunere. cu Dzeu, apar- 
ține la. „acela ete.“ Am auzit dela dânsul ct. 5, 30. Aceleu, 

nu alteova, deci adevărul pur. În lume: ce răcește cl 
“acum în cercul restrins, are- s6 cuprindă tot mai mult 
terei; ele sunt menite lumii, cărei aparţin că (Me. 1, 39).- 
În v. 27. evangelistul face notița: Maz cunoscut etc. Iudeii 

„nu înțeleg că „celco m'a- trimis“ este “Tatăl; Isus esto 
Fiul lui Îtiind împete ită inima lor mur pot cunoaşte că.-el 

"o-trimis, stă, în raport cu Tatăl și cu lumea, mijloceşte 
descoporir ea “Tatălui în lume. 

2$. Zise' doci Isus: Când veţi îi înălţat po. 
„Fiul omului, atunci veţi cunoaște că ow sânt,



Cap. 8, 29—31 143 

şi dola mine însumi nu fac nimic, ci cum ma 

învăţat pe mine Tatăl, acestea grăcsc, 29. şi 

celce m'a trimis pe mine, este cu mine; nu ma 

lăsat singur, că cu totdouna fac cele, plăcute 

lui. Isus prezice aci rodul necunoașterii lor; de aceea 

deci să rapoar tă la această nonţelegere. Vei fi înălțat nu 

să ia numai decât în înțelesul răstigniriă, deşi aceasta e 

- motivul. Bi lăpă&dând pe Mesia, câre a venit din cor, vor 

fi îndemnul ca-el „s& se suc“ do undo sa pogorit. lără 

îndocală esto că răstignirea a fost actul ultim al lăpe- 

dării “lui din partea ludoilor; în urma căreia Isus'a cșşit 

din vieaţa în trup po păment, aşadar Ywovv nu exprimă 

aci mijlocul: acestei făptuiri, ci efectul: mergerea lui la 

“Tatăl (3, 14). Atunăă veți cunoaște: din semnele cari vor 

însoți moartea, învierea, înălțarea lui şi puterea aposto- 

lilor de a face minuni la întomoieroa şi” lăţirea bisericii 

vor cunoaște că el e Mesia, Mântuitorul lui Israil. Bengel: 

„Cognoscetis CX TO uod nunc ex verbo non croditis 

(et. tt. 27, 54. Le. 23, 47 sq. Acta 2, 41—21, 20). 

Cunoştinţa aceasta le-a "dat-o el viind judecata asupra 

Jerusalimului, continuă cu împrăștierea poporului israiltean 

şi fineşte când s'a realizat 10. 19, 37. Plur. „veţi fi înăl- 

țate, „veţi cunoaște“ s& rapoartă la poporul: israiltean. Că 

că sint cf. v. 24. Dela: acest că depinde şi „dela mine 

însumi... este-cu mine“. cor&spunzând lui „fac“ “zis în 

„genere, special „grăosc“ (fac, şi adecă „urăosc“) şi 

„este. cu mine“ zis iarăș în gonere. Cum ma: în- 

vețat... acestea grăesc stă în loc de: ce și cum ma 

înve&ţat "Patăl aceasta, şi astfel grăosc. În v. 29 să moti- 

voază „celce m'a trimis... osto cu mine“ zicârid: Nu mia 

lăsat etc. După Zigabeu etc. Isus -grăeşte aceste cuvinte 

din conştiența sa “omenească; voința Tatălui a fost a lui 

“pentrucă şi. ca om totdcuna a stat în strinsă, comunitate 

cu “Tatăl ceresc (5, 17). Că ei fac ete. e motivul la „nu 

nva lăsat“ şi exprimă comunitatea lui cu “Tatăl -care etic 

e condiționată. 

30. Acostea grăind cl mulți au crezut în- 

_trensul. 31. Doci zicoa'lsus cătră ludoii care 

au crezut lui: De veţi râmâne.în cuvântul meu,
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cu adevărat învâţăceii mei sunteţi; 32. şi voţi. 
cunoaşto adevărul, şi adovărul vă va slobozi 

pe voi. De aci pănă: v. 59 s& arată că cuvintele lui: 
Isus mau r&mas fără efect la -unii auzitori.. Multă: din 
adversarii lui, cf. Iudei v. 31. Credinţa aceasta, momon- 
tană însă s6 device statornică, principiu: de vieaţă spre a-i 
putea mântui, de accea: Je veți rămâne etc. (ct. 9, 35. 
Acta 13, 43). Cu adevărat; acum numai au început; tre- 
bue s& trei acă un examen: s6 dovedească credința de 
acum înainte. Când vor fi dovedit aceasta, atunci vor, 
ajunge la știință, adecă vor p&trunde adoverul dzeesc 

cuprins în înv&țătură lui, iar acest adovâr îi va face li- 
bori,. îi- va scoate din sclăvia păcatului (v. 34. Rom. 
6, IS sa) La „adevăr“ cf. 3, 21. Credinţa deci duce 
la cunoașterea, adeverului dzeesc, care naște libertatea 
adevărată. Adevărul. ca lumină luminează mintea, liber- 
tatea ca putere a vieţii slobozeşte voea. | 

33. R&spuns-au lui: S&menţa lui Avram 
suntem, și nimănui nam fost robi cândva;cum 
zici tu că voţi fi slobozi? Din acest r&spuns vedem 

“că unora din auzitori lipsește smerenia caro s6 cere peon- 

truca credința s& aducă rod. Bi înțeleg cuvintele „vo va 
slobozi pe voi“; dar nu caută s6. cugete asupra lor, ci 
le resping ca ofenză. Subiect. la v&puns-aă sunt ludeii 
necredincioşi (Crizostom: „Îndată li s'a. schimbat gândirea ; 
iar aceasta să întâmplă pentrucă se' aruncară în celo - 
lumești“), Semânța lut Avram suntem : fiind urmașii acestuia 

“credeau că vor stăpâni lumea întreață (Gen. 22, li. Lî, 

“6), iar ca teocraţi slujesc numai lui Dzeu). 2 Nimănaă am 
fost robi nu are înțeles politic, căci aceasta nu puteau ci . 
s& afirme fiind chiar acum sub stăpânirea Romanilor, de 
care voiau s6 scape prin Mesia; nică social, pentrucă unii 
puteau deveni sclavi altora, să piardă libertatea indivi- 
duală (Lev. 25, chiar în. sclăvia păgânilor cf. 2. Mac. 5, 
14); ci aro înțeles religios: ei sunt poporul ales al lui 

1) Talmudul numeşte pe Israiltent „fil, de regi“, iar intre cele 15 cuvinte 
de binecuvântare cari să rostesc în fiecare dimineaţă unul coste: „Binecuvântat pati . 

tu care nu mal creat slugă“. i
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Dzeu; au adovărata lui cunoștință şi sunt mijlocitorii 

mântuirii pentru toate popoarele. 

34. Râspuns-a lor Isus: Amin, amin grăcsc 

vou6, că tot care face pocatul, rob este p6&- 

catului. 39. lar robul nu române în casă în 

veac; iar fiul râmâne în veac. 30. Deci dacă 

fiul ve vali slobozit pe voi, cu adevârat slo- 

bozi veţi fi. Isus râspunde la niomentul negativ (i. 34— 

36) şi pozitiv (37 sq.) al r&spunsului dat de Iudei; Zigaben: 

„Arată că a înţeles o servitute mai înaltă, cea din pecat“. 

Tot care exprimă că această propoziţiune aro valoare &0- 

nerală. Face pecatul: ce nu cor&spunde  însușirii «de 

„sâmânţa lui Avram“. Libertatea şi licența nu se pot 

confunda. Libertatea adevărată este unde omul cu con- 

ştiență liberă se hotărâşto după o regulă obiectivă. Coa 

mai înaltă regulă pentru acţiunea noastră este vooa luă 

Dzeu. Cine urmează ci esto liber cu adevărat, iar cine 

nu face aceasta urmează poftei role, e sclav al p&ca- 

“tului. Cel mai bun comentar la aceste cuvinte avem Rom. 

6, 17 sq. 7, 14 sq. Selavul păcatului “însă nu poate [i 

fiul lui Dzeu, deci nici avea moştenire în împărăția lui. 

De aceea: lar robul cote. Atât „robul“ cât şi „fiul“ sc 

zic în: genere; trecerea la Cristos sc face numai po în- 

ectul. Sluga să dimito când stăpânul nu mai are trebu- 

ință, aşa va fi şi cu serviciul lor istoric, dacă starea lor 

etică nu corâspunde lui Dzeu. Sub „casă“ înţelogem teo- 

craţia sau mai aproape împărăția mesianică (10, i, CO- 

respunde lui Dell: Fhova din T. V.). Ludoiă, ca urmași A! 

lui Avram, sunt încă în casă, dar pecatul i-a făcut servi și 

astfel au pierdut dreptul Ia moştenirea şi r&mânerea în- 

trensa. Do această stare să pot libera: Dec dacă etc. 

Fiul: pentrucă el o adeverul (1, 17). Cu adevrat (ovzws): 

cor&spunzător fiinţii; e contrast la pretinsa libertate a lu- 

deilor. Isus accentuă îndeosebi că'de stăpânirea păcatului 

numai iul lui Dzeu îi poate scăpa, Cristos, sumă, ade- 

“xcăcului deplin (i. 32), moștenitorul deplin al “Tatălui. Li- 

berarea se săverşeşte intrând omul în comunitate intimă 

cu Cl. iu 

E 10
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Ştiu că sunteţi s&menţa lui Avram: 
dar căutați să m6 omoriţi, pentrucă cuvântul 
-mou nu încape întru voi. 38, Bu grăcesc celece 
am v6zut la Tatăl meu, și voi doci facoţi Co-. 
lece aţi auzit dela tatăl vostru. Și că sunteţi 
etc. Isus admite că. ci sunt dela Avram, dar această 
origine co numai estorioară, nu internă; ci sunt urmașii 
lui numai după trup, nu după spirit. Aluziunoa la Ismail 
au înțeles că foarte bine, și de aceca sunt așa înverșunați 

contra lui Isus. :Dar căutați ; contrastul acesta s6 înteme- 
iază pe ideea că numai acela, e adovăratul fiu al lui Ax ram, 
care poșede starea lui morală; iar că atentând. la vicaţa 
lui neagă aceasta. Izvorul acesti ură: Cuvântul meu. etc. 
„oworiv a da loc, a oferi pentru atâta și atâta (2, 6), 
apoi în înțeles spiritual = a cuprinde cova în since, a primi 
(permeare, penetrare). Întru soi: în lăuntrul vostru; ma 
progresat cuvântul lui întrânşii, ci ci s'au întors la cele 
de mai nainte, În v. 38. lipsesc în mai multe mărturiă 
noi Și vu după nare şi nargos, iar în partea a 2. a 
v. Recepta citeşte „ați: văzut la tatăl“; NBOKLN etc.- 
au „aţi vozut dela tatăl“, iar NCD au mai adaus „vo- 
stru“. Ei... voi arată contrastul moral între dânșii; acesta 

o absolut. Celece am v&zut; port. exprimă: ca preexistent, 
de aceea. şi comunitătea fiinţii cu Tatăl. Și vo? deci, pentru 
„Căutaţi s6 mă omorâți“ din v. 37. Taceță: necontenit ; e in- 
dicativ, nu imperativ — in cazul din urmă (pentru oăr) 
sub. „tatăl“. trebue s6 înțelegem pe Avram. Cuvântul luă 
Dzeu nu poate pătrunde în ci pentrucă se deosebosc: 
cuvEntul lui o dela Dzeu, Tatăl lui, iar lucrarâa! lor se 
trage dela tatăl lor, diavolul (v. 44); există disarmonic - 
între cuvântul lui şi faptele lor. a 

39. Răspuns-au şi ziseră lui: Tatăl nostru 
este Avram. Zise lor Isus: De aţi fi fiii lui 
Avram, aţi face lucrurile lui Avram. 40. lar 
acum căutaţi să m6 omorîţi pe mine, pe un 
om.caroe vi-am grăit vouă adevărul care l-am 
auzit dela Dumnezeu. Aceasta Avram n'a fă- 
cut. 41. Voi faceţi lucrurile tatălui vostru. 

„Ziseră lui: Noi nu suntem născuţi din cufvic, 

N
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un:tată avem pe Dumnezeu. Isus numise po Dum- 

nezeu tatăl s6u, iar ludeii v&d că lor li să. atribue 

altul, do aceea inzistă că Avram este părintele lor. De 

ați fi ore după NB D L T în loc do pre) neagă 

afirmaţiunea ludeitor din faptele lor. Zoya nori e evraizm 

== asa. masă => A lucra, a face, în genere. La: A7IOLEITE 

lipseşte ăw — ce ocură adose în gr ccitatea de apoi (Win. 

Ş. 42. 2. a. pag. 2559). V. 40 exprimă ce săvârşesc ci: 

DX acum căutați ete. Avram sa purtat cătră Dzeu cu 

încredere, ascultare şi supunere, că însă nu fac aşa. Ade- 

“xGratul urmaș al lui Avram încă ar trebui s6 fie astfel 

faţă de toți trimișii lui Dzeu. L-am auzit, pentrucă SE ra- 

poartă la „ador drul“; mai nainte zice „am văzut“. Aceasta, 

_adecă s& ucidă unii bărbaţi trimiși do Dzeu. Izvorul acestei 

lucrări a lor coste diav olul caro nicicând wma iubit ade- 

vărul, deşi Isus îl numeşte abia mai târziu. „Faceţi“ şi 

„tatăl vostru“ își cor&spund. Latăl lor. nu o Dzeu, nici 

Avram; Iudeii nu pot crede decât că el le impută că 

sunt născuți din pat nelogiuit: Noi nu santem etc. „Noi“ 

are omfază. Din curvie, adocă din adulteriu; ci ar fi 

“urmaşii Sarei cu alt bărbat, care nu stătea, cu Dzeu în 

raportul lui Avram. Un tată avem exprimă pe unicul, de 

care poato [i vorba. Ii observaseră foarte bine că Isus 

are în vedere altă paternitate, nu pe cea trupească, $ 

râsping şi în privința aceasta orce îndocală. 

42. Zise lor Isus: Doe arti Dumnezeu tatăl 

vostru m'aţi iubi pe mino;că cu din Dumnezeu 

am eşit și am venit; că nici nam venit dela 

minc, ci acela n'a trimis pe mine. 43. De cenucu- 

noaşteți glasul meu? Că nu puteţi auzi cuvântul 

meu. Cu liniste dzcoască r&spinge Isus afirmarea adversarilor 

că ci sunt fiiă lui Dzeu ca el. Am eșitarată producerea vecinică 

a Fiului din “Tatăl (13, 3. 16, 27 sq. 17, 8. Origen, Leo- 

filact înţeleg trimiterea temporală), iar am venit oste rezul- 

tatul acesteia. Această oşire din vecă din Dumnezeu se 

conlirmă prin. trimiterea lui temporală, de aceca: “Că 

nică am venit ctc., iar venitea să ia de chiemarea lui. 

Aplicând Isus principiul weneral, că cele omogene se 

atrag zice, că de ar avea ci în sine cova dela Dum- 

- 10%



148. | “Cap. 8, 44 

nezeu, Tatăl lui, ar trebui să-l iubească pe el, care e do 
ființă dzecască și grăeşte lor din porunca lui Dzeu. aie 
însemnează vorbirea după formă, caracter, iar 0yos după 
cuprins. V. 43 conține întrebare și r&spuns.. De ce mu 
cunoaşteţi otc.: ca a unui trimis de Dzeu, iar dovada că 
nu-l primesc au dat-o v.-33 sq. Că na puteți auzi ete. e 
respunsul; lor le lipsește puterea internă morală, dar că. 
înșiși și-au cauzat-o așa că neputința cor&spunide nevoiriă 
(Crizostom). Isus zice: De ar fi ei adevărații fii ai lui 
Dzeu, ar vedea în cuvintele -lui ce coste dzeose; acuni 
însă nu pot face aceasta pentrucă s'au împietrit faţă de 
cuventul lui și nu-l primesc cu credință. 

44. Voi sunteţi din tătăl diavolul şi poftele 
tatălui vostru voiţi.-s6 faceți. Acela ucigător 
de oameni era din început și întru adevăr nu 
stă, că nu este adevăr întrensul. Când eră- 
ește minciuna, din ale sale grăoşte, că min- 
cinos este şi tatăl lui. Vor sunteți cete; „Voi“ . 0 
contrast la „eu“ și nu s& rapoartă la Israil în genere, nici . 
exprimă asemânarea sai felul, ci ss poate compara. con- 
trastul din Gen. 3, 15 între s&mânța femeii și a şerpelui. 
și Mt. 3, 7. Din tatăl diavolul — din tatăl căro este diavolul ; 
determină pe tatăl de care să vorbise în v. 38. 41. 
Pofiele să rapoartă după cele următoare la pofta do a-l 
ucide, dar plur. arată că nu avem să înțelegem numai 
aceasta, ci toate poftele cari le produce diavolul în om. 

" Deere: de voi, liberi, fiind dușmani lui Isus (ME. 1, 19). 
Pe diavolul numeşte Isus urigălor de oumeni din început, 
adecă de când există oameni pe care i-a, sedus Ia păcat 
agonisindu-le așa moartea (Rom. 5, 12); el produce 
mânie și ură. cari iarăş nasc faptele uciderii. Augustin: 
»Quacrimus unde diabolus fucrit homicida ab initio, ct in- 
venimus quod primum hominem' occiderit non gladiun 
stringondo aut aliquam vim corporaliter inflisendo, sed 
persuadendo 'peccatum et a paradisi felicitate dejicondo * 
(lib. 2. cont. Petil. c;:13)..Așa oxplică ŞI Crizostom, 1ev- 

„Jiact ete. Unii exigeţi înțeleg special uciderea lui Cain 
pentru 1. lo. 3, 12 — care însă- niciunde în s. Seciptură 
nu să atribuc diavolului. Întru adevăr nu stă: acesta nu .
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e însuşirea lui, de -acoca nici stă întrensul. Adovârul să 
iu obiectiv: raportul cătră Dzeu, iar subiectiv: dispozi- 
țiunea care rezultă din acesta. Diavolul nu are pe cel. 
obiectiv pentrucă neagă în sine adevorul (Zigaben „Nu 

remâne  odihnindu-sec*). Diavolul nu recunoaşte în Dzou 

po creatorul universului, necontenit îl neagă. de aceea 
a căzut dela Dzeu, izvorul şi elementul «le vicaţă pentru 

“toată creatura. Minciuna e însuşirea lui care și-a dobân- 
dit-o abuzând do libertate; aceasta e ființa lui internă. 
În Cristos sa arătat adovărul; ludoii i-se opun: deci do-. 
vedesc că sunt fiii. diavolului care, cu minciuni a sedus 
po “ântâiul Adam şi i-a pricinuit moartea, iar acum de- 
şteaptă această ură a adevărului în fiii sci care se revoltă 

contra lui Adam al 2. şi caută s6-l omoare. Perfect. 
foruzev are înțelesul prezent. (Acta 26, 22. Rom. 5, 2; 

Cor. 15, 1. Apoc. 3, 20 otc.), căci altcum ar trebui 
să stea ziorIjzeu cum au înţeles unii oxigeţi raportându-so 
la Gen. 3, 5. Augustin etc. înțeleg cuvintele de căderea 

diavolului, cf. 2. Potru. 2, 4. Iuda 6. Întrensul are emfază, 
"si confirmă înțelosul' dat mai sus. Din ale sale: din ce 
este proprietatea lui; din ființa lui etică (Mt. 12, 31). 

„Lui“ la sterşitul propoziţiunii să rapoartă la mincinos: 

pater cujusvis mendacis; dar s6 poate raporta şi la 

abstractul . din pevoras adecă la apevdos: tatăl minciunii 
(Win. Ş. 22. 3. pag. 187.) ludeii se determină în opoziția 
faţă do Isus — descoperirea adevărului și iubirii lui - 
Dzeu —. de diavolul. Aa | 

145. lar cu că grăesc adeverul, nu credeţi - 
mic. 46. Cine din voi mă vădeşte de pâcat? 
De grăcesc adevărul, pentru ce voi nu crodoţi 
mic? 47. Celce este din Dumnezeu ascultă cu- 
vintele lui Dumnezeu; pentru aceasta voi nu 

ascultați, că nu sunteţi din Dumnezeu. Jur.că 
are emfază şi e contrast la diavolul: de ar grăi el min- 
ciuni, ci l-ar asculta pentru înrudirea internă, dar el gră- 
eşte adovârul şi nu-l ascultă pentrucă e clement străin. 

Ziqaben : „De aș fi grăit vouc minciună, aţă fi cr ozut fiindcă 
«răese ce este propriu tatălui vostru“, - Că- arăește 
adovârul, că se pot convinge. din improjurarea ca e fără
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p&cat: Cine din voi etc. Zigaben: „Do -nu credeți mie 
fiindcă v& spun adevărul, spuneți: Cine din voi me poate 
vâdi de un pecat ce aş fi făcut” ca s6 se pară că pentru - 

“aceasta nu credeți?“ Sub. duagria (pâcat) înțelegem nu o 
singură cădere, -greșală în cuvânt, ci păcatul în generc: 
ci pot fi scuzați pentru opoziția față de Isus numai în 
cazul dacă vor alla cova pâcătos întrensul. Deducţiunea 
e scurtată lipsind terminul mijlociu: ci nu pot dovedi lui 
p&cat nici. minciună. De grăese adeverul: cum îl aro cine 
e fără păcat. . Râspunsul la „pentru ce nu credoți mic“ 

“urmează v. 47: Celce este din Dzea etc. Faptă pozitivă o 
pentru “cual că: el e din Dzeu şi din această origine a 
sa argumentează. Ultima cauză a nccredinţii lor e că 
mau în sine clemont dzeesc, nu sunt fiii lui Dzeu d: 
lo. 5, 20). Pentru aceasta .-.. că cf. 5, 16. 18.'10, 
iar cine nu c dela Dzeu poate fi numai dela diav ou 

48. R&spuns-au ludeii şi ziseră lui: Au 
nu zicom noi bine că tu ești Samarincan şi ai 
drac? Isus a provocat să-i dovedească vrun păcat; 
auzitorii aceasta nu pot face, dar nici s6-l recunoască, 
de aceea îl huiduesc: Aă nu zicem etc. cf. 4, 17; arată 
că şi altă dată Iudeii l-au insultat asttel. Samarinean ; Iu- 

„deii întrebuințau numirea aceasta ca batjocură, insultă — 
pentrucă acest popor -era mestecătură semipăgână.: EI 
le-a zis că ci nu sunt fiii lui Avram (v. 39), ci îi spun 
că e de neam contrar lui Dzeu. 48 drac: e influențat de. 
domon (7, 20), potențază insulta; asttel îşi “r&zbună pen- 
tru cuvintele că ci sunt fiii diavolului (+. 1-0). 

49. R&spuns-a Isus: Eu nu am drac, ci.cin- 
stesc pe Tatăl meu, și voi m& necinstiţi pe 
mine. 50. lar cu nu caut mărirea mea; coste 

celce caută și judecă. Isus r&spunde numai la aser- - 
țiunca că el are drac; pe cecalaltă o trece cu vederea. 
EI nu e îndrăcit când zice că ci nu sunt fii lui Avram, 
ci: Cinstesc pe Tatăl meu, adecă când ne că voi sunteți 

«ai lui Dzeu; dar s& au în vedere şi toate faptele luă. 
A necinstiți pe mine: cu cuvintele, rostite în v. 155 îm- 
plicit să oxprimă aci că ci nce instesc şi pe Tatăl. „„Eu“ 

ȘI „Voi“ sunt contraste. lar eă nu caut otc., cl rabdă
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insulta pentrucă nu caută mărirea sa; altul esto care o 

caută şi pedepseşte (judecă) unde nu o află. 

51. Amin, amin grăesc vouă, do va păzi 

cineva cuvântul meu, nu va vedea moarte în 

veac. De nou Isus îi îndeamnă să-l asculte ca așa sc 

“fie părtaşi fericirii vecinice. Pa păzi cinzva cuvântul Ci. - 

„rămâne în cuvântul“ din v: 31: nu numai s6 păstrăm 

cuvântul lui Isus în inima noastră, ci s6-l ţinem urmân- 

du-i în vicaţă.” Nu va vedea moarte în veac ocură mai 

adese în TF. V.=—nu va muri. Cuvântul lui Dzeu e vieață, 

cine îl primeşte învie “la o nouă vieață spirituală, iar 

moartea trupeassă, ca urmare a pâcatului, îşi pierde 

toată importanța (0, 50). 
52. Ziscră lui ludeii: Acum am cunoscut 

că ai drac. Avram a murit şi profeții, şi tu 

zici: De va păzi cineva cuvântul meu nu. va 

susta moarte în veac. 53. Au doar tu-eşti mai 

mare decât. părintele nostru Avram care a 

murit? şi protoţii au murit; cine te faci po 

tine însuți? Auzitorii departe de ă; asculta, cuvintele 

lui Isus îi roflectează; că sunt hotăriți a nu-l recunoaște 

do ce să dă ol pe sine. Lă iau v. 51. (nu va vedea 

moarte) în înțeles fizic şi cred că au deplină dovadă do- 

spre starea îndrăcită a lui Sus: Acum um cunoscut etc. 

Aroganţa teocratică să exprimă în: Avram a nuvit otc. 

La a gusta moarte ct. Mt. 16, 28. Cine te faci? co om 

eroză că eşti (5, 18. LU, 33. 19, 7)-ca cuvântul tou s6: 

aibă acest efect? Cuvintele lui sunt pline de mândrie, de 

aceea cu ironic îl întreabă de nu esto cl mai mare decât 

Avram ete. — numai aşa cuvintele talo pot avea efectul 

cum zici tu. | o - - 
54. Râ&spuns-a Isus: De mă măresc eupe 

minc: însumi, mărirea mea nuc nimic. Este 

Tatăl care m6 măreşte pe mine, poe care voi 

ziceţi că este Dumnezeul vostru, 55. şi-nu-li: 

cunoaşteţi pe el; iar cuiîl știu po el. Şi do aş 

%) După v.:50. trebue să ne închipuim pauză scurtă, după care urmează 

v. 5 sq. cătră eredincioşi. Augustin leagă: Yos .dicitis: Daemonium habes; ego 

vos ad vitam voco, servate sermonem meum ct non moriemini“; alţii altfel.
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zice că nu-l ştiu pe cel, voiu fi mincinos asc- 
menoa vous; ci.cu il ştiu şi păzesc cuvântul 
lui. De mă măresc ete. e răspuns la întrebarea „Cine te 
facă ote.« Adese le-a spus Isus că cel nu caută mărirea 

-co nu i-s6 „cuvine; acum repetă această -aserţiuno: este 
Tatăl care îi dă mărire. Pe care voi ziceţă cte. “oxprimă 
contrastul întro afirmare şi atitudinea lor: Ci numesc po 
Tatăl lui Dzcul lor, ŞI nu-l primesc pe el, în caro acesta 
s'a descoperit ; de aceea ncagă Isus, că acest Dzocu ar 
îi. Dzoul lor. Motivul negării: Nu-l cunoașteți, pentrucă 

numai cine cunoaște liința lui Dzeu îl poate cinsti ca 
atare. Fu îl ştiu pe cl:: în opunere cu adversarii. De 
aceștia zico Isus că nu cunose- pe Dzeu (2yvozare), -iăr 
do sino orda pentrucă îl cunoaște pe Tatăl din veci 
în urma comuniunii - fiinţialo; „ci nică. mijlocit nu fac 
aceasta. Că nu-l știu pe. el oto. ludeii mințese când afirmă 
că cunosc pe Dzeu, că stau cu el în raport mai intim, 
dar nu voesce s6-l recunoască co este. De ar [i şi cl de 
această părere, atunci le-ar [i asemene : mincinos usemene 
vouă; Bengel: „Mendax est qui vel afiirmat neganda, vel 
negat aflirmanda.“ Ci: departe de a fi atare mincinos. 
Păzesc cuventul hă;, ca om el Sa supus întru toate voii 
vatăluă fe. 51 cf. Rom. 5, 19. Filip. 2, S. Evr. 5. 8). 

Avram părintele vostru s a veselit sc 
vaaă: ziua mea, șia v&zut-o şi s'a bucurat. În 

53 îi imputaseră Tudeii că el să zice pe sine mai mare 
decât Avran, aci râspunde el la-ace: sta; Zigaben : „Apoi 
pregăteşte şi că e mai mare decât Av rame, Părintele vostru: 

cu care voi v6 lăudaţi și do care-vă& -bucurați (iv. 39). 
îva top Win. Ş. 41. Ș. pag. 318. Sa veselit: în vieața, sa 
pământească, şi anume în urma promisiunilor mesianice | 
ce le-a primit (Gen. 12. 15. 17. 193.22.) Ziua mea: când 

„Isus sa arâtat în lume (Le. 10, 24); alţii înțeles. „ziua 
naşterii lui -Cristos“; Crizostom: timpul patimilor lui, tim- 
pul la a doua venire (Le. 17, 24 st). Și a vezul și Su 

„bucurat: nu. în vicața pământeană, ci în paradis. -Viind 

1) Alţi iau 20efp n 7jtttgaw de o vedere spirituală în credință 
provocându- se Ja Evr. 11, 1. 13. Crizostom, Teojiluct ete. înțeleg zu de o xedere
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Cristos pe pământ a cesperiat cl că este aproape timpul 
mesianic. 3) 2zcoy s6 înlocuește cu yedlrdoaro Caro 0X- 
primă alecu în urmă uncii anunțări neaşteptate. 

„Ziseră doci ludeii cătră densul: Cinci- 
zeci de ani încă nuai şi ai vezut pe Avram? 
Iudeii r&stălmăcese cuvintele lui Isus ca aşa s& pară ah- 
surde. EI zisese că Avram l-a vozut., Crizostom Şi Uncle 
Msse citesc aci „patruzeci“ — corectură istorică, deoarece 
Isus era atunci ceva mai mare decât de 30 do ani. Mai 
binc însă este a lua că ludeii numesc acest numer (50) 
ca sumă rotundă sau ca timpul când versta de bărbat e 
deplină (Num. 4, 3. 39. S, 24 sq): tu încă mai trecut 
de vGrsta de binbat şi vocşti se [ii vâzut pe Avram? a 
N citoşte aci „Avram te-a vâzut pe tino“. pi 

| 55. Râspuns-a lor Isus: Amin, amin grăcese. 
vouc, înainte dea s6 tace Avram, sint cu. 
Serbătoreşte râspunde Isus că el există din veci. pereadu 
și cut s& deosebesc cu întențiune: ântâiul însemncază 
ajunserea la existență în timp, al 2. existența vecinică, - 

neschimbată, ;. de aceea prezent. sânt eă, nu eram că (Win. 

Ş. 10.-2. e. pag. 251). Acost „cu“ pronunţă Isus ca om 
despre dzeirea- sa; natura dzeească şi omenească se uni- 
seră în unitate neschimbată, personală. Reprivind la cele 
precedente vedem: v. 51. promite vicață vecinică; v. 
2 sq. afirmă că e mai mult ca Avram şi profeții, iat în 

”. Prezent: că ce.vecinic, Dzeu. | o 
59. Deci luară pietri ca s6 arunce asupra 

lui; iar Isus s'a ascuns şi a cşit-din templu. 
Deeclaraţiunea lui Isus. înverşunoază “pe ludcă; ci consi- 
deră aceasta de blasfemie şi voesce s6-l pedepsească - în- 
dată (10, 31). Laară. pirtri ctc.; pictrile erau poate în 
tinză pentru zidiri; atari acte s'au mai. sevorşit în templu 

(2. Cron. 24, 21. Flaviu, Antiq. 17, 9, 8). Sa ascuns; 
după Zeodoret, < Teafilact. “Ziguben: „Novăzut Sa depărtat 
de ci cu puterea «dzeirii“* — în chip miraculos (Le. 4, 3) 

tipică a lay Avram, adecă el ar fi văzut o întâmplare ce închipuia ziua lui Cristos. 
şi cugetă la naşterea oul jerttirea, luă Isac, cată simbolizează jertfa dle împăvare şi 
învierea lui Isus. 

» După Zrineă (auv. haer. 2 22, 5) aii dedus unil că Isus era atan 1 mat, 
bătrân decât de 40 de ani; alţii că arăta ca unul în această vârstă
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s'a făcut nevăzut (Le. 24, 31); dar ospresiunea ce eșit 
permite numai înţelesul: însoţit de partizani sa amo- 
stecat în: mulțime; Grizostom: „Fuge iarăş în chip ome- 
nosc“; „lugustin:: „Lanquam homo a lapidibus fugit“. Din 
motivul de a întroduce aci minune s'a năssut glosa după 
„din templu“: „mergând prin mijlocul lor şi a trecut aşa“ ; 
Rocepta o aro, dar, lipseşte SBD Vulszata, ltala şi la mai 
mulți s._ Părinți: - 

$. 11. Vindecarea unui orb diu naştere ; cuvântări 9, 1—10, 21. 

a ) Vindecarea orbului, 9, 1—34. 

Vindecarea aceasta samână în multe privinţe cu - 
“cea din cap. 5. În amândouă -cazurilo să arată că Isus 
dă. vieață, ori lumină. Şi aici urmează cuveutare în cap. 
10 caacolo cap. 6. 

1. Şi trecând'vâzu un orb din naşteroe)). 
Şi l-au întrebat pe cl învoâțăceii lui dida: 

“Rabi, cine a p6cătuit, acesta sau părinţii lui,. 
că s'a născut orb? Și trecând: polângă locul unde 
era, col orb (în apropierea templului, cf, Acta 3, 2). Orb 

“din naștere arată că cu atât mai mare e minunea, (Acta 
3, 2).- Cine a pecătuit otc.; învățăceii cred că notericiroa 

“aceasta a fost pedeapsă pentru păcate (lob. Mt. 9, 2. Acta 
25, 4. Le.-13, L s.). Că sa născut orb; urimaroa “nece- 
sară să înfățișează azi “din punctul de voilero al r&splă- 
tirii dzeeşti ca scopul p&cătuirii: „Cine a p&cătuit încât 

- dreptatea dzecască sa văzut silită a lăsa pe acesta se 
se nască orb“ (Win. $. 53. 6. pag. 1255. Întrebătorii 

1) De ar fi autentice adausul Receptei din 8, 59, apol cele următoare star 
- fi întâmplat în aceeaş zi cu cele precedente. . 

) După Ex. 20, 5 (Deut 5, 9. Lev. 52, 18). Dzeu pedep:eşte răul pănă 
în generaţiunea 3. 3, iar după dreptul de râzbunare al Iudeilor fiecare râu pă-: 
mentesc îş are temeiul în păcat propriu sau străin După spirit fiecare om este 
un intreg, dar după partea naturală este partea unul orgaizm mare, al unul 
întreg mare, de aceea ia parte la țoate meritele şi vinele neaninlul. În acest cere 

: mare al omenirii să tormează cercuri mal micr: naţiuni, neamuri, popoare, cari 
ai comune bunurk spirituale (le. 13, 2).- Cel mat ânmust cere. este al familiei, 

„unde tatăl şi mama sunt centrul. Pinecurântarea oct blăstâmul părinților trece la 
tit. Dar de ce întreală învăţăceii că cel orb a păcătuir, deoarece ştii că sa 
năsent aşa? La aceasta s'a răspuns în mat multe chipuri. Mat bună pare a fi 
părerea că învăţăceil aii în vedere preştiinţa dzecască a păcatului acestut individ,
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ştiu de.mai nainte că individul s'a născut orb, sau acesta 
le-a împărteşit motivând de ce cerșeşte (v.:5). 

5. ROspuns-a Isus: Nici acesta a pocătuit, 
nici părinţii lui, ci ca s6 se arate lucrurile 

„lui Dumnezeu întrânsul. Isus nu neagă pecătoşia 
"celui orb şi'a părinţilor lui în genere, ci numai ca, cauză, 

acostui râu (Zigaben). Ci ca să se arate; învăţăceii so nu 
întrebe de cauză, ci de scopul pentru care l-a lăsat Dzeu 
SG so nască orb 'acest om. Cauza, fără îndocală, ce p&- 

cătoşia generală a omenirii, dar aceasta o cunosc învă&- 
"țăcoii. La ci trebue suplinit „sa născut“, Lucrurile ha 
Dzeu; voca lui Dzeu este ca în: deosebite chipuri să se 
manifeste puterea lui (5; 17. 36; aci orbia). Cristos tro- 
buc s6 se arate dătător de vicață pentru alţii — aci: spe-. 
cial «ătător de lumină — spre.a lucra; mântuirea trupului şi * 
a sufletului. Aceasta însă nu eschide ca, cazul prezent so 

servească şi spre alte scopuri. 

+, Noi trebue s6 lucrăm lucrurile coluico 
„na trimis po mine pănă când « o Zi vine noap- 
toa când nimene nu poate luc 5. Când sânt 
în lume, lumina lumii sânt. în priv ința textului: sc 
observă că NBDL citesc „noi“, iar AC ete. „cu“; apoi 

„nva trimis po mine“ după BD, iar NL au și aici „pe 

noi“. Isus numeşte pe învețăcci ajutători în lucrarea sa 
mesianică, iar trimis. („nva trimis“) a fost numai cl. Pană 

când exprimă durată egală. Timpul lucrării sale asemo- 
ncază Isus cu ziua, al morții cu noaptea. Precum oamenii 
lucrează Ziua, iar noaptea odihnesc, asttol şi Isus trebue. 

„s6 lucreze acum, căcă va, veni ziua. morții sale când nu 
mai poate lucra, Crizostom, 'Teofilact cote. înțelog jutoa de * 
veacul do acum, rug este veacul viitor — dar timpul 

după venirea a, doua. a lui. Isus nu s6 “poate asemena cu 

“noaptea. Când: în timpul do față (quando). În lume: fiind 
prezent în aceasta. Lumina lumii: aceasta -c chiemarea 

“lui și trebue să o plincască; ce nu însemnează că după 

în urma,căreia el a fost pedepsit cu anticipație (Gen. 25, 23 ef. Rom. 9, 11 sq) 
Dzeii vede răul înainte ca faptă liberă a omului, fără s6-l voească; şi fiiudră orce * 
pedeapsă ca r&splătire este trecere la mântuire, pedepaeşte înainte d: păcat ci 
să-l slăbească când să -săverşeşte şi să deştepte cu atăt mat mult simţul căinţii.
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aceea nu mai este lumină. EI după moartea sa nu mai 
o lumina lumi. în chipul de acum, ca ființă cu trup. şi 
spirit. Cuvintele avsestea din urmă. prezătes: pe auzitori 
la vindecarea orbului; că 'să judece fapta din punctul de 

vedere adevărat. Minunile lui Isus nu-l înfăţişează numai 
ca trimisul lui Dzeu, ci sunt simboale ale puterii sale . in- 

ternc, spirituale şi comontare ale învețăturii lui (cf. 0, 11 

Sq.-32.-5, 92. 1, 25. 43 sq. Mt. 5, 3. 9, 2). | 

6. Acostea zicând a: scuipat pe pământ și 

a făcut tină din scuipat, şi a uns tina sape 

“ochii orbului 7. şi zise lui: Morsgi te spală 
la lacul Siloamului, co s6 tâlcueşte trimis. 
Doci s'a dus şi s'a spălat, şi a venit văzând. 
Şi în vechime sc întrebuințează scuipatul la vindecără,!) 
iar Isus vooşte a deştepta şi credința slabă a celui 
orb dându-i razim, căci- altcum cel l-ar fi putut viu- 

deca și numai cu cuvântul.) Cel orb s6 simțoască că 
Isus a făcut ceva cu ochii lui. Su să rapoartă la scuipat; 
ol a pus pe ochi tina făcută din acesta. Izvorul Siloamului 
sau Siloah cra spre miazăzi do muntele templului şi după - 
Flaviu forma la gura văii Tyropdoa un lac sau mlaștină 
cu acest nume (Ncom. 3, 15. Flaviu, Bell. jud. 5,4, 15). 

Numele Slowau (LIN, la i laviu şiloah e partie. pas. == 

șeulurle. missus) traduce ovangeolistul pentru cititori cu tri- 
„mis Şi află în acest nume proteţie raportând-o la. „orbul 
“caro a fost trimis acolo“ (Zegaben), nu la Mosia ca trimisul 

lui Dzeu (Zeofilact ctc.). Ceice rapoartă numele la Cristos 
zic că Is. 5, 6,. nu abia loan vede tipul lui Cristos: toți 

_ludeii, aci cel orb, s& se ducă la izvorul care s6 numeşte 
trimis şi să ceară ajutorul disprețuit al lui Dzeu. vipere es 
e pregnant înțălezendu-să şi pogorirea în lac: „Spală-te 
dupăce te-ai pozorit în las“, stu: „Spală-te în lacul Siloam, 

  

9 Suet. vit Vespas. serie: „E pleb» quidam laminibus otbatus, item alius 
debili crure, sedentim pro tribunal pariter adierant, orantes opem valetudinis, de- 
monstratam a Serapide per quietein restitutarum oculos, si inspuisset; contirmaturum 
crus, si dignaretur calce contingere. Cum vix fides esset, rem ullo indo .succe szu- 
vam, ideoque ne experiri quidem auderet, extremo hortantibus amicis, palam pro 
concione utrumque tentatit, nee eventus defuit*; Pliniu IL. N. SSVIIL. 

- 2) Augustin crede că. Mântuitorul întrebuințează acsste medii pentrucă 
pulberea, însemnează natura omenească, iar scuipatul pe cea dzâască a ul.
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aşa ca 71208 prin spălarea, ce “se sâverșeşte po malul 

lacului să se scurgă în lac“ (in aquam macerare — Cato R. 
R. 156, 5. Win. Ş. 50. pan. 3857). A venit văzend, adecă 
s'a dus la casa, sa, ce reese din „deci vecinii“ (v. Ș). 

„ Deci ziceau vecinii şi care îl vezuseră 
“pe ol mai nainte că era cerşitor: Au nu este 
acesta care şâdea și corşia? 9. Alţii ziceau 
că acesta coste; alţii ziceau: Ba, ci samână lui. 
Acela zise: Bu sânt. 10. Deci ziceau lui: Cum 
deci ți s'au deschis ochii? 11. Rospuns-a acela: 
Omul care s6& chiamă Isus-a făcut tină şi a uns 
ochii mei și mi-a zis mie: Morsgi în Siloam şi 
to: spală. Moergend deci și spălându-me am 

„vozut iară. 12. Ziseră lui: Unde este acola? 

x 

Zise: Nu ştiu. Înţelepciunea lui Isus s6 manifestă că 
vindecând pe cel orb se depărtează din locul acela. 
Bvangelistul espune foarte vioii' cele petrecute între 
vecini şi col vindecat şi paro că le-a auzit dela acela. 

„ Becepta citește v. Ș$ „orb“ în loc de „cerşitor“ şi „care 
îi v&zură“, adocă mai nainte. cerşind,: la „vecini.“ Ve- 

cină; cel vindecat s'a dus acasă; ci sunt de păreri doo- 
scbiteo pănăce cel vindecat curmă orce imloeală zicând: 
Fu sânt. Omul care să chiamă Isus, artic. oxprimă: Cuno- 

| scutul om. De unde a. Ştiut numele ? Fără îndocală este că 

de pe muntele Moiea nu s'a pogorit el singur la Siloam, 
ci-l va fi dus cineva, pe căre l-a întrebat. Am văzul arâș 
(atleta) nu 6 cam. precis, dar să bazează pe închipuirea 
că şi cel născut orb are puterea naturală a vederii, îi lipsește 
însă potenţa de a o întrebuința; abia la vindecare a dobân- 
dit-o. Cel orb nu le poate spune unde sa dus Isus; iar în- 
trebarea are motiv în celo următoare. La v. 12 cf. 5, 13. 

13. Deci l-au 'dus pe ella farisei, pe celco 
cra oarccând orb. 14. lar era Sâmbătă în ziua 
în caro Isus făcuse tina-şi a deschis ochii lui. 
15. Deci iarăş l-au întrebat pe cl şi fariseii 
cum: a vezut. lar cel zise lor: Linăa pus pe 

ochii mei, şi mam spala şi vOd. 16. Ziceau 
deci unii din farisci:.Acost om nu este dela 

"Dumnezeu, că nu Dăzoş ște Sâmbăta, Alţii zi- 

e
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ceau: Un om păcătos cum poate face aceste 
semne? Și s'a făcut dozbinaro între ci. 17. Zi- 
seră deci iarăş celui orb: Tu ce zici despre 
densul, că ţi-a doschis ţie ochiie, lar el zise 
că.profet este. L-aă dus: cei din v. S. La farisei, care 
erau ainaţi în ședință — deŞi improv izată Aceştia ca 
instanță superioară se hotărască asupra minunii s6verșite 
de Isus, poporul nu poate decide nimic pentrucă era îm- 
părţit în. partide. Zar era Sâmbătă) nu motivează cole pre- 

„cedente, -ci întroduce cele. următoare servind unora de 
punct cardinal pentru cele din v. 16. Zorăș din v. 15 are 
în vedere v. 10, unde l-au întrebat vecinii; fariseii. cer 
de nou informaţiuni. Tă sperau că omul, temându-sc,-va 
spune acum altfel; dar e! r&mâne statornic zicend: TZină 
a pus ctc., iar vorbind adevărul spune numai ce a simțit, 
“le aceea nu aminteşte scuipitul. Intonţiunea, fariseilor. când 
întrebară pe cel vindecat -n'a succes, deci ca să scape 
«(e perplezitate încep a: declara p&cat vindecarea s&v6r- 
şită în zi de Sâmbătă, pe celce a s&vârşit-o om îndrăcit: 
Acâst om nu este etc. Mulţi fariscă erau foarte scrupuloși 
în privința Sabatului. şi afirmau că nu e permis nici a 
unge ochii cu scuipat spre a-i vindeca. ?) Dar unii din ci 
nu sunt așa înr cutățiți și deduc că Isus hu poate fi pecătos, 
deoarece numai cu ajutorul dzeesc a putut face minunea. 
Ziseră : fariseii. larăș: după întrebarea din v. 15. Tu ce zici; 
nu știm de au întrebat aci adversarii sau binovoitorii luă 
Isus dintre cei adunați. În cazul dintâiu exprimă că ci 
voesc s6 intimideze pe cel vindecat a falzilica adev Grul, 
în cazul din urmă să arată că țin mult la părerea ui. 
Profet este; siguranța lui e contrast caracteristic la, 
farisei (3, 2, 4, 19, 6; 14). | 

18. Deci n'au crezut ludeii de espre densul! 
că cra'orb şia văzut, pănă n'au chicmat-pe 
părinţii celuice av ăzut. Deci: fiindcă cel vindecat 
le-a spus fără încungiur. Zudei: fariseii ori iorarhii pre- 
zenţi; ci cred că există înțelegere între cel vindecat și - 

1) Sâmbăta aceasta nu e identică cu cea din 7, 37, ci e ceva mar-târziu. 
:) Sabbath f. 108, 2: „Sputum ctiam super palpebras poni (sabbato) pro- 

hibitum&, ! 
»
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Isus. Din pănă nu urmează că după aceea au crezut, «lin 

contra cele următoare arată că şi după accea au remas 

dușmani: deci nau crezut în vindecarea, lui (At. 1, 25. 

Dan. 1, 21). 

19. ȘI i-au întrobat po CĂ. zicend: Acesta 

este fiul vostru, care ziceţi voi că sa născut 

orb? cum dar vede acum? 20. Răâspuns-au deci 

părinţii lui şi ziseră: Știm că acesta este fiul 

nostru şi că s'a născut orb; 21. iar cum Vede 

acum nu ştim, sau cinc i-a deschis ochii lui, 

noi nu: ştim; întrobaţi-l pe densul, aro vârsta, 

el-s6 wrădască pentru sine. 22. Acestea ziceau 

părinţii că se tomeau de ludoi; căci se înţe- 

leseseră ludeii că de-l va mărtur isi pe el cineva 

“ Cristos sc [io lăpâdat din. sinagogă. 23. Pentru 

aceea părinţii lui ziscră că are vârstă, între- 

baţi-l pe dânsul. Fapta nu s& poate nega, dar încep 

a trage la îndocală orbia. Dovezi pentru aceasta credeau 

că sc câștige chiemând pe “părinţii celui vindecat, căror 

pun 3 întrebări : este, acesta fiul vostru; sa născut orb ;. 

cum vede acum La cele 2 întrebări dintâi părinții re- 

spund, la a 3 ci s6-l întrebe pe dânsul motivând: 

are vârsta CtC. ado că nu c mai mult copil. Zigaiven : „Zic: 

că nu ştiu cum vede acum, căci se temeau do ludei, 

dolătură primejdia dela sino îndemnându-i s6 întrebe pe 

cel vindecat care e mai vrednic de credință în: această 

întrebare.“ În v. 22. adaogă cvangelistul de co părinții 

mau răspuns la întrebarea din urmă: Acestea ziceau cc. 

Are vârstă: do bărbat. Se înţeleseseră o motivul de ce pă- | 

rinții nu spun; avem de înţeles poate un regulativ pentru 

excomunicarea din sinagogă, care se adusese pentru Ieru- 

salim.: Se fie lăpălat din sinagogă (ânoovrayoyos yivtodar) 

o. gradul inferior al oxcomunicării. (Ic. 6, 22.) 

- 234. Deci au chiemata doua oară pe omul 

caro fusese orb şi ziseră lui: Dă mărire lui 

Dumnezeu; noi știm că omul acesta este p&- 

cătos.:29. Răspuns-a deci acela: De este pc- 

cătos nu ştiu; una ştiu, că fiind orb acum ve&d. 

Deci ai  chiemai otc.: perplezitatea adv orsarilor crește în 

5
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disperare și crupe în mânie. A doua oara exprimă că 
Și cel vindecat a fost față când părinţii lui au fost ascul-. 
taţi (v. 19). Dă mărire luă Dzeu nu 6 numai formulă de 
jurământ (los. 7, 19), ci aci o mai mult provocare: onoa- 
rea lui Dzeu cere.ca Isus să fie declarat păcătos; Dzeu 
singur e adevărat şi judecător. Că Isus e p&cătos înte- 
meiază ci pe cunoştinţa lor: Noi știm ete. Fă se înfăţi- 
Șcază ca cum ar [i scrutat starea morală a luj [sus, Cl s6 
primească cunoştinţa lor Şi încă s6 mărturisească cum: 
voesce ci. Cel vindecat, în r&spunsul Scu, îşi recunoaşte 
simplicitatea ; el nu ştie: ce știu ci, și nici nu-l priveşte 
aceasta, dar nică să poate inhuența prin ceva. Il țino 
taro la, ce ştie: Una ştiu otc. Ei pot avea. știință, el se 
mărginește la fapta cesperiată -la sine; a judeca: asupra lui 
Isus nu poate. | | a 

206. Zis-au deci lui: Co ţi-a făcut? Cuma 
deschis ţie ochii? 27. R6spuns-a lor: Am spus 
vou6 acum și n'ați auzit; ce voiți iarăș s6 au- 
ziți? Au doar şi voi voiţi să vă faceți înv 
țăcoii lui? Încă odată îl întreabă farisoii despre modul 
cum Sa vindecat, căci s6 nege fapta, nu pot îndupleca: 
pe celce fusese orb; perplezitatea lor e foarte mare. li 

„Sporă că vor putea descoperi ceva, ce ar asămâna cu 
„Yrăjitorie. Plin de nerăbdare și cu oarocare îndrăzneală 
rspunde el: Am spus vouă etc. (v. 15). Mafă azzit, adecă 
colece vi-am spus; n'ați voit să credeți cuvintele mele. 

“Ce: pentruce mă mai întrebaţi, căci co aţi voi să mai 
Ştiţi vi-am spus. Au doar și ovi oviți ete. nu exprimă că 
cel vindecat e învâțăcelul lui : Isus („Și voi“- nu e con- 
trast. la „cu“), ci să rapoartă la cci din mulțime care îi 
sunt înv&țăcei; dar să spune indirect cum -stă el în in- 
ternul s6u față de Isus. Dirj devine acest om pentrucă 
observase că prin deosebite întrebări voiau s& scoată 
dintrânsul ce contrazice convingerii sale. 
„28.-L'au ocărît pe densul şi zisoră: Tu. 

ești înv&ţăcelul aceluia, iar noi suntom înv 
țăceii lui Moisi. 29. Noi știm că cu Moisi a 
srăit Dumnezeu, pe acesta nu ştim de unde 

„este. R6spunsul celui vindecat („au doar ctc.%) ta în-
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tăritat; ci îl ocărâse arătând deosebirea între dânşii și el: 

cl e învâțăcelul aceluia (zis cu dispreț), iar ci ai altuia. 

No știm, din EX. 3. Cu dloisi a grăit Dzeu, şi de aceca 

îi suntem învețăcei. De unde este; cine l-a trimis, cl. s, 

14. Pe acesta c zis cu dispreţ; ci nici nu pronunță numele 

lui Isus. - 
30. R&spuns-a omul şi-zise lor: Că întru: 

aceasta e lucru de mirare că voi nu ştiţi de 

unde este, şi mi-a deschis ochii! 31. Ştim că: 

Dumnezeu nu ascultă pe păcătoşi, ci deeci- 

nova temâtor de Dumnezeu şi face vocea lui, 

“pe acesta ascultă. 32. Din veac nu s'a auzit 
că cineva s6 fie deschis ochii unui orb din 
naș ştere. 33. De n'ar fi acesta dela Dumnezoi,. 

nar putea face nimic. Că întru aceasta motivează 

afirmarea. sa, nu cele precedente: în răspunsul vostru 
sau în această împrejurare s6 cuprinde ceva ce .trebuo 

să facă pe oricine. să se mire (Win. $. 93. S. pag. 416). 
Vo are emfază:- voi care v6 credeţi învăţaţi ar trobui 
să o ştiţi. J-a deschis ochi o propoziţio de sine. V. 31 sq. 
urmează dovada că ci trebue să ştie de undo esto Isus. 

Noi știm, aulecă s. Scriptură spune apriat ce toți să cu- 
noască adev&r incontestabil (lob 27, 9.35, l3. Ps. 
109, 7. ctc.); iar acest adevăr este: Cu Dzeă nu ascultă 
pe pecătoși ele. Pe acesta ascultă; tăcend cineva . minuni 

are dovada că rugăciunea lui a auzit-o Dzeu, „co esto. Și 

la Isus. Mar putea face nimie: atari fapte ca cea prezentă. 
Argumentarea ce firească: a vindeca pe un orb din naş- 

tere s6 poate numai facând minune; celce o. face trebue 

să [io trimis de Dzeu. | 

34. Râspuns-ai şi zisoră lui: În pâcate 
te-ai născut tu întreg, şi tu voocşti s& ne.în- 
veți pe noi? Și l-au scos afară. Cu argumentarea 

sa (că aci să cere putere creatoare) devine cel orb în- 
vâțătorul fariseilor; ci nu primesc aceasta, ci pășcse 

contra lui cu detăimare. În păcat: al părinţilor; că îi spun 

că dela începutul existenţii sale e moral stricat și adecă 
„întreg (Ps. 51, 7); do aceea el nu poate ajunge la cu- 

„noștință mai înaltă. Cu acoste cuvinte fac aluziune la 
: n
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nașterea lui în orbie. Și tu? care ești așa. Să ne înveţi 
pe noi? au accent. L-aă scos afară: din locul: unde era 
„adunați fariseii, pentrucă ei fără saducei nu puteai forma 
tribunal (v. 13), dar după aceasta va fi urmat ȘI OENCO- 
municarea din comună, dacă avem în vedere cele cuprinse 
în v, 22, 

b) Converzaţia lui Isus cu cel vindecat; păstorul cel bun, 9, 35—10, 27. 

Aceste cuvinte să leagă neimijlocit la cele precedente 
ardtând Isus ce este el pentru ai săi în opunere cu ad- 
versarii care se ziceaii conducători poporului. Vorbirea 

„cuprinde 3 părți: v. 1—35. 6—10. 11—1S, apoi rezul- 
tatul v. 19—21. 

39. Auzit-a Isus că l-au lăpâdat pe el 
afară, şi aflându-l pe el zise: Tu crozi în 
Fiul lui Dumnezei? 36. Răspuns-a acela şi 
zise: Şi cine este, Doamne, ca s6 cred întrân- 

„sul? După vindecare Isus caută pe celce fusese orb. 
Când l-a tămăduit trupește n'a, cerut credință; ea s'a «des- 
voltat sub impresiunea acesteia şi acum trebue întărită. 
Și aflându-l pe el: nu din întâmplare, căci 's& motivează 
prin 'auzit-a. În fiul bu Dzeu: Mesia; să așteaptă răspuns 
afirmativ. Cel orb trebue vindecat nu numai de orbia 
trupului, ci și a sufletului; iar aceasta să întâmplă dacă 
crede în Isus, Mântuitorul lumii. Augustin: „Qui fecit to 
sine to, -non justificat te sine te; fecit . nescientem, ju- 
stificat volentem.* s ABD citesc aci „Fiul omului“, dar 
contextului mai corâspunzător este „iul lui Dzeă“ (AL). 
Și cine este exprimă că bărbatul înțelege întrebarea lui 
Isus, de aceea se declară gata a crede. 

. 

37. Zise Isus lui: Și l-ai vezut pe el, şi 
care grăeșto cu tine acela esto. 38. lar el zise: 

- Cred, Doamne; și s'a închinat lui. Aci. circum- 
scrie Isus pe „că sint“ -arâtânduii că i-sa arat în 2 
chipuri: când l-a vindecat și acum. Perfect. „l-ai văzute - 
nu s6 rapoartă la vederea când la tămăduit (căci el 
atunci s'a dus la Siloam şi de acolo nu s'a întors la Isus), 
ci la întâlnirea de acum şi! are înțelesul prezent. Celce 

-
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grăește — tu îl auzi grăind cu tine. îzeivos e pus în loc 
do oăzos. Cred, Doamne: mărturisirea celui vindecat; iar 
i-a închinat luă: aduce omagiile sale Fiului lui Dzeu. 
ngoozuveiv la 10. 4, 20 sq. 12, 20 se întrebuinţează de 
adorarea -dzocască; aci o implicită Și cor&spunde gra- 
dului «de credinţă și mărturisire. 

39. Şi- zise Isus: Spre judecată am vonit 
în lumea aceasta, ca ceice nu vâd se vadă și 
ccice ved să fiec orbi. Pe unul din mulţimea igno- 
rantă Isus îl aduce. la mântuire (7, 49), iar cunoscttorii 
de lege farisci voesc s& nege şi fapta vezută, cu atât 
mai puţin recunosc puterea care lucrează în celce a s6- 
vOrşit-o. Zise, întorcendu-se cătră cei do față. zoiua 0x- 
primă ofectul, nu zgios — ăctul. El a venit se facă, 
deosebire; omenirea s'a despărțit în ceice văd și nu vâd, 
în credincioși și necredincioşi (3, 17). Care nu sed cl. 7, 
49: „poporul care nu ştie legea“; ceice v0d cf. 9, 29 
(noi. știm): care se ţin a şti.şi cunoaşte toate lucrurile 
dzeeşti, de aceca nu ai trebuință a cunoaşte adoverul 
mai înalt venit în Cristos (Mt. 11, 25). Meyer zice: 
„Acuminosul zicorii este în aceea că oi pu) Bhinovzes e 
subiectiv şi Bizawo obiectiv, iar-oi fBhinovres subicotiv ȘI 
ruqpoi pivwvrat Obiectiv.“ 

40. Auzit-au acestea din.farisei eare crai . 
cu dânsul şi zisoră lui: Ai doar noi suntem 
orbi? 41. Zis-a Isus lor: Deaţi fi orbi, nu aţi 
avea pâcat, iar acum ziceţi că vedem; păcatul” 

“vostru r&mâne. Fariseii de faţă înţeleg că Isus gră- 

oşte de vederea și orbia spirituală pr esupuind că-i numeră 
la categoria din urmă. Plini de mândrie zic: Aă doar ctc.; 
ca să avem trebuință a fi luminaţi de noi. Isus le r6- 
spunde: De ap fi orbi cte.; de mar avea cunoștința legii 
ca poporul (hom. 2, 21); de mar avea puterea apercep- 
tivă a vedea întrensul lumina spirituală, ar [i mai Dino 

„de ci. Nu aţi avea pecat: necredința lor, fiind involuntară, 
nu Sar numera. Jar acum ziceță ctc.: voi înşiv& ve ţineţi 
de unii care văd, cunosc adevărul dzeesc, de aceea ul- 
marea: Păcatul: vostru vemâne. Orbia- lor nu e absolută; 

au descoperirea. lui Dzcu în: conştiență şi în TI. V., care 
- 11% ”
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putea s6-i conducă la descoperirea lui Dzeu: în Cristos. 
Dar ei ţin prea mult la sine, se incred în ce ştii; Augustin: 
„Quia dicendo videmus medicum non qizaeritis, in cacci- 
tate vestra remanetis“. 

10, 1. Amin, amin grăesc vouă, celce nu intră 
pe uşă în staulul oilor, ci sare pe aiurea, acela: 
fur este şi tâlhar. 2. lar colce intră pe uşă 
păstor este oilor. Amin, amin nu să întrebuințează 
nicicând la începutul unei cuvântări noi. Asămănarea, 
aceasta ocură adese în T. V. (Ps. 28. Is. 40, 11. ler. 

„23. Ezech..34, 23. 37, 24. Zan. 11). Celce nu întră etc. 
e luat din împrejurările de atunci. În orient oile stau 
noaptea în staul încungiurat cu zid sau gard, la ușă oste 
un păzitor înarmat ca s6 nu vie furii. Sare pe aiurea; nu 
intră pe ușă, ci pe alt loc din gard ori zid. Fur este și 
tâlhar o gradaţio ; întăreşte noţiunea fără a îndegota doo- 
sobite momente ale seducerii sufletelor. Pe ușă nu are 
în parabolă vro însemnătate mai mare, ci e adaus pen- 
tru colo precedente. Păstor - este însemnează pe acesta în 
senero în opunere. cu: tâlharul - - 

3. Acestuia deschide uşierul, şi oile aud 
glasul lui, și oile sale le chiamă pe nume şi: 
lo scoate pe cole, 4. Şi când a scos oile sale 
merge înaintea lor, şi oile'merg după dânsul, 
că'cunosc glâsul lui; 5. iar după străin nu vor 
merge, ci vor fugi de dânsul, că nu cunosc gla- 
sul str ăinilor. În orient mai multe turme petrec noap- 
tea în acelaș loc. Dimineaţa vine păstorul; ușierul îi 
deschide ușa, el intră şi chiamă vile sale cară cunoscând 
&lasul-se duc la dânsul Și merg după cl la pășune. Des- 
chide “ușierul descrie intrarea legală, și nare altă impor- 
tanță la explicare. Oile sale: cari sunt ale lui din turmele 
cele multe cari sunt în acelaş staul. Pe nume; şi în orient 
era datina a da nume animalelor. Scoate: la păşune. 
tza exprimă modul lui esazew: apucă oilo sale și le 
mână pe ușă afară. Și oile'ctc. descrie. cum oile să lasă 
a fi conduse de păstorul lor care le merge înainte. lar 
după străin însenncază po un străin în genere; care 
nu e păstor, dar'să are în vedere „fur şi tâlhare din v.
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1. Nu vor merge... de dânsul: aceasta, este urmarea faptei 

străinului ; oile nu-l urmează, ci fug de Ol. 0 qej. dzo?ov= 
91joovow o viit. nu conj. (Win: $. 56. 3. pag. îl sq.). 
V. 4. 5. exprimă intimul raport “intro adeverătul păstor 
şi turma sa. În explicarea alegoiici Isus nu spune nimic 

despre uşier. Unii cred că e numai accidental; Crizoston, 
Teodor de Jopsvestia etc. înțeleg pe. Moisi, care cu lega 
6 pedagog spre Cristos (Gal. 3, 24); Augustin înțelege 
po Cristos — dar e imposibil ca Isus s6 fie păstor, ușă 

şi uşier; alţii înţeleg pe Dzeu Tatăl provocându-se la 6, 
AL s Ss. Acta 14, 27; alţii pe Duhul sânt care preg zăteşte 

inimile oamenilor la primirea adovărului croștin (16, 13); 
6. Acoastă pildă zise lor Isus; iat el nu 

“înţologeaiă ce era celece grăca lor. nagoruia 

însomncază o cuvântare ce trece pe lângă calea (ofuos== 

cale, drum) de rend: as&mânaro, proverb, alegorie, pa- 

rabolă. Ne'ntrunind cea de aci condiţiunile parabolei (At. 

13, 3) trebue să fie alegorie care: reprezentă un raport: 

Lor... lor 0 zis cu intenţiune;. cititorii cunoşteau: asc- 

mâ&narea cu păstorul, dar inima lor împietrită nu lo. per- 

mite s6 pâtrundă înţelesul cuvintelor de aci; de aceea 

explicarea în cele următoare. 
7. Deci iarăş zise Isus lor: Amin, amin 

grăcsc vou6 că ci sânt ușa oilor. Dec îarăș zise: 

Isus incepe de nou a-le spune ce însomnează cuvintele 

rostito pănă acum. Ușa oilor: uşa pe care trec oile în 

staul, sai: ușa la oi. Cristos e uşa pe care intră credin- 

cioşii în biserică, prepoziţii ŞI învățătorii ci. 

3. Toţi care au venit înainte de mine furi 

sunt și tâlhari, ci nu i-au ascultat pe ci oile. 

"Textul este advreg doo. 779ov 7 2180 âuov etc. Greutăţi cau- 

zează toți şi înainte de mine, Căci pare că Isus declară furi 

-şi tâlhari pe toți învățătorii care au pășit înainte de ol, 

pe profeții TI. v. „ chiar pe Botezătorul:).. Art venit, adecă 

au păşit ca învățători. Unii exigeți cred că Isus înțelego 

1) Gnosticil şi Maniheit s'a şi provocat la aceste cuvinte spre. a întemeia 

de ce nu primesc cârțiie T. V, De aceea foarte de timpuriu s'a omis când now- 

Tes 4D b.), când 200- 2uov (ETG.M. SU /N Nin. Verz. i unil_s. Părinţi). 

Dar mărturiile cară ai aceste cuvinte sunt covârșitoare.
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pe învățătorii din. timpurile sale, care aă pășit înainte do - 
„venirea, lui, care e ușa la oi, formând opoziţie ierarhică, 
îndeosebi fariseii. Dar „toţi care“ nu să prea împacă 
cu aceasta, căci nu s& poate afirma că nici unul din 
acești -învâțători ai Iudeilor n'au lucrat cu cinste şi cre- 
dință, deci trebue rostrins și luat în înțelesul „coi mai 
mulți“. Crizostom, Ciril etc. zic că Isus înţelege pe. Mesia 
falși: toţi, care înainte de mine au „pășit ca Mosia — 
dar istoria nu știe nimic de aceştia. Acelaș înțeles re- 

-zultă “dacă luăm med ca azi: în loc. Adevăratul înțeles 
este: Toţi care intră înaintea lui Cristos la oi, înainte 
de ce a mers acesta şi a deschis ușa, nu merg la dân- 
sele ca unii care voesce să urmeze lui Cristos, ci so vi- 
“r&sc cu mândrie. Astfel înțelo Augustin, Ieronim, Zigaben 
etc. Puri sunt și tâlhari, adecă ai 'oilor. Ci exprimă. că 
aceştia nau ajuns la nimic;-e aluziune la v..5. Sub „oi“ 
înțelegem pe adevărații credincioşi. : Mai ascultat: adev&- 
rații membri ai turmei lui Iehova. mau ascultat de ci; 

" aluziune la cel vindecat (cap. 9). 

9. Bu sânt uşa; de intră cineva prin mine, 
s& va mântui, şi v a intra și va 0și, şi păşune. 
va afla. 10. Parul nu vine fără numai sc fure 

şi s6 junghi și s6 piardă; ei am venit ca s6. 
aibă vieaţă şi deplin s6 aibă. Isus tratează rezul- 
tatul lucrării -păstorului şi furului. Crizostom, Zigaben în- 
țeleg aceste cuvinte dospro „0i“ și iau 7 9uga ca ușa oilor. 
Subiect. însă e păstorul, iar r „ușa“ are înţelesul din v. 7. 
Prin mâne are emfază:: prin: el, unica uşă la oi, trebue 
să se facă intrarea. Să va mântui : de. fură și animalele 
sălbatice; sau: e scăpat de pierzarea vecinică, ajunge la 
măntuire (1. Tim. 4, 19.) Va intra și va eși în imauino: 
intră şi iese. din staul fără piedeci, deși ce păzit; fără 
imagine: s&vârșăște fără piedeci oficiul păstoresc, Pășune | 
va afla, pentru. turmă ; fără imagine: va mulţumi lipsurile 
spirituale ale celor increzuţi luă:).  Purul: care nu întră 
pe ușă. Fără mima să fure etc. Acesta caută oile să le 
câștige pentru sinc (fur), s&.le jefuiască pentru, sine 

1) Alţiy înţeleg că oile ies şi intră (Ps. 12 1, 6) şi adă păşune. 

= Dome
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(junghic), şi de aceca lo pierde (contrast la „să va mân- 

tuic. din v. 9.) Fă am venit: altcum am venit cu la oi. 

Cu să aibă vieață e contrast la „să junghie.“ Învăţătorii 

falși caută interesele lor, deşi ceice îi ascultă pot pierde 

fericirea vecănică. . Isus din contră are în vedere numai 

binolo- vocinic al oamenilor şi le dă cu abundanţă bunuri 

spirituale (la oi: pășune, Ps. 23) Vulgata, citeşte „ct. 

“abundantius haboanti, ce însemnează: ci nu vor avea 

numi vioaţă, ci mai mult, adocă fericirea vecinică. | 

(1. Bu sânt păstorul cel bun. Păstorul col 

vbun.pune sufletul scu pentru oi. 12. lar năt- 

mitul şi care nu este păstor, căruia nu sunt 

oile ale.lui, vede lupul viind şi lasă oile și 

fuge, şi lupul lo răpește peeloşile risipește. 

“13. lar năimitul fuge că este năimit, şi nu-i! 

este grijă de oi. În v. 10 Isus se numise pe sine 

păstor- în opunere. cu fariseii. Do acest păstor zice el 

că o '„bun“. zalos e contrast la ceva neporfect, aci = 

_dân9woş: păstor. adevrat, câre îşi împlineşte datorința.; 

“iar ayados la reu. Aşa se numi Isus, păstorul din Ps. 23. 

15. 40, 11. Ezech. 34, IL sq. ler. 23. Zah. 11. Miha 5, 

3, care după ler. 23,5 e identic cu Moesia, iar după 

„EBzech. 3-4, 15 cu Iohova. Trecerea dela ușă la această 

imagine nouă e pregătită prin v. 7—10: dacă prin 0l, ușa, 

pot trece ceialalți păstori, apoi nu poate fi păstor ca co- 

ialalți, ci e păstorul suprem, stăpânul turmei. “Păstorul cel . 

bun ete. conține motivul “din care. el pretinde această 

recunoştinţă ; e contrast la fariseii care nu-și jertfosc vicața 

pentru alţii ca ol (v. 14). Când e primejdie păstorul cel 

bun caută s& o delăture fie chiar cu vicața sa. Espresiunoa, | 

zidire cv uzi) Unde rios==a pune vieața pentru ci- 

nova, a-și da vicața râscumpsrare pentru cineva (Mt. 20, 

28; 1. Tim. 2, 6); se află numai la loan (13, 37 sq. |, 

13; 1.10. 3, 16) şi n'are. analogie în greceasca şi evraica; 

căci wuziv nagaridodu (0Odys. 2, 321) — a-şi pune în: 

foc vieaţa, iar sum năfeș Dechaf (1. Sam. 19, 5) =—a 

visca vieaţa. Pentru: prin aceasta a-i mântui. Urmează 

contrastul : Năimitul la păstorul cel bun, iar lupul ca duș- 

man; unul părăsâşte turma, celalalt voeşte s6 o nimiciască.
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Pe năimit, care grijeşto de oi numai pentru plată, puţin îl 
doare inima dacă turma sc află bine ori râu. Sub năimit 
şi lup nu avem s6: înțelegem indivizi, nici deosebitele 
trăsături de caracter ale unci clase-(poate furii), ci sunt 
2 clase de oameni, pentrucă coice ar avea datorinţa se 
alunge lupul nu pot fi identici cu acesta. Despre furi s& 
zisese v. 7—10 că sunt contra turmei (pentrucă este străină) 
Și încep lucruri primejdioase pentru aceasta ; iar aci pă- 
storii s6 împart în unii care pierd şi seduc turma, şi alții 
care nu cutează a păși contra lor pentrucă i își iubesc v icaţa. 
Că năimit este s6 leagă la fuge. Și nu-ă este grijă otc. 

Acesta nu poate avea dragoste adevărată, caro să [ic 
în stare a se jertfi pe sine. 

14. Eu sânt păstorul cel bun, Și cunosc pe 

alo mele, şi ale mele mă cunosc, 15. procum 

mă cunoaşte pe mine Tatăl şi eu cunosc pe 
Tatăl, şi sufletul meu îl pun pentru: oi. Cristos - 
o păstor bun pentrucă între cl și oi oxistă deplină comu- 
nitate; el lo cunoaște şi acelea îl cunosc pe el. Ale ele, 

sunt credincioşii care prin cuvântul T. V. sau pregătit 
de a-l primi. Precum mă cunoaște etc. o caracteristica, prin 
care ci dovedesc că sunt ai lui; ci-ajung a-l cunoaște 
tot mai mult. Cunoaşterea reciprocă între cel şi turmă 
are prototip în comunitatea întimă care există între Tatăl - 
și Fiul. Aceștia se cunosc după fiinţă, stau în col mai 

„intim raport de vieaţă şi iubire. Tatăl a ales pe Ltiul din 
“voci a fi Mântuitorul și păstorul turmei, iar Fiul ştie că 
tot ce face el în lume este pentru preamărirea "Tatălui și 
fericirea creaturilor. Pun exprimă viitorul apropiat şi sigur. 

16. Şi alte oi am, cari nu sunt din staulul 
acosta; și pe acelea trebue cu s& le aduc, şi 
vor auzi glasul meu, și va fi o-turmă,-un pă 

stor. Ideea morţii sale îndeamnă pe Isus a provosti lăr- | 
girea, opului s&u de mântuire și tară “do Israil. Alte oz: 
păgânii. Am e ZIS proleptic (1,5 „Acta 15, 10), deşi nu 

s& poate nega că în oarocaro ațeloi și păgânii sunt pro- 

prietatea lui: el i-a creat (1, 3), 'Fatăl i-a promis Ca MOş- . 
_tenire (Ps. 2, $) şi voește ca toți s& so mântucască (II, 
52. 12, 32; 1 “Tim. 2,. 4). Din staulul acesta, adecă, nu
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aparţin teocrațici TT.-V. (Efez. 2, 12. 19); omiază are 

„Staulul“. Caracteristica, - păgânizmului ” este împrăștierea 

(7, 35. 11, 92), izolarea egoistă a individului. Zrebue ex- 

primă necesitatea morală în „urma voii lui Dzeu; “ci încă 

trebuc aduşi la staulul T. N. Prin moartea, Mântuitorului 

s6 dărîmă. zidul: despărțitor: între păsânizm” şi iudaizm 

(Etoz. 2, 14 sq. Col. 2, 15) şi toți (păgâni şi ludci) vor 

fi o turmă având un păstor, pe Cristos (Efez. 3, 6 sd. 

Rom. LI, 17 sq.). dyapeiv==s6 aduc; adecă păstorul merge 

înaintea lor. Să fe ctc., pontrucă cu duc nu numai oile 

mele din staulul jidovesc, ci şi pe celelalte. Realizată 

„deplin va fi această promisiune a Dlui “abia la, sfârşitul 

zilelor. -uula zoiuvn Și eis noeuajv sunt legate asindotic ac- 

- centuându-s6 noţiunea unității. | 

17. Pentru acoasta Tatăl mă iubeşte pe 

mine, că cu îmi pun sufletul meu, ca jarăş 

să-l iau pe Gl. 18. Nimene nu-lia pe el dela 

mine, ci cu îl pun po el dola mine însumi. Pu- 

tere am s6-l pun, și putere amiarăș s6-liau 

pe el. Această poruncă am primit dela Tatăl: 

mou. Fapta cu care aduce la sine oile din alt staul e * 

acecaș cu care fereşte pe credincioşii din Israil de lup: 

“moartea lui (11, 51. 52). Pentru aceasta se rapoartă la 

vw. 15. 16. Că determină pe „pentru aceasta.“ Moartea 

lui Isus o întomeiată pe dragostea Tatălui cătră iul, 

deci o faptă plăcută lui Dzeu. Izvorul acestei iubiri esto 

unitatea ființii (Exr. 1, 2), dar şi Fiul a primit a muri 

realizând mântuirea. La oxprimă că Fiul s'a determinat 

la aceasta do sine. Ca îarăș se-l iau pe el, depinde dela, 

„că cu îmi pun sufletul meu“; el moare, dar nu câ s6. 

piardă vieața pentru . totdeuna, ci “ca luând-o iarăş să. 

învingă moartea cu moarte. Aceste cuvinte nu eschid ” 

că “Tatăl la înviat din morți. (Acta 2, 32. 3, 15. 4, 10. 

Rom. 6, 1 etc.) Sfatul vecinic dzeese, deci şi al Fiului, 

a fost să-și dea, vieaţa ca iarăș să o ia, deci în înviere 

din starea liberă a neajutorinţii în -moarte, în caro era 

Fiul, a conluerat voința Tatălui (Gerlach). Del mine în- - 

sumă arată Gă moartea a luat-o el de bună voc, nu l-a 

silit cineva, vro putere omenească (1-1, 30. Mt. 26, 55).:
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Sovoia = plenipotenţă, putere. Această poruncă nu s6-ra-: 

poartă numai la moartea lui [Sus (Crizostom ctc.), sau la 
promisiunea. învierii, ci lu darea şi luarea vieţii.: 

„19. larăş s'a făcut dozbinare între ludo 
pentru cuvintele acestea. 20. Mulți ziceau 
deci din ci: Aro drac şi e nebun; pontru ce. 

îl ascultați pe el? 21. Alţii zicoau: Aceste 
cuvinte nu sunt ale unui îndrăcit; au doar un 

drac poate doschide ochii orbilor. Cuvintele 
proecodente ale lui Isus trebuc primite cum le spune el, 
a lo crede, altcum să neagă persoana. lui şi adevărul 
cuprins în olo.- Iards s'a făcut dezbinare cf. 9, 16: în uniă s0 
potențază ura manifestată în dotăimare, alți sunt răpiți de . 
puterea extraordinară din cuvintele şi faptele Domnului 

Între ude: farisei (9, 40).- Are drac ct..7, 20. 5, 8. 
E nebun: fiindcă aro demoni. Pentru ce îl cscultaţi? ON- 
primă că nu merită nică atâta; s&-l lase în pace. Apă: 
minoritatea auzitorilor. 4ă doar an etc.; minunea săvârșită 
de Isus-îi face s6 nu fie de părerea. dușmanilor lui, deşi 

mau bază suficientă pentru credință. 

$, 12. Isus în Ierusalim la. sărbătoarea sânțir ii templului 
10, 32-42, 

După se&rbătoarea colibelor (7, 2) cele 2 luni petrece 
Isus în lorusalim şi jur pănă la, sărbătoarea sânțirii temp- 

lului în luna luj Docemvre. Acum de nou se încearcă a 

convinge pe duşmanii s&i cino esto, dar fără succes. De 
aci. merge iarăş în Perea şi se rentoaree la lorusalim 

abia când merge s6 moară. . 
22, pa s& ţinea în “Lerusalim sărbarea 

înoirii omplului; şi ora iarnă; 23. iar Isus 
umbla, în a topru în stoa lui Solomon. S&rbătoarea 

aceasta numită za eyzalna (hannucha) a fost întrodusă de 
luda, Macabeul în amintirea curăţirii templului profanat de 

„Antioh Epifanc (1. Mac. +, 30; 2. Mac. 1, 15. 10,6 sq); 
s6 s&rba din 25 Chistev duceti lui lee zemvre) prin 
$ zile. Iosif Flaviu (Antiq. 12, 7, 7) o numeşte ze gura 
pentrucă s6 luminau casele. In Ierusalim întroduce cele 
următoare; nu sc. sărbează numai aci, deşi era de origine
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omenească şi nenumărându-să la cele 3 sărbători mari de 

peste an nimene nu era obligat sc meargă la Ierusalim. 

Era iarnă orientează pe cititori pentru ce Isus na putut 

predica în liber, ci întrun portic. al templului.  larna 

“(hăhăr&f), propriu timpul ploii, ține în Palestină dela, jume- 

tatea lui Decemvre pănă în jumătatea lui Februare, când . 

vremea ce. furtunoasă şi aspră. Umbla etc. Evansolistul 

presupune cunoscut că Isus după -s&rbătoarea colibolor a 

părăsit Ierusalimul şi acum a venit de no, pentrucă locul 

lucrării lui. nu era aci, ci Galiloa și Perea. Ioan numește 

călătoriile lui Isus de sărbătoră la Ierusalim ca s& accon- 

tuoze momentele principale ale predicării lui şi conflictele . 

cu dușmanii. Din .sinoptici ştim că Isus târziu toamna pă- 

răseşto alilea, pentru totdeuna, merge în Perea, iar peste 

iarnă so retrage spre miazăzi şi în timpul «de aci cra 

aproape de Lerusalim, unde și faco ultima încercare. Stoa. 

luă Solomon (Acta 3, 11) era în partea, r&săritoană a tom- - 

plului risipit de Xebucadnezar; Iosif Flaviu o numeşte 

„stoa r&săriteană“, şi ar fi romășiță din templul lui Solo- 

mon (Antiq. .20,. 9, 10). 
24. Deci l-aă împresorat pe-ol Ludeii şi 

ziceai lui: Pănă când ţii în încordare. sutlo- 

tele noastre? De oști tu Cristosul, spune nouc 

po faţă. Îndată vedem că vin la densul duşmanii cei 

vechi, cf. 1, 19. L-ai împresorat; -cu intenţiune dusmă- 

noasă. fwg adze rw uzi) 1uucăv ciges== pănă când ţii în 

încordare sulletul nostru; anume prin cuvântările sale 

obscure, mult promițătoare şi totuş nențelese 1). Ii simu- 

loază că sunt îngrijați şi vor s6 fie el Mesia (5, LO — 

unde zice ei deadreptul că mărturia lui e neadovârată). Pr 

„eșii tu Cristosul; în prezența lor. nicicând ru întrebuin- . 

țează el numirea Cristos (I-c. 22, GT ct. contrarul 4, 26); 

cu plăcere ar voi să audă. aceasta din sura lui, apoi l-ar 

învinui do crimă. 
25. Râspuns-a lor Isus: Am zis vou6, şi nu 

credeţi. Lucrurile cari eu fac întru numele 

1) Aigawv ror 9uuov, a neliniști, a icita (E'laviu, Antig. 3, 2. 3; 

3, 5, D, a mânia (Aquila, Prov. 19, 18),-iar în înţelesul de aici la Filo (De mo- 

nareh,. Î, 6, Tucid. 3, 45; LAX Ezech. 24,25). .
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“Tatălui meu, acestea mărturisesc pentru 
mine. 26. Ci voi nu credeţi, că nu sunteţi din 
oile mele, procum am zis vouG. Răspunsul Mân- 
tuitorului. o foarte clar;. din cuvânt în cuvânt repetă cele 
erăite lor până acum. “Am zis- vouă e declarațiune indi- 

"rectă la întrebare. Faptele săvârşite do el pănă acum 
lc-ai documentat că o trimis de. Dzeu u, înima lor însă e 
împiotrită şi de accea nu pot crede. Lucrurile cari că 
fue aduce aminte 5, 29 sq. Ci voi nu credeți: ci sunt 
vina acestei nccredinţe, nu el. Nu. sunieți din oile mele 
exprimă lipsa condițiunei morale. Isus aduce aminte 
cuvântarea, sa din v. l sq. pentrue ă el.srăcşte aci contra 
aceloraşi dușmani, deoarece în întrotimp ma mai ținut cu- 

ventări în Ierusalim. Pr ecum cm zis 5 vouă lipsesc NBKI LAM. 
Itala, ps ta, 

27: Oile mele aud elasul moi, și cu le cu- 
nosc be ele, şi vin după mine, 25. şi. cu lo dau 

lor.vicaţă vocinică, şi nu vor peri în voac și 
nimene nule va căpi “din mâna mea. 29. Tatăl! 
m6u care lo-a dat mice mai mare este decât 
toți, și nimene nu ie poate răpi din mâna Ta- 
tălui. 30. Bu şi Tatăl una sântem. Oile mele etc. 
sulovoază cele precedente. Care în internul lor aparțin 
lui Isus ascultă glasul lui și-i urmează; iar Isus încă îi 
cunoaște ca pe ai s6i şi 10 dărueşto. arația sa care s6 

preface în vioață, vecinică (v. 11). Nicio putere apoi 
nuă poate despărți de dânsul, pentrucă “Tatăl care i-a, 

“dat lui, e mai mare: decât: toți. Nimene nu 'le va răi; 
nicio putere rea ;. ce nu oschide căderea, de bună voce. 
În v. 27—29 av em triadă : a auzi, adecă în credință; d cu- 
noaște, în dragoste, care o. esperiăză oile, şi vin după mâne 
despre amendouă. Tatal... mai mare decât: toți e temeiul 

acestei siguranțe, În priv ința textului e do observ at că 
Recepta are 6 marne mov, 6s drdwziv or, qutitov ndvrov 
tori. NBL a. 0 0tdwzer, ABDL, „părintele meu“, A 

„Celce a dat“, D 0 6rdwzus, AB pueițovr; NDL uai- 
Cow; Itala, Vulg. : „Pater meus, quod dedit mihi, majus 

omnibus est.“ zavzov e masc. Și nimene nu le poate etc. 
e urmarea lui „mai mare decât toți“. Zu și Tutăl etc.
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motivează cele precedente: puterea lui Cristos și lucrarea 

lui de a mântui sufictele oamenilor sunt una cu a Tatălui, 

fiindcă după fiinţă e una cu acesta. îv exprimă unitatea 

ființii, iar plur. zouzir deosebirea persoanelor (5, 19). 

31. Doci Ludeii iarăş ridicară pietri ca se 

arunce asupra lui. 32. Râspuns-a Isus lor: 

Multe lucruri bune am arâtat voud dela Tatăl 

meu; pentru care lucru din acestea me arun- 

„cați cu piotri? 33. Râspuns-au lui ludoeii: Pen: 

tru un lucru.bun nu aruncăm asupra ta cu 

_piotri, ci pentru hulă, şi că om fiind te faci 

po tine Dumnezeu. Adversarii înțeleg bine cuvintele 

din v. 30: Isus zice că e doo ființă cu Dzeu, și crezul 

că huloşte iau pietri s&-l ucidă. Iarăș ct. S,. 59. Isus r6- 

spunde cu domnitato: Alte lucruri ote., adocă am sâverșit 

(am arâtat) în mijlocul vostru fapte, a căror bunctate 

voi nwo puteți nega; dar acestea le-am săvorșit dela 

Tatăl mea care nva, trimis; în aceasta s'a domonstrat co- 

munitatea mea cu el. An: aretat (5, 20 ct. 2, 18. Ps. 7$, 

11) o mai mult ca. „am făcut“ şi arată cât de orbiţi erau 

ci. Pentru care lucru bun etc. exprimă mâhnire, dar nu 

fără oarecare ironie: . care din faptele mele deşteaptă 

mânia voastră că ete. Faptele acestea, trebucau sc-i aducă 

la credință, și ci caută s6-l ucidă cu piotri! (et. v. 25.5, 

36.8, 38). Prezent. „me aruncați“ s6 rapoartă la pro- 

pusul lor” de față. ludeii r&sping însinuarea că ci l-ar 

-ucide pentru vro faptă bună; ei vocsc s6 pedepsească 

nula care se cuprinde în cuvintele lui. Pentru ldă și 

că—pentru hulă şi anume că etc. cf. 5, 185. În v. 25 

Iudeii trec cu. vederea afirmaţiunea că el e Mesia; iar 

acum, atribuindu-și ființă dzocască, zic că huleşte. Ze fac 

pe tine Dzeu: se face egal cu Dzeu. | 

34. R&spuns-a lor. Isus: Nu este scris în 

logea voastră că cu am zis: Dumnozoi siin- 

toţi? 95; Dacă pe aceia i-a numit dumnezei, 

cătră care a fost cuvântul lui Dumnozou, şi 

nu poate Scriptura sc se strice; 306. pe care 

  

1) Arie înţelege îp 204 de armonia etică. — ce contrazice argumen- 

tării de aicr; alţii mal noi ini de unitatea puterii — ce însă s'a spus în v. 28. 29.
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Tatăl l-a sânţit-şi l-a trimis în lume, voi zicoţi 
că hulă grăeşti pentrucă am zis: Fiul lui 
Dumnezeu sint? Isus se justifică din |. V. că are 
dreptul a se numi Fiul lui Dumnezeu. În legea voastră ce 

sinecdohă şi de înțeles 'T. V. în genere; aci numeşte 
numai partea principală (12, 314. 19, 25. Rom. 3, 19). 
„Voastră“ e ca S$, 17. Citatul e Ps. S2, 6, în care 
purtătorii stăpânirii ca reprezentanţii lui Dzeu s& numesc 

-dzci (elohim); ei execută dreptatea lui pe pământ, deși 
r&mân - oameni muritori. Din această combinare a lui 
„Dzeu“ şi „liul lui Dzeu“ s& explică de ce Cristos în 

cele următoare (vw. 35. 36) întrebuințoază Dzeu şi Fiul 
lui Dzeu în înţeles identic: Fiul are natura “Tatălui, deci 
e Dzeu. Dacă judecătorii şi regii s6 numesc dzei, apoi 

și cel mai-înalt rege, Mesia, poate avea acost nume. 
„Întrebuințarea numelui elohim în acest înţeles să bazează 
pe I&x. IS, L5 unde să vorbeşte de lucrarea regească şi . 
judecătorească a lui Moisi. Dzeu e unicul judecător şi 
-roge al, lui Israil, dar i-se- descopere prin organele sale. 
Dacă pe. aceia t-a numit, adecă legea: Cătră care a fost 
cuvântul luă. Dumnezeu; această însuşire au judecătorii lui 
Israil numai încât. priveşte oficiul, nu persoana lor. Formula 
aceasta e paralelă cu „și a fost cuvântul lui Dzeu cătră“ 

şi însomnează momentul când s6 împărteşăşte unui organ 
teocratic descoperire mai înaltă. „Cuventul lui Dzeu“, : 
adecă al ps. respectiv; dar mai bine înţelegem cuvin- 
tele precedente ale lui Dzeu cari .s& spun la instituirea 

- în oficiu de judecător, adecă: „Eu am zis“ ete. Nu poate 
«depinde de e : „ŞI dacă nu ce cu putinţă ca-Scriptura (— 
legea) sc se ridice“ (ou neagă în propozițiuni condiţionate 

_număi-un cuvânt — Win. $. 55. 2. pag. 1419). lua == 
a face nevalid (5, 18. 7, 23. Mt. 5, 19). Pe care 1utăl l-a 
sânțit: sânţirea în oficiul de Moesia. Isus zice: „S. Scriptură, 
care e autoritate normativă, numeşte dzei pe judecătorii 
nedrepți fiindcă sunt aş&zați de Dzeu şi s&vârşăsc oficiul şi 
lucrul lui;- nu v6& scandalizați când zic că sint [iul lui 
Dzeu, cu care cu- minuni dovedesc sânțirea mesianică. şi 
trimiterea. mea mai înaltă“. Vor ziceți o întrebare des- 
aprobătoare, ca 7, 23. Că hulă grăcști; vorbirea ce ur- 

3
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mează cu d după forma obliquă trece în orațio directa 

(8, D1). Am zis; aceasta, ziso' el mijlocit în v. 30 bazân- 

du-se pe raportul sâu de tiu cătră Tatăl. | 

37. De nu fac lucrurile Tatălui mei sc nu-mi 

credeţi mic. 35. lar de fac, deşi nu credeţi 

mic, credeţi lucrurilor, ca sc înțolegeţi şi cu 

noaştoţi că Tatăl este întru mine şi că întru. 

Patăl.- Alt motiv prin care justifică numirea că» este 

lfiul lui Dzeă sunt faptele lui. De nu fac: etc., adecă de - 

nu aş face aceste lucruri minunate (9, 3), atunci să nu-mi 

credeți. La ou după e ct. v.: 35. Aie: cuvintelor mele. 

Recepta citește „ca s6 ințelogeți şi credeți“, iar B L au 

“ca să înțelegeți şi cunoaşteţi.“ Varianta, ântâia s& 0x- 

plică din ne'nţelegerea lui pavowozew repetat; dar aor. 0x- 

primă actul: a ajuns la, cunoştinţă, iar prezent. posesiunea 

“durabilă a acestei cunoştinţe. Faptele lui dovedesc — 

dacă le privesc cu credință — că între ol şi Tatăl există 

raport intim, al ființii (i. 30); în urma acestuia Tatăl e în 

fiul şi Fiul în Tatăl. iri explică această locuire reci- 

procă (circuminsessio GUuTIEQL 4001018) în următorul chip: 

Precum soarele e în strălucirea care purcede din cl, şi stră- 

lucirea în soare, din care purcede, .aşa este iul în Tatăl. 

şi "Tatăl în Fiul, care ca două persoane dzeești există în 

şi pentru olaltă în egalitatea şi unitatea, naturii.“ 

“39. Deci căutau iarăş-s6-l prindă pe el, şia 

scăpat din mânile lor. Apărarea precedentă a lui 

[sus le-a schimbat planul de mai nainte: a-l ucide cu 

pietri, dar caută s6-l prindă. larăș are în vedere 7, 30. 

33, 44, Sel prindă: ca s6 înceapă proces contra lui pe. 

cale judecătorească. A scăpat (eşit) ete. nu se determină 

mai aproape, cl. 5, 99. Probabil este că majostatea lui 

le-a impus, Sau că se temeau de popor, pentrucă: nimene 

_nu avea; să pue mâna po dânsul pănă nu va i sosit tim- 

pul hotărit în planul dzeesc. 

_40. Şi a mers iarăş de ceca parte de Iordan, 

în'locul unde era loan mai ântâiu botezând, 

şi a râmas acolo. 41. Și mulți veneau la densul, 

şi ziceau că loan n'a făcut nici un semn, iar 

toate câte-a zis loan despre acesta sunt ade-
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v&ratoe. 42. Şi mulţi au crezut acolo. întrensul. 

După cele întâmplate Isus părăsă&şte Ierusalimul şi trece în 

partea r&săriteană a Iordanului, unde cra, sigur dinaintea 

curselor ierarhilor (11, 54). Jarăș cf. 1, 28. Antdii e con- 

trast la terenul lui de: lucrare mai târziu ; înainte de a. 

merge la Salim (3, 23). A remas acolo, nu SG spune câtă | 

vrome; dar pentru 11, 54 sq. pare că na petrecut toc 

mai mult. Jul veneau etc. Isus lucră aci. și mulți din 
partizanii Botezătorului cred în el. Joan a făcut nici un 
semn; deosebirea între Isus. şi loan, dar mărturia acestui 

din urmă i-a înduplocat s6.. creadă (|, 29 sq.). Mărturia, 

Botezătorului dovedită prin fapte o motivul credinţii lor. 
Repeţirea numelui „loan“ -în al doilea membru al propo- 

ziţici corăspunde simplicităţii vorbirii şi domonstră- stima 

oamenilor faţă de: acost bărbat sânt, a cărui amintire e 
încă vie. 

$. 13. Învierea lui Lazar și - armiările ei, 11, 1l—5. 

„Acum s& hotărăște ținuta. Iludeilor față de Isus | ŞI 
deci și raportul amândurora. ki se hotărăsc să-l OMoaro; 
aceasta trebuia acum să se decidă. formal, iar învierea 
lui Lazar dă îndemnul mai apropiat. La sinoptică nu aflăm 
această întâmplare, Ioan însă _o tratoază pentrucă,. lui îi 

pare moment (locizetor în istoria conilictului ce-și propusese 

a descrie. Învierea lui Lazar e întroducere la istoria. 
patimilor lui Isus. 

1. lar era bolnav oarecine, Lazar din Bi- 
tania, din satul Mariei şi Martoi surorii ci. 
2. lar Maria cra care a uns pe Domnul cu mir 
şi a șters picioarele lui cu pârul s6u,al căreia | 
frate Lazar eră bolnav. Jar (întroduce ca 5; 5) 

exprimă, că boala lui Lazar a întrerupt petrecerea lui 
Isus în Perea. lamilia acestuia și Betania s& presupun cu- 
noscute cititorilor (Le. 10, 38), de aceea autorul se rapoartă 
la fapta care să istoriseşte abia 12, 7 sq. La numele 
Lazar ct. Lo. 16, 105); la Betania ct. Mt, 21, 17. Adausul 

1) După o tradiţie veche la Epifane (Hacres, 66, 34) Lazar era de 30 de 
ani când a fost înviat din morţi şi să mal fi trăit 30 de anY; sar îi retras cu 
soru-sa Marta în Galia şi a predicat evangelia în Massilia.
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din satul etc. serv oşte a deosebi acoastă Betanie de cea 

- din 1, 28. Maria şi Marta -eraă surori cf. Le. 10, 40. lo. 

[2 „3, 5. Maria s& numeşte ântâii pentrucă era do mai 

mare îns&mnătate, deşi. Marta pare a fi mai bătrână (0. 

19. 20 cf, Le. 10, 38). Zar era Maria etc., anticipă isto- 

risirea din 12, 1 sq.; o persoană cunoscută din ceialalţi 

ovangeliști (Mt. 26, 6 sq. Me. 14, 3 sq.). Din fratele că- 

reia Lazar cote. rezultă că Maria, Marta și Lazar crau 

frați. La Maria cf. Le. 7, 36. 

3. Doci trimisoră surorile cătră e! zicând: 

Doamno, iată pe care îl iuboşti este boliiav. 

4. lar Isus zise: Această boală nu este spre 

moarte, ci pentru mărirea lui Dumnezeu, ca 

să so mărească Fiul lui Dumnezoi printrOnsul. 

„Cât timp fusese Lazar bolnav nu să spune; surorile însă 

aşteaptă ca Isus auzind că fratele lor este bolnav, îndată. 

s& vic şi s6 le ajute. vimiseră ; ştiu deci locul unde po- 

trece Isus. qprlziv: îl iubește cu prietenie. Zise: cătră în- 

„v&ţăcei; după solie le spune starea lui. Lazar, în prezența 

solilor. 71008 oxprimă ţinta finală, nu== is Ddvaror ; ci sc nu 

creadă că boala aceasta va [i ca cl se r&mâe în puterea 

morții. - Augustin : „Non est ad mortem, quia ipsa mors non 

crat ad mortem, sed potius ad miraculum, quo facto cre- 

decent homines in Christum ct vitarent veram mortem. 

Avem deci o prevostire că îl va învia. Ci pentru mărirea 

cte.: ca serveşte s6 se mărească Dzeu. Dar mărirea lui 

Dzeu este mărirea Fiului, de accea: Ca să se mărească 

ete. (10, 30. 38). - | 

„5. lar Isus iubea pe Marta şi pe sora ei şi 

pe Lazar. 6. Deci cum auzi că este” bolnav, 

atunci a r&mas doue& zile în locul unde era; 

7. apoi după accea zise înv&ţăceilor: SE mor- 

gem iarăș în ludea.'$. Zis-au lui înv6ţăceii: 

Rabi, acum te căutau ludeii s6 te arunce cu 

pictri, și iarăş mergi acolo? V. 5.. pregăteşto cele 

din Y.: 6, după care Isus, primind. veste despre boala lui . 

_ Lazar; a r&mas încă 2 zile unde l-au întâlnit solii. 

Aceasta nu face el din indiferentizm cătră surori şi Lazar, 

ci din consideraţiuni mai înalte;. do aceea: îar Isus îubea. 

” 12
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“dyanâv exprimă raportul intim întro Isus şi Lazar şi:e 
mai fin decât eprâetv în v. 8. pentrucă aci s& numesc şi 
surorile lui. Deci: în urma acestora. Atunci a rămas; „Isus 
nu grăbeşte s6 ajute prietenului. Sfatul dzeesc este: Lazar 

s6 treacă toate fazele morţii, să fie înmormântat de mai 
multe zile, ca cu atât mai vârtos, prin fapta învierii, s6 
se dovedească puterea și mărirea Fiului (v. 4). Lui 
Tore qw ar trebui s6 urmeze tzara 0, dar d s6 omite, 
pentrucă contrastul: ce s6 intenționase la început să în- 

locuește prin succesiune. Apoi după aceea: abia atunci; 

acum avea să fie după voea lui Dzou. ineza uerd rouro 

să află și la clasici. În Iudea; Isus nu numeşte locul Be- 
„tania, ci provința, plină de duşmani contra. lui, pentrucă 

el vede în spirit că mergerea lui s6 învie pe prieten din 

morți îi va aduce moarto. Învăţăceii tem vieaţa ' învă&țăto- 
- rului și nu înţeleg cum cutează s& se re'mntoarcă îarăș 
„(are omfază) la primejdiile, din cari abia scăpase; de aceca 
caută s&-l abată dela propusul său: Rabi etc. Acum are 
în vedere 10, 31.'Mergă e ca 10, 82.. - 

9. R&spuns-a Isus: Aă nu'sunt douăsprezece 
orce în zi? Do umblă cineva ziua nu sc împie- 

-decă, că vede lumina lumii acesteia; I0.:iar 
de. umblă cineva noaptoascîmpiedecă, că hr 

mina nu esto întrânsul. Sub „zi“ înțelegem timpul 

chiomării și al vieții. „Noapte“ exprimă fiinţa pâcătoasă, 
ce nu aparţine cercului de lucrare; iar lumina“ esto 
lumina internă, mai înaltă, caro locueşte în celce lu- 
crează în cercul lui Isus. Douăsprezece ore e împărțirea 
ovreească, de dimineața pănă seara. Ziua: are cursul sâu 
regulat de 12 ore, așa și omul în activitatea sa. Nu se 
împiedecă : nu greșeşte paşul.. Lumina lumii acesteia 0 soa- 
rele ca imaginea voii lui Dzeu: în lumină trebue totul să 
fio viu și s6- lucreze. Noaptea: care nu e menită pentru 

“lucru, ci odihnci; aceasta va fi și cu Mântuitorul când 
tormină timpul misiunii sale. Lumina nu e întrânsul:. în 
internul lui nu luminează și determină vocea lui Dzei. 

11. Acestoa a zis, și după aceca «răi lor: 
Lazar prictonul nostru a adormit; ci mois ca 

x. 

s6-l deștept pe cl. 12. Ziseră deci "ui înv &ţă--
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lar Isus a zis despre moartea lui; iar lori 
s6 păroa-că zice despre adormirea somnului. 
Acestea a zis, și după aceea grăi; adecă să faco oarecare 
pauză, după care zice etc. Isus descopere acum învâță- 
coilor că Lazar a murit şi merge s6-l învio, dar între= 
buinţează espresiuni luate dela soma. În biserica vecho. 
vedem — poate 'pentru aceste cuvinte .ale Domnului — : 
că moartea s6 numește adormire (1. Tes. 4, 13; Î. Cor. 
7, 39. Il, 30. 15, 6. 18. sq). Pentru credincioşi moartea 
o numai somn, după care urmează trezirea la vieaţă mai 
bună. “Doamne . :; să va mântui: înv dțăceii înţelog râu 
cuvintele Domnului; ci cred că a trecut criza boalei Și a” 
venit somnul liniștitor, ce dovedeşte că s6 va vindeca. 
Do aceea cred ci că Isus n'are trebuință să se. ducă 
acolo, căci Lazar şi fără dânsul să va tămădui; -0l să 
nu so espue. Y. 13. oxplică.. evangolistul cum a înţeles - 
Isus cuvintele precedente. 

14. Atunci deci zise lor Isus po: față: 
Lazar a murit. 15. Şi me bucur pentru voi, ca 
sc credeţi, pontrucă nu Ccram acolo; ci s6 
morgom la dusul. 16. Zise deci Toma, care: 
s6 chiamă goamâ&n, cătră ceialalţi învţăcei: 
Se mergem și noi ca s6 murim cu el. Pe faţă : 

„fără imagine, ca v. 11. A murit e acum şi mai sfăşietor ; 
ci au pierdut orce nădejde că prietenul lor s6._fio între 
vii. AJ& bucur pautru voi s& explică, în ca să credeț, iar 
că nu evram acolo să lcază. la mă bucur. ISus so bucură, - 
că i-sa dat ocaziuno acum şi mai mult să întărească în 
credință pe învăţăceii sci.. De ar li fost la Lazar, când 
încă nu murise, vindecându-l “nu ar fi impresionat în m&- 
sură așa mare ca acum, pentrucă e mai lesne a feri do 

“moarte decât a învia. G întrerupe converzația: ci se 
mergem. Toma dorivă dela taam = a fi duplu, fom = 
geamân,. grec. diduuos. cf. -20, 24. 21, 2, Caracterul 
acostui învățăcel esto că nu crede pănă nu se convinge 
deplin, apoi nu-l poate abate nimic dola aceasta. Din 
cuvintele lui vedem că învățăcoii aveau trebuință so fie 
întariți în credință. După tradiție acost învățăcel a fost 

+ 19% 

ceii: Doamne, de a adormit să va mântui. 13.
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întradovă Gr geamân numindu- să sora lui Lisia. EI nu bagă 
seamă la, cuvintele lui Isus, care dă speranţă că, va scula. 
pe Lazar, ci o îngrijat de sine si de Mântuitorul. Cuca, 
adecă cu Isus; nu cu Lazar, pentrucă acesta era mort, 
ce rezultă din și soi care opune pe înv&țăcei Domnului : 

„dacă voeşte el se meargă, s6 mergem şi noi ca sc 
„murim, cu el. 

„Deci dupăco a venit Isus 1- a aflat pe 
„el având patru zile în mormânt. zzov=—având în 
-urma sa (9, 5). De aci vedem că Lazar murise în ziua 
când solia-a, ajuns la Mântuitorul. Înmormântarea să făcea . 
în ziua morţii (Jahn, Archăologie I. 2. 427). Două zile a 
r&mas Isus în Perea (6) dupăce primise vestea, 1 zi cra 
calea dela Perea pănă la Botania (cam 10 ore). Surorile . 

- numai în momentul: din urmă au chiemat într "ajutor po - 

Isus, pentrucă cunoşteaii ce primojdiă îl aşteaptă în ludea. 

1S. lar Betania era aproape de lerusalim 
ca cincisprezece stadii. 19. lar mulţi din lu- 
dei veniseră la casa Martei şi Marici ca s6le 
mângăe pe ele pentru fratele. Notiţa e adausă 

| oxplicând cum au venit aceşti ludei la Marta și Maria. 
dg A10 Oradiwv Vezandwvre o în loc de ws oradious Dezartir e 

„an0 “Iegoooiiuow (Lc. 24, 13): fiind situat departe” ca 
15 stadii==3 kilom. (Win. Ş. 61. 5 pag. 518) cf. 21, 
Acta 10, 30. Din. lude: unii din partida opoziţia. 

„oi negi Mdoduv zei Magdu însemncază po aceste surori 
cu toate apertinenţelo: casă, servitori, indicând că era 
gospodărie bine întocmită. Ca să. mângăe; “după datina 

7 zile după înmormântarea, cuiva mergeau unii 

       

Evreilor 7 
la alții a conzola (1. Sam. 31, 18. Iudita. 16,-2 3, cf. 
Keil, "Archăologic, LL, 105). : 

20. Marta deci cum auzi că vine Isus, Iza 
întimpinat pe cl; iar Maria șădea în casă. 21. 

Zise deci Marta cătră Isus: Doamne, de ai fi 
„fost aici; fratele mei n'ar fi murit. 22. Şi acum 
ştiu că orce vei core dela Dumnezoă, va da 

| ție Dumnozei. Caracterul acestor surori s6 arată lă- 
murit în ovangelie (Le. 10, 38 sq.). Marta fiind oconoamă . 
sirguincioasă era afară și aude mai ântâiu că. [sus e
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“aproape; Maria din contră ora mai mult contomplativă, 
retrasă în sine, şăde în casă primind condolenţele (șădea). 
De ai fi fost aici nu e mustrare, ci tânguire. War fi murit: 

ca își închipueşte că Isus pentru dragostea cătră fratele - 
lor nu t-ar fi lăsat s6 moară. Și acum știi (aparţine nu- 
mai la pa da) exprimă 0 lumină repede a, credinţii și spe- 

'ranţii: ca şi acum sporă că Dzeu va da lui Isus co va 
cere. Fără îndocală osto că orce, zis în genere, are în. 
vedero învierea fratelui ci. e 

23. Zis-a ci Isus: Va învia fratele tâu. 21. 
Zise Marta lui: Ştiu că va învia la înviere în 
“ziua cca de apoi. Cuvintele Mântuitorului sunt neho- 
tărite, Marta voeste declaraţie directă. Ea nu poate avea 

“nădejde. în prezent, ci în viitor: învierea în ziua cea do 
apoi, de aceea: Șiiă că va învia etc. Aceasta era o parte 
însemnată a învețăturii fariseilor. 

„25. Zis-a ei Isus: Ei sânt învierea şi vieața; 
colec crode în minc va fi- viu, deși va muri; 

- 26. şi tot caro-e viu şi crede în mine nu va 
muri în veac. — Crezi tu aceasta? Marta iubeşte 

"pe fratele su prea mult în chip omenesc; Isus r&mâind 
pe punctul de vedere al învicrii în înțeles general o: 
înalţă la înţelesul eminent-al acosteia: Li sânt cic, adecă 
prezentă este vicaţa adovărată care asigură și viitorul; 
că are emfază. „Ru sânt“ e caracteristic la evangelistul 
nostru; şi „sânt — — are valoare, ființă, deci peritru toate 
timpurile: Învierea s6 cuprinde. în persoana lui. Și vieața : 

nu numai care urmează după înviere, ci vieața în înțeles 

eminent. Va fi viu, deși ete. ; „poate cu trupul â suferit 
moarte, dar pelângză acesta și în acesta are vieaţă ade- 
v&rată. Și tot care crede etc. e gradaţiune. viu: cu tru- 
pul. Nu za mari în veac: moartea asupra acestuia nu are 
putere. Crez aceasta? Cele precedente erau numai pro- 
vocare cătră. Marta; ea să se declare dacă siaroa ci e 

„conformă acestei condițiuni: că el poate învia pe Lazar. 
Cristos este izvorul vieţii spirituale și trupeşti. Vioaţa nu- 
mai trupească nu e v icață adevărată ; aceasta oxistă undo 

-- s& allă credinţa în Cristos.. Cine 'croile în el s6 renaşte 
“si are încâtva învierea; iar trupul să împărtășește de
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gormeonul glorică viitoare, care să desvoltă pe încetul şi 
so perfecționează . în ziua cea din urmă, când întreaga 

natură va învia (Col.'3, 4). Pentru cel renăs: cut în Cristos 
“moartea, trupului „non - ost exitus, sed transitus ct -tem- - 

porali jtinero decurso. ad acterna transgresus“ (Ciprian). 
27. Zis-a lui: Da, Doamne; ei am crezut că 

tu oști Cristosul, Fiul lui Dumnezoiă, care vine 
în lume. Da, Doamne exprimă credința Martoi. că Isus- 
e vieaţa în fiinţă. Am crezut motivează cele precedente; 

„ea a crezut ȘI. crede și acum că Isus e Moesia. Perfect. 
exprimă, fapta, în ofectul ci durabil. Cure vine. cf, Mt. LI, 

„93. Le. 7, 19, 20: caro avea să vie şi e aci.. In lume 
cf. 6, 1-4;- mărturisirea Martei e identică cu a lui Petru 
(Mt. 16, 16). Cele 3 determinări cuprind întreaga, CI cre- 

“dință. - 

„28. Şi acestea zicând s'a dus și a chiemat 
po sora sa Maria în taină zicând: Învățătorul 

„osto. aci şi te chiamă. 29. Accoa cum auzi, se 
sculă de grab ş și veni la dânsul. Din sa dus și a 
chiemat reese că Isus îi dăduse porunca s6 chiemo po - 
„Maria, ct. şi „te chiamă“. În taină, nu vocște ca vrunul' 

din cei din casă sc fie față la întâlnire; mai vertos că 
_“ştia că între ci sunt unii adversari ai lui Isus. Învățătorul 
Ă este aci ; adese vor fi auzit ele cuvintele lui Isus;: el. o. 

„învățător ul“ în înțeles eminent și numirea aceasta ajunsro- 

ca Maria să ştie de cine e vorba. 
30. lar Isus încă nu venise în “sat ci cra 

încă în locul unde l-a întimpinat pe e el Maria. 
31. ludeii deci care erau cu dânsa în casă şio. 

mângăiau pe ca, vezend pe Maria că de grab. 
s'a sculat şi a eşit, au mers după densa, Cro- 

zând că merge la mormânt ca să plângă acolo. 
32. Maria deci cum a vonit unde era. Isus, v&- 
zendu-lpe ela căzut la pisioarelo lui, zicend 
lui: Doamne, de ai fi fost aici, fratele meu 
-n'ar fi murit! Dupăce Marta şi- a împlinit misiunea 
„cătră Maria, aceasta se scoală şi merge la Isus. Probabil 
„esto că el nu intrase în sat, pentrucă cimiterul cra mai 
aproape de locul unde se alla acum. NB C citesc încă
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(î70), A D L nu. Iudeil deci etc. În zilele dintâi după în- 

-mormentare era datină la Evrei a merge la mormânt şi 

-a plânge. <a mers după dânsa: la mormânt, ca împroună 
să plângă şi s& o mângăc acolo nclăsând-o cu totul pradă 
durerii. Pezâudu-l pe el a căzut ctc.; abia vede Maria po 
Isus şi fiind foarte mişcată se aruncă la picioarelo lui. 

zicând: Doamne ete. Din repeţirea cuvintelor zise în v. 
21 rezultă că surorile adese au vorbit de această împre- - 

| jurare. Maria mai mult nu poate grăi, dar nici Isus nu 

“începe conv erzaţio ca cu Marta, pentrucă sunt față Iudeii. 
Nur fi murit fratele meu — rostite do amândouă sur -orilo — 

dovedesc cât do mult îl iubeau. 

33. Isus deci cum a văzut-o plângând și 
po ludoii care venisoră cu. densa plângând 

s'a înfiorat cu duhul şi s'a turburat în sine, 

şi zise: Undo l-ați pus pe el? 34. Ziseră lui: 
Doamne, vino: și vezi. 35. Isus plângoa. Isus 
vede plângând pe Maria şi po ludoii care erau cu densa. 

Aceasta îl impresionează; durerea şi compătimirea în, atară 

momente se înfrăţesc: Verbul 2ufgrudode (dela Botuw = 

fromo = a scârşni) însomnează: a murmura, a se mânia, 

întărita, înfiora, dar să foloseşte şi ca evr. zaaf de orce - 

atect mai puternic, chiar şi de întristare. Cu duhul; în - 

intornul său (Win. Ş. 31. 6-a. pag. 202). Crizostom, Teofilact 

ete. zic că Mântuitorul s'a-mâniat fiindcă a fost mișcat de celo 
întâmplate, „quia non est vivificaturi flere“ (arie) ; alţii, 

pentruică moartea e plata p&catului; pentru necredința Iu-. 
deilor şi a, surorilor; în urmă pentrucă condolenţa Iudeilor 

față de surori cra fățarnică. zai trăoasev taurov 0 

activ: sa zeuduit pe sino însuş. în lăuntrul său. EI voeşte 

a se desface de mișcarea internă ca: s&-și înceapă lucrarea. 

Unde l-ați pus e zis scurt, pentrucă s'a hotărit a face cova. 

Isus încă e mişcat şi întreabă unde e pus trupul priete- 

nului. S& nu fio știut el unde zace Lazar? Intrebarea 0 : 
pune exprimând că împărtoșeşte durere ca lor, nica, să arate 

„natura sa omenească, iar la înviere pe cea dzocască. 

Vino și vezi e zis cu durere, de aceea, scurt. Plângea;
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în original dazevav nu ziaiew, pentrucă plângerea lui con- 
zistă în lacrimi, nu în vaete ca a Mariei şi a ludeilor. 1) 

36. Doci ziceau Iudeii: lată cum îl iubea: 
po €l. 37. lar unii din ci ziseră: N'a putut 

„acosta, care a deschis ochii orbului, s6& facă 
ca şi acesta s& nu moară?. Lacrimile lui Isus s& 
explică, în deosebite chipuri. Unii zic fată cum îl iubea 
etc.; alții ma putut acesta etc. Isus a tămăduit pe orbul 
din naştere, lacrimile. lui: acum dovedesc că el nu poate 
ajuta, sau că nu iubea pe Lazar2. Imperfect. pila ex- 
primă timpul când Lazar era viu. Cure a deschis. ochii; 
ci se provoacă la acest fapt, căci era mai aproape. 

38. Isus deci iarăș înfiorându-se în sine 
vine la mormânt; iar era peşteră şi piatră 
cra deasupra ci. 39. Zise Isus: Ridicaţi piatra. 
Zise. lui sora mortului, Marta: Doamne, mi- 
roasă, că este mort de patru zile. 10. Zisecoi 

- Isus: N'am zis ţie că de vei crede vei vedea 
“mărirea lui Dumnezou? Deci: în urma acestei ne- 
cunoașteri; iar âuerqovuevos să rapoartă la r6utatea unora. 
eis nu exprimă că a intraț în lăuntru, ci aproape de mor- 

“mânt. omţiaov e mormânt în stâncă, cum aveau cci cu 
stare; erau zidite în stâncă vertical ori orizontal şi s6 

închideau cu o lespede mare. ze auz: poate însemna: 
“pe, lângă, înainte. Ridicaţi piatra, e scurt, hotărit. Marta 
auzind” cuvintele lui Isus îl face-atent: Afiroasă etc., deşi. 

„aceasta conchide ea numai pentrucă e vreme mai înde- 

lungată de când l-au îngropat. De aci nu s& poate afirma, 
că trupul n'a fost înbalzamat, ce să făcea la Evrei ungend 
cu oleu și înfășând în spocorii (19, 39 sq.); altfel la 
Egipteni. Marta nu mai aştepta acum s6 se realizeze nă- 

1) Unil s'aii scandalizat de această plângere a lu Isus. zicând; N'a ştiut 
el că în momentul proxim prietenul va învia ? Dacă a ştiut, de ce plânge? La, 
aceasta, să răspunde: „Nu mat este permis, cu lacrimi în ochi, a da pâne celul 
lipsit? Lacrimile trebue să fie mincinoase pentrucă ajutoră 2*: (Merz). Durerea, 

” -lul Isus e adevărată ; el o simte ca om (Mt. 26, 39 sq.), ce ne dă cea mat mare 
mângăere. Ă . 

-2) Toate primese colorit dela, privitor. Nencrederea, bănuiala, gelozia văd 
numai tradare, înşălăciune şi necredință. Sufletul cuprins de patiml explică fiecare 
faptă în sute de chipuri căutând totdeuna a scoate la iveală partea cea mal rea 
pentru aproapele. . Ii
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dojiea nutrită v. 22; s6 înfiorează a vedea pe. fratele 

ci trecut în putrejune și o îngrijată ca Domnul s6 nu 
fio atins de mirosul neplăcut. Maria, din contră, e privi- 
toare tăcută, așteptătoaro.- rezegratos tor e. motivul la 
„miroasă; espresiune clasică : zace de + zile în mormânt. 
Cuvintele acestea ale Martei îndeamnă pe Isus încă odată 
se anunţe minunea care voeşte s6 facă (v. 4. 23). Am 
zis în v. 23, dar s6 cuprinde abia în v. 25 sq. De ze 
crede ctc. - exprimă mustrarea Martei pentru necrodinţă;; 
nădojuea ci a scăzut în urma unor griji mici, temporale. 
Vei vedea “mărirea lui Dumnezeă; puterea dzooască Care 
să va manitesta înviind pe Lazar. 

„41. Doci ridicară piatra; iar Isus şi-a ri- 
dicat ochii în sus și ziso: Părinte, mulțu-. 
mescu-ţi ţio că m'ai ascultat. 42. Dar cu ştiam 
că tu mă asculţi totdouna; ci pentru mulțimea 
care stă împrejur am zis, ca s6 creadă că tu 
m'ai trimis. Isus după ridicarea pictrii nu cere ca 
Dzeu să-i dea putere a s&verși fapta, ci mulţumeşte 
pentru aceasta; nu pentrucă el sar fi îndoit că Dzou 
îi dă toate ce el cere, ci aceasta o face cl pentru cei. 
de față. Deci ridicară; surorile ascultă de cuvintele Mân- 

“ tuitorului, ce dovedeşte că au redobândit tăria credinții. | 
Maulţumescu-ţi : pentrucă în lăuntrul scu mai nainte se ru- 
gasc şi a fost ascultat; căci rusăciunea, ascultarea şi 
mulțumirea sunt la Isus în acelaș moment, dar cl exprimă 
numai pe cea din urmă. Isus core dela Tatăl putere a 
face minuni pentrucă, deși este el vicață, totuș nimic nu 
face fără Tatăl, ci dela Tatăl (10, 32); unitatea voinţii 
apare în supunerea, Fiului la cuvântul Tatălui. Ea știau 

s& rapoartă la timpul când el.s'a rugat. la Dzeu; lui deci 
nu-i pare ceva neaşteptat ascultarea prezentă din. partea 
Tatălui. Cr: -celce.se roagă cu siguranţă că vali as- 
cultat, la acela mulțumita cu rugăciunea apar imbinate 
foarte! strîns. Pentru mulțime; comunicația, sa intimă cu - 

Tatăl în rugăciune. încă serveşte chiemării, caro comuni- 
- cație se arată acum tuturor. dm zis: am rostit rugăciunea, 

(41). Ca să creadă: din rugăciunea lui de mulțumire s6 
recunoască ci că el dela Tatăl primeşte minunea cerută.
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„48. Şi acestea zicând a strig sat cu glas 
mare: Lazaro, vino'-afară. HM. Şi a cşit col 
mort, logato.- fiindu-i picioarele şi mânile cu 
făși, şi faţa lui cra losmată cu mahramă. Zise 
lor Isus: Dezlogaţi-l şi lăsaţi-l sc meargă. 
După cele precedente Isus săvorşăşte minunea rostind : 

„Lazare etc.!) A strigat cu g'us mare e construit cu -intonțiune: 
ca s6 arate puterea lui. Isus asupra “morții: dtUgo tv — 
huc foras! e fără verb. EI îl agrăcște ca pe unul viu ; 
aşadar - învierea sa s&verşit. în legate fiindu-i picioarele 
ote.. vâd .unii a 2. minune (Crizostom, Augustin, Zigaben 
otc); căci cum.a putut cel înviat eşi afară fiindu-i logate : 
picioarele? Ș. Vasile zice: „Miră-te de minune în minune.“ 
Dar nu e numai decât trebuință a lua 2 minuni la 
acest act. Lazar a putut ceşi din mormânt fiind întășurat 

„focare membru separat — ca la mumiile egiptene — 

sau că făşilo nu erau strinse tare și începând el a merge 
Sau lărgit şi mai mult. zegia ocură numai aici în TI. N.. 
şi însemncază făși ânguste de pânză -(19, 40. 20,5 sq. 
090vic).  oxvdăgiov. (lat. -sudarium) e mahrama care s6 

„punc pe capul mortului acoperindu-i fața. Originea şi-o 
„are în Geon. 3, 19 simbolizând că cei morți ai: scăpat 
„do-toate nevoile (Gon. 3, 17. Ps. 90, LO cf. Apoc. 7, 1-0). 

0xus stă în loc de nedownov = mădeth cf. Apoc. 1, l6. 
Dezlegaţi-! ete. Isus trebue să aducă aminte celor prezonţi:; 

ci sunt impresionați şi aă uitat. 

15. Deci mulţi din ludei care veniseră la 
Maria şi vâzusoră celece a făcut, au. crozut 
întrensul: 46; lar unii din ci s'au dus la farisei 
Și spuseră lor celece făcuse Isus. Minunea im- 

. presionează şi po ludeii de faţă; unii cred, alții însă gră- 
besc a aduce cele întâmplate la cunoştinţa fariseilor. Mo- 
tivul poate fi că-nu voiau bine lui Isus, sau pentrucă 
nctăcând acoastă arâtare se temeau să nu vie în propus - 

că sunt partizanii lui în secret. Care veniseră determină 

x 
:) Despre Lazar tradiţia nu ştie nimic mal mult. Quadratus (la Eusebie 

N. E. 1V. 3) istoriseşte că pe timpul săi ;încopntul sec. 2 ) eraii în viaţă” unil pe 
2 care-l inviase Isus din morţi. Acceaş. relatează e insă şi de: “pre unii pe care-l 
vindecase.
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po mulți și explică po aă crez ut. In Maria ; numai i aceasta 
se aminteşte, căci avea mai multă trebuință de m: ingăcra. 

Unii din ei: din ludei în genere; contrast la cci de mai 
nainte. Ei nu ajunseră s6. vadă minunea cu ccă amintiţi 
în'v. 15, do aceca să zico: „celece făcuse“. La farisei: 
care veghiază curăţenia, religiunii evreeşti. Spuseră lor: nu- 
„mai astfel cred s6-şi liniştoască conştiența ; ei nu pot crode 

că Isus s6 lucreze cu putero dzocască, ci-l înfăţişează” că 

'sacrileg, caro a dezgropat cadavrul (Zigaben, 'Peofilact). 

47. Deci au adunat arhicroii Sinedriu şi 
zicoau: Co facom, că acost om face multe 
somne?.48. Do-l vom lăsa po el aşa, toți vor 

"erodo întrensul, şi vor veni Romanii și vor 
lua nouă şi locul şi neamul. Fariseii iau în ajutor 
putorea sinedriului, deci şi a saduceilor care ocupau celo 
mai înalte poziții. Fi so tom că partida lui Isus va creşte 
tot mai taro și ci vor perde vaza la popor; „vor 
veni Romanii etc.“ oc numai pretoxt. Augustin:. „ Lempo- 
-ralia perdere timuerunt ct vitam acternam non cogitavo- 
runt, ac sic utr umue amiserunt“. GuvtOgrov 0 ncartic. === 

şedinţa sinedriului. zi noroouev (nu zi nou, Win $. HA. 
3.9. pag. 207); indic. exprimă: fără îndocală este că noi 

+ 

trebue s6& facem ceva. 67 nu == în privința aceasta, ci 
== căcă, motivul întrebării. Şi cei mai aprigi dușinani 
ai lui recunosc „că face semne“; nu pot nega că acelea 

sunt „multe“, deşi aceasta le-ar conveni. mai mult. Multe 

semne nu arc în vedere numai învierea lui Lazar, ci şi 

alto minuni; iar acest om oxprimă dispreţ. Ei nu exami- 
ncază faptele minunate ale lui Isus ca apoi sc deducă 
la puterea care lucră printrânsul, ci v&d. în el numai un 
turburător al poporului; iar în urma frecărilor interne se 
poate da ocaziune Romanilor s& se amestece, chiar să. 
lo nimicească statul. Aș, adecă dacă nu împiedecăm lu- 
crarea lui. age = a lua dela cineva; să rapoartă numai : 

la, zânos, iar prin zeugma şi la t9vos. Sub zoros înţeleș 
unii templul, alții Icrusalimul (Crizostom etc); alţii zic că 
esprosiunca întreagă zor zonov zai 70 t9vos == ţara şi 
poporul. zur are emfază şi exprimă ambiția ierarhilor: 

-. Ierusalimul. esto numai al lor, asemene şi poporul.
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19. lar unul oarecare din ci Caiata, arhic- 
„rou-fiind-al anului aceluia, zise lor: Voi nu 
„Ştiţi nimic, 50. nici gândiţi că: de folos este 
_Youd ca un om s6 moară pontru popor, şinu 
s6 piară întreg noamul. Cuiafu (It. 26, 3. lo. 18, 
12) dă râspuns foarte prudent, din punct de vedere po-: 
litic, la „ce facem“? Pentru „salus publica“ vieața unui 

„novinovat încă s& poate jertfi. es ze: unus quidom (Me. 
1-4, 47.- 91). Arhierea fiind al anului acehia!): în acel 

“an așa de important, când Mântuitorul a fost răstienit, 
zice loan, Caiafa era arhicreu, cf. Mt. 26, 3. Voi nu știți 
o zis cu dispreţ: numai așa puteți întreba: Ce facom?. EI, 
saduccul, o. mai prudent (Acta -5, 17). S&6 poate că 
în sinedriu unii crai mai calmi, ca, Nicodim... Nici gândi: 

-nu judecați, că cote. gvusptge îva e întrebuințat în înţeles 
slăbit din grecitatea - de apoi; circumserio infinitivul (Win. 
Ş; 41. S. c. pas. 315). vneo=in commodun; în urma lui 
„Şi nu s6 piară întreg neamul“ are înțelesul „în loc“. 

Hadş (am) e poporul evreu în înţeles politic, 29vos ca na- | 
țiuno. Și nu cete. exprimi interes numai la, părere. 

51. lar aceasta: nu zise dela sine, ci fiind 
arhierci al acelui an a prorosit că Isus avea 
se moară pontru popor; 52. şinu numai pentru 

_popor,ci ca şi pe fiillui Dumnezeu cei risipiţi 
s&-i adune întruna. Azeasta nu zise ete. Grăind Caiafa | 
cuvintele precedente cugeta cum s& scape poporul' de 
peire, iar Duhul îi arată cum s6 va mântui omenirea. 
A prorocit: în urma îndemnului dzeesc. Evăngelistul spune 
că Caiafa, n'a vorbit astfel ca om, ci a profețit, şi moti- 
vează cu oficiul lui de arhiereu.) Pentru nafiun: (Unite 7ov 
£9wvovs) nu 2aoo (v. 30), pontrucă opune pe păsâni ludeilor;2) 

1) Cu aceasta nu să afirmă că arhiereul se schimba, în fiecare an. Arhie- 
"ria, din început, era ereditară, iar sub stăpânirea romană, pe timpul lur Cristos, 
să schimbă adese. lu stăruința şi după interesele prozuratorului din Iudea (Flaviu, 
Antiq. 18, 2, 2). Ana însuş a tost arhiereu, 5 feciori al lui, chiar ginerele stu 
Caiata. Nu importa cine guvernează. (praeses sinedrii), ci cine săvârşeşte îu' ucel 
an actele liturgice,. aduce jertfa în ziua împăcării, » - - 

2) După evangelist purtărorul celei mal înalte demnități preoțești este ales 
de providenţa dzeească a. protuţi apropiata realizare a “planului de mântujre. 

s) Când serie Ioau evangelia încetase deosebirea, între Acces Și t9ros, 

de aceea scrie el Unio Tov E9yovs și nu Vatg Tov. Aaoi. Alt popor
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şi deosebirea aceasta e naţională (Le. 7, 5. lo. 15, 39). 
Și nu numa etc. exprimă universalitatea jer tfei dei împă- 
care. Lui Israil s6 opun fi lui Dumnezea că risipi: pă- 
sânii; ci încă nu erau aceasta, de aceea espresiunca, o 
prolepsă. Odată, prin credinţa în Cristos, şi aceştia vor. 
lua parte la roadele morţii lui. i | 

"53. Doci din “acea zi s'au sfătuit ca s6-l: 
omoara-pe cl. Cuvintele lui Caiafa au cfectul că sine- . 
driul hotărâște moartea lui Isus; numai timpul potrivit's6 
caută acum pentru executarea acestei hotăriri. - 

54. lar Isus nu mai umbla de faţă întrolu- 
dei, ci s'a dus de acolo în ţinutul aproape de 
pustic, în cetatea ce s6chiamă Efraim, şiacolo 
poetrocoa cu învâţăceii. 59. Şi ora aproape 
paștele ludeilor, şi.s'au suit mulţi la lorusa- 
lim din ţinut înainte de pașşti, ca s6 so cură- 
țască po sino. 56. Căutaudeci pe Isus şi zi 
seră între since stând în tomplu: Cevi s6 pare 

vouG?-că-nu va veni la serbătoare?ă 1. lar ar- 
hieroii şi fariseii dăduseră porunci, că do va 

ști cineva unde esto, să vestoască, ca să-l 
prindă. po ol. Duşmânia Iudeilor îndeamnă po Isus a se. 

retrage; ci nu-și pot împlini planul când vor, ci când vo- 

eşte ol (10, 18). Deci, în urma. acestor cuvinte ale lui 
Caiafa. Nu mai umbla de față; contrast la cele întâmplate 
pănă aci. Pănă acum spune poporului că este Mesia şi 
Fiul lui Dzeu. Efraim (probabil Ofra sau 'Tajibch) spre 

miazănoapte-răsărit dela Ierusalim, în ludea, aproape de 
Betel; după Eusebio S mile, după Ieronim 20 de mile - 
aproape de pustiul Iuda. Alţii cred că avem de înțeles 
ținutul spre miazăzi de Torusalim. Xwga == ţinut, prov ință, 
spre deosebire de capitală. Fiind aproape paştole mulți 
din acele ținuturi se duc la Ierusalim. Se se curățască pe 

sine avem de înțeles curăţirile levitice (Ex. 19, 10. Num. 
9, 10; 2. Cron. 30, 17 sq. cf. 18, 2$). Căutaiă deci ctc.: 
locuitorii de lângă Ierusalim erau .îndatinați s6 vadă po 

ai lui Dei se formase acum, toi eraii i aţă de acesta un tos (1. Petr. 2 2,10. 

Apoc. 18, 4. 21, 3).
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“Isus de .s6rbători acolo. „Acum cunoscând hotărîrea, și 
porunca, dată de sinedriu sunt curioşi dacă Isus va veni 
la orusalim sau va, fi amânat „călătoria. zi Vozeire; 
ora îndoeală întemeiată do va veni a s&rbătoare,. fiindcă 

“ştii că, vioața lui e ameninţată (Win. Ș $. 56. 3. pag. 173). 
Stând în templu : aci aşteptau s6 pășască și acum ca altă, 

_dată.. Jar dăduseră ete. e pus cu emfază; exprimă moti- 
vul caro a putut îndemna mulțimea. să - se îndoească.de 
vine Isus la Ierusalim. îva (ca) o scopul şi cuprinsul „la 
vroiai cari s'au dat ca hotăriri: ale şedinții (v. 47 sq.) şi 
conzultărilor următoare (v. 53). 

$. 14. “Unger ea luă Isus; intrarea în Ierusalim şi ultima 
„cuvântare publică, 12, 1—50. ÎN 

Întâmplările din cap. 12 au îns&mnătate istorică do- 
cizivă, dar sunt și profeție pentru viitor. 

a) Ungerea Mi Isus în Betania,. 12, 1—6. (Mt, 14, 3—9), 
l. Is us deci șase zilo mai'nainte de paști 

-a vonit la Betania, unde era Lazar care fu- 
sose mort, po care l-a înviat din morți. 2. 
Deci. făcură lui ospăț acolo, și Marta sluja, 
iar Lazar cra unul din ceice ș&doau la masă 
cu dânsul.. Deci leagă la cele precodente ; Isus ştie că 
ora lui. sa apropiat, de accea. mer ge la Ierusalim. 7190 
E5 ajutgdâv Tot doza € în loc de £g 1jutgaus 7190 Tov 14oJa 
cf. 11, 18 (Win. Ş. 61. 5. pag. 518), pentrucă er a, datina 

„a zice neo E jueouăv. Acoste= 6 zile s& calculă astfel: 
pasha începe sara în- 14. Nisan, deci ziua  ântâia este 
13: a doua 12 etc., iara șasa în S$. Nisan. În acel: an al 
morţii lui Isus, după calendarul icrusalimean, - 14. Nisan a 
fost Vineri (of. 13, 2), deci Isus a sosit Sămbătă în S 
“Nisan dela Icriho în Betania. Dar nu să. poate presupune 
că el a călcat Sabatul călstorind așa mult, de aceca e 
probabil că sosește în Betania Vineri în 7. Nisan; 290 
ES 7. v. ndoza “nu aparţine deci la ide, ci lu erolnoar 
"aur eimvov (Y. 2. 13, 1), şi cina a fost s&rbătoroască,: 
cum obicinuiau ludoii s6 facă Sâmbăta. A venit lu Detania ; 
din Efraim pare că Isus a 'vonit prin Ioriho (Ale. 10, 46),
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unde se întâlnește cu caravana co merge la sărbătoare. 

Unde era Lazav. C spus cu intenţiuno şi progăteşte cole . 
următoare. Făcură, nu s6 spune cine; fără îndocală că 

priotenii lui: Isus ; Mt. și Mc. spun apriat: că în casa unui 
“Simon care suforiso do . lopră; pe care, poate, Isus 
l-a tămăduit. Unele apocrife zic că acest Simon "ora ta- 
tăl lui Lazar (poate mai corect: ora înrudit aproape), de 
aceea ne oxplicăm purtarea deosebită a 'surorilor: Marta 
e ocupată în casă, iar Maria şi Lazar sunt- cu Domnul.- 
Seiznvov însemnează prânz și cină ; în cazul din urmă recse 
că s'a ținut Vinori seara înainte do a îi început: Sâmbătă. 

3. Maria doci luând o litră.de anir do nard 
adlevăratide mult preţ a uns picioarele lui. 
Isus şi a şters picioarele lui cu părul si; 
iar casa s'a umplut de mirosul mirului. Maria 

“voeşte să-şi arate mulțumirea cătră Domnul care a în- 
viat pe fratele ci. Mt. Le. nu numesc femeea;, pentrucă 
de Marta şi Maria ei nu istorisiseră nimic. lizea aro 12 uncii ; 
măsură pentru fluide, corespunde - aceluiaș pond de apă. 
La -vagdos - muorez „cf. Me. 14, 3. Înainte do masă să 
spălau picioarele, căci sandalele să desculțai și toţi ș&deai 
pe divanuri. Maria arată deosebită reverență cătră oaspele 

„-s6u; ca îi unge picioarele cu mir și le şterge. cu 
pârul capului. A uns picioarele; după Me. Maria, ca s6 
poată turna micul, sparge gâtul vasului de alabastru (cf. 
Mt..26.. 7) şi unge capul lui Isus. Unii zic că e prea 
mult mir. Dar comparând istorisirea sinopticilor, apoi 
că a uns. capul şi picioarele lui Isus, şi având în vedere 
nemărginita iubire cătră Domnul, nu avem .motiv a no 
mira că sa folosit o litră de mir. ez exprimă cauza cf. 
Mt. 23, 25. Apoc. 8,5. 

| 4. lar ziso luda Iscariot, unul din învătă- 

ceii lui, carecavea s6- | vândă pe el::5.Pontru 
co acest mir nu s'a vândut cu trei sute de di- 
nari și s6 so fi dat săracilor? Jar zise-c contrast 
la fapta plină de iubire a Marici. luda nu încuvinţează 
aceasta şi-şi exprimă părerea cătră ceialalți învâțăcci. Care 

1 

avea să vândă. marchează contrastul întro acest înv &țăcel - 
“şi fapta Marici. Evangelistul pune .în legătură această
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“atitudine a: lui Iuda cu tradarea. La dinan cf. Mt. 
18, 28; 300 de dinari fac cari 102 1. v. a. (Me. 14,5). 
luda nu poate înţelege pe. Maria, pentrucă banul era, idolul 
lui şi de aceea i:s6 paro că ca făcuse acum risipă; cru- 
area e numai pretext, nu adevăratul motiv al mustrării. 

6. lar acoasta ziso el nu pentrucă de săraci. 
ii cra lui grijă, ci că cra fur şi având casa 
purta colece să arunca în ea. Urmează caractori- 
zarea. lui Iuda. Fra fur; ai Ştiut abia mai târziu. 
VAWO0OLOuov. însemnează o “ădiţă pentru limbile flautului 
(yâdiooau) ; apoi în “penere cutie: În această cutie păstra. 
Iuda, darurile “prietenilor lui Isus, care lo dădeai aceștia 
pentruca să aibă cele necesare. 2Bdorati e aro — după V ulg. - 
— înţelesul: a purta, dar mai bine este a-l lua „aulerre“ * 
(aşa Origen) : a înstrăina (20, 15. Mt. 8, 17. Polyb. 1, 48, 
2). S6 întreabă, dece Isus a încredințat această cutie 
tocmai lui 'luda.? Crizostom, 'Teofilact, Zigaben cred că Isus 
a dat casa aceasta lui Tuda ca, s6-i curme orce pretoxt 
pentru vânzare, căci atare om mai curând să căştigă prin 
“încredere decât prin nencredero.. Răspunsul cel mai po- 
trivit pare însă a fi următorul: „Una, dintre căile cele mai 
vrednice de închinare ale providenții dzeeşști este în pri- 

„Vința păcatului, a pune po păcătos în împrejurări ca 
voutatoa lui internă, să se poată manifesta.“ cf. şi Mt. 10, 4. 

Zise deci Isus: Lasă-o pe dânsa, ca s6-l 
năsticze pentru ziua îngropării mele. „8. Că 
pe săraci pururea îi aveţi cu voi, iar pe mine 
nu: mă aveţi purur ca. Rocopta, citeşte, după. AEEG 
etc. &peg...: cur) es ri)... TerIjQIjer, dar trobue sc 
preferim rarianta mai grea de auzijr îva €iş.... Tnoi- 
07 GUTO după, NBDIKL. îna Toon aur, adecă râmășița 
de mir s6 nu se vândă pentru săraci, ci să se păstreze 
ca s6 poată: sferși în ziua, inmormontârii mele ce a în- 
ceput acum. Alţii Zic Că auzro nu s& rapoartă la această 
romăşiță, iau aor. conj. în înţelesul preteritului: „ca s6-l 
fi păstrat pentru “ziua, îngropării mele“, cf. Mt. 26, 12. 
"Ungerea să cugetă -ca înbalzamare anticipată, ziua un- 
“gorii ca, ziua îngropăriă; așadar. abia când s6 întâmplă 
îngroparea s6_ va putea zice că acest. mir a fost pă-.
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strat pentru ziua înmormântării lui (fuseso cumpărat poate 

“pentru înmormântarea lui Lazar sau pontru alto trebuințe). 

V. Se ca Mt. 26, 11 (Me. 14, 7). zmomon e contrast la: 

2n0d9n din v. 5. Pe săracă ete. rostește Isus pentrucă ştie 

că nu mai trece multă vreme şi se desparte de lume. 

b) Intrarea în lerusalim, 12, 9-—19 | 

(Art. 21, 1—11. Me. 11, 1—11. Le. 19, 29—44), 

9. Deci a înţeles mult, popor din ludei că . 

este acolo, și a venit nu numai pentru Isus, 

ci şi s& vadă pe Lazar, pe care l-a înviat din 

morţi. 10. lar arhioreii se sfătuiseră .s6 omoare 

şi po Lazar; Il. că mulţi din ludoi morgoai 

pentru dânsul şi credeai în Isus. Isus era aproape 

de Ierusalim, ce înțelegând locuitorii merg la dGnsul încă 

în ziua Sâmbetoi, când sa făcut ospâțul. Deci a înţeles; 

paro că dela pelerini, cu care venise Isus. Din lude, are 

înţelesul evângelistului (11, 19). Să vadă: ci voesc s6 se 

convingă 'cu ochii lor de sunt adevărate celece spun alții. 

Arhiereii, sunt capii ierarhici. Să omoare și pe Lazar; ol 

o motivul că mulţi să duc şi cred în Isus; așa cred ci. 

că vor şterge amintirea. acestei fapte din mijlocul popo- 

rului. Aergeai, adecă la Lazar în Betania. 

12. lar în ziua următoare mulțime multă caro 

venise la sărbătoare, auzind că Isus vine la 

lorusalim, 18. aluat stâlpări de finic şi a eşit 

întru întimpinarea lui, şi strigau: Osana, bine 

este cuvântat celce vine întru numele Dom- 

nului, rogele lui Israil. Isus nu fuge dinaintea ar- 

hiereilor, ci merge.la ci, deşi le cunoaște planurile. În 

ziua următoare: Duiminocă. Aulțime multă; probabil este că 

aceştia auziseră dela ceice sati întors din Betania la Ie- 

- rusalim. dios — dzovoavrts e constr. ad sensum; iar artic. 

„av înaintea lui cporwizwv însemncază finicii -care erau 

lângă drumul ce duce din. Betania la, Lerusalim. faiov de- 

rivă din limba coptică şi însemnează vlăstar de finic (At. 

Me.; la Le. lipsește această notiță); iar espresiunea, Boiu 

Tv qowizwv ocură numai aici. La Osana..." Domnului ct.
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ME. 21, 9 sq.; aceste cuvinte (hoșia-na,) s6 „strigau la săr- Dbătoarea înfigerii corturilor. Regele hi Israil (NB) e adaus de cântăreți şi are înţeles mesianic. - E 
"14. lar Isus aflând un mânza ș6zut pe el, procum este scris: 15. Nu te tome fica Sio- nului; iată regele tu vine ȘSz6nd pe mânzul azinci. Aflând; celelalte. întâmplări evangelistul presu- pune cunoscute din sinoptici (Mt. -21, 1—3). ordgrov; di- „minutivul -opune calului selbatic, pe care Domnul nu-l . întrebuințează. Nu te teme etc. e Zah, 9, 9, dar scurtat. 

-„Blând“ la Mt: şi „drept şi mântuitor“ la LX lipsesc, căci pentru ovangelist de importanță “este a arăta cum Isus intră în Ierusalim ca un principe. al păcii. 
16. Acestea n'au înţeles înv&țăceii lui mai “nainte, ci când s'a preamărit Isus, atunci şi-au - adus aminte că acestea erau scrise pentru el şi acestea au făcut lui. Acestea repețit de 3 ori "accentuă şi 'mai mult fapta precedentă. Ioan adaogă că ci n'au înțeles în riomentul acela la cino să rapoartă cele scrise de proroc, ci abia după înălțarea Domnului, când li Sa luminat mintea și au pătruns toate adevărurile - . dzecști (2, 22. 16, 20 sq. 20, 9). Acestea ceraă scrise, adecă „SG călărească pe mânz. Acestea ax făcut hi: lau primit ” s6rbătorește. La și—-aă adus aminte cf; 2, 22, 

17. Deci a mărturisit mulțimea. care ora cu ol când a strigat pe Lazar din mormânt și. I-a sculat pe cl din morți. 18. Pentru aceasta I-a și întimpinat pe cl mulțimea, că auziseră că el a făcut acest semn. 19. Fariseii deci zi-. seră între dânşii: Vedeţi că nimic nu folosiţi; iată lumea s'a dus după dânsul. Învierea lui Lazar "4 produs -această mișcare în Popor. Mulțimea:  matr- torii oculari ai faptei nau tăcut, iar care auziseră îi - ies 
spre întimpinaro. Așadar sunt unii care ai fost cu dânsul în Botania, și alții care din Ierusalim, dupăce au auzit. de minune, merg la Botania (Mt. 21, 9 sq.). 0 ox4os din 
v. 18 0 ca v. 12. Iariseii se conving că m&surile luato de ci pănă acum sunt nesuficiente ; plini de mânie. și di- sperare își impută unul altuia: Vedeți ete. Nimic nu folo-
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siți; coi mai înverşunaţi contra. lui Isus grăesc aceste cu- 

inte celor care zisoseră, poato, să mai aștepte pănă se 

vor fi mai desvoltat lucrurile. Acum, zic €i, e vremea 

ca şi voi s6 pășiţi rezolut cu noi urmând sfatul lui Caiafa 

(11,. 49-sq.). Jală lumea e iperbolă ; de frică cred că po- 

porul întreg îi părăs&şte, deşi proteţesc fără s& ştie. antg- 

ze09u Onlow Tivos € 0vraizm (halăch ăhăre cf. Gen. 24, 

5. 37, 17). Că au apucat altă cale și cum luda le 

vine în ajutor, evangelistul prosupuno cunoscute din si- 

noptici (It. 26, 14, locurile paralele). 

e) Ultima cuvântare publică a lui Isus,-TI, 20—36, 

20. lar-erau unii Elini din ceice se suiscră 

ca să sc închine la s&rbătoare. 21. Aceştia 

doci au vonit la Filip care era din Betsaida . 

“Galileii şi l-au rugat pe el grăind: Doamne, 

voim s& vedem pe Isus. 22. Filip merge Şi . 

spune lui Andreiu, Andreiu şi Filip merg şi 

spun lui Isus. Cele cuprinse Mt. 22—25 evangelistul 

ştie că sunt cunoscute, de aceea, împărteșâşte numai cu- . 

vintele. lui: Isus cătră păgâni. Când le-a rostit el, nu stim; 

probabil este că a 2, zi după intrarea solenă. Cu. această 

cuvântare s6 închee activitatea, publică a Mântuitorului. 

„ Aci. începe a să realiza profeția fariseilor . din. v. 19: 

acum şi păgânii se interesează de Isus. Plin; păgâni, 

nu Iudci căre'vorbeau limba grecească, așanumiţii Ele- 

nişti (7, 35). Ceice se suiseră otc. exprimă că crau proze- 

Jiți ai. porții (Mt. 23, 15); Orizostom, Teofilact, Zigabenpre- 

supun păgâni adevăraţi. Aceşti. Blini sunt mișcați de 

celoce aud despre Isus, voesc să-l vadă, iar venerațiunea, - 

cătră el nu-i lasă să se adreseze lui deadreptul, ci lui 

Filip care să mijlocească. . Adausul la Filip care era din 

Betsaida pare a. îndegeta că acești oameni erau din Ga- 

jilea (poate din Betsaida) şi se adresează lui Filip. com- 

patriotul lor. . Agrăirea Doamne cătră Filip pare a fi for- 

mulă de politeţă; dar exprimă, şi împrejurarea că ci nu 

““erau cunoscuți cu el mai aproape. Filip vine lu Andreit: 

el nu “credo 'că e cuvincios ca păgâni s6 se apropie la 

Mosia lui Iscail înainte de ce acesta îi va fi trimis și la 
13%
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dânșiă (6, 7. Mt. 10, 5. 15, 24; de. aceea se sfătuoşte 
cu Andreiu (compatriotul s&u), co să facă. De s'a acordat 
cererea evangelistul nu spune, cl are interes numai - 
pentru cuvântările Domnului. . i 

23. lar Isus răspunse lor zicând: A vonit 
„ora ca s6 se preamărească Fiul omului. Lor: 
„celor 2 învățăcei, dar fără a oschide alți auzitori. Apro- 
piindu-se păgânii şi dorind s&-l vadă, Isus cunoaște că a 

“început a, fi preamărit;. el doci vorbește de ceeace are 
„să se întâmple în viitor ca cum ar fi acum. A venit ora 
„arată că ce să întâmplă acum cor&spunde planului dzecsc, 
de aceea ca (îva cf. 13, 1. 16, 2. 32). Şi păgânii îl vor 
recunoaște de Mesia (4, 35). Acoastă preamărire însă 

„avea, s6 se plinească prin. moarte, și adecă Fiul omului 
avea s6 o guste, pentrucă numai natura omenească era 
s6 sufere schimbare. Augustin: „EX oceasione istorum 
&entilium, qui cum videre.. cupiebant, „annuntiat futuram 
plenitudinem g&entium ; et promittit jam jamquo adesse horam 
glorificationis suao, qua facta, in coolis gontes fuorant cre- 
diturao“. E 

24. Amin, amin grăesc vouă, dacă grăunțul 
de muştar n'a căzut în păment și a murit, r& 
mâne col singur; iar dacă a murit, aduce roadă 
multă. Păgânii vor cunoaşte mărirea lui Cristos deplin 
dupăco el a murit. Grăunțul. s6 aruncă în pământ, a cărui 
putere do descompunere să lucre asupra” lui, ca: să poată 

- aduce roadă, înmulțită. Vieaţa individuală a lui Isus încă 
" trebue să se jertfească ca să fio roditoare pentru toți. 
“EI avea să moară ca om şi să învieze ca al doilea Adam, 
în care s& renaște fiecare individ al neamului omenesc. 
Abia după învierea lui cu trupul preamărit Cristos a ajuns 

" roditor în înțelesul spiritual, a putut produce din sine un 
noii neam, în care a încetat orce deosebire (Rom. 1, 23 
sq. Gal. 3, 13 sq.'Efez. 2, 14 sq.). | 

„25. Celce iubeşte sufletul săuil va pierdo 
pe cl, și celce își urăște sufletul său în lu- 

„moa aceasta îl'vapăzi pecel spre vicaţa veci- 
nică. '26. De slujeşte cineva mic, să-mi: ur- 
moze mie, și unde sânt cu, acolo va fi şi sluga
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mea; de va sluji cinova mic, îl va cinsti pe ol 

Tatăl. În v. 25. să oxprimă că datorința co are se 

împlinească Isus trebue s€ o ia asupra-și şi credincioşii. 

În Cristos trebue să moară omul nostru cel vechiu spre 

a ajunse la vicaţa adevărată (Mt. 10, 3Y. 16, 25. Le. 

14, 26. 17, 33). Sufletul e principiul vioțiă individuale pă- 

montoști; iar „a-și iubi sufletul“ însemnează iubirea care 

în vicaţa pământească vede cel mai înalt bine, pe care 

sub nicio condiţiuno nu voeşte să-l jertfească, deci iu- 

Dirca egoistă. Contrastul este celco își ur&şto sulictul: 

cu bucurie îşi dă vioaţa când o vorba a agonisi vieaţa, 

vecinică (Mt. L0, 39. Le.'14, 26). Augustin: „Magna et 

mira sententia, quemadmodum sit hominis in animam suani 

amor ut percat, odium ne pereat; si male amaveris, tunc 

odisti; si bene oderis, tunc amasti“. De slujește cineva muie: 

când îl vor preamări între păgâni; în acest serviciu “să 

realizează cele din v. 25. Să-ml urmeze mie: s6 vic po 

calea care mi-sa arstat mie. Unde sint eu, închipucște 

lucrările viitoare ca prezente: măriroa Tatălui. În pri-- 

vinţa topice e de observat că în „de slujeşte: cineva, 

mie să-mi urmeze mic“ are' emfază „mio“, iar în „de 

va sluji cinova mie, îl va cinsti pe el Tatăl“. emfaza oste 

pe „slujeşte“ şi „va cinsti“. 

27. Acum sufletul mou s'a turburat, și ce 

zic? Părinte! mântueşte-mă-de ora aceasta. 

Ci pontru aceasta am venit în ora aceasta. 28. 

Părinte! preamăreşte numele tău. Venit-a 

deci glas din cor: Şi am preamărit şi iarăş îl 

voiu proamări. Mântuitorul se turbură “aducendu-si 

aminte de apropiata oră-a morții (Mt. 26, 38 sq. Le. 12, 

50). Turburarea e momentană ; natura omenească ia stă- 

pâniro asupra lui. uz nu = 70 avevua gtov, ci e sediul - 

afectelor pur omeneşti. Spaima aceasta, sufletească îl în- 

doamnă s6 se roage, dar nu ştie ce; Zigaben: „E abătut 

de frică“. Și ce zic? Învingerea spaimei se arată și în - 

cuvintele: Părinte mântuește-mă etc.; din care “se înalță 

la conştiență mai înaltă: Ci pentru aceasta etc,; adecă, 

sufer. „Părinte“ e zis în afoct. Preamărește muntele tei ; - 

prin patimile, moartea mea şi mântuirea, sGvârşită pentru 

4 i -
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neamul omenesc. Părintele să se descopere întru mărirea 
sa şi s& fie recunoscut. În „tou“ să accentuă contrastul 
la rugăciunea precedentă. În această, rugăciune iul su- 
puno voea sa Părintelui, de aceea şi urmează declara 

“țiunea: Și am preamarit cote. Venit-a deci glas trobue luat 
în înțeles istoric. Aci avem altă mărturie a Tatălui pentru 
Fiul; la sferșitul lucrării mesianice. Jarăș îl voit preamări : 
în .patinii. 

29. Deci mulțimea care sta și auzia zice 
că tunet s'a fă cut, alții ziceau: Anger a grăit 
lui. Cei de fată judecă în deosebite: chipuri asupra gla- 
sului care s'a auzit, iar Isus lo spune că nuc un fono- 
men natural din întâmplare, ci e un glas care s'a făcut 

-cu intențiune având scopul. s6-l mărturisească - înaintea, 
oamenilor. „Numai o ureche pătrunsă de spirit a putut 
auzi acest glas care cra. descoperire din lumea, spirituală. 
Unde există. deplină * nepricepere pentru “cele spirituale, 
poate impresiona pe oameni ceva esterior, dar nu înţeleg. 
Aci că îl asăm&nau cu un z%omot, tunet. Cci mai simţi 
tori, care poate. priveau la faţa lui Isus, unde s6 oglindia 
impresia interioară, recunosc că i-a erăit cineva şi ascriu 
cele văzute şi auzito unui .ângor.. Numai. cei luminaţi, 
apostolii, primesc neturburată impresia > a (Olshausen). 
Această întâmplare avem și Acta 9, f 22,9.26, 13. 
Descoperirea dzeească deşteaptă î în ficare om simțul caro 
s'o primească. Așa s& explică că în T. N. făcendu-să 
descoperiri și omul opuindu- -se cu voca, liberă, nu-l siloşto. 
Unii exigeţi mai noi. înțeleg sub „glasul din cer“ tunet 
real, în care numai dispoziţia alterată a lui Isus Și a în- 
vețăceilor au auzit cuvintele „și. l-am preamărit“ ete. ; iar 
alții caro nu cunoșteau aşa bine simbolica, naturală credeau 
că în tunet a grăit un ânger, ba unii, cei neprimitori, văd 
fenomenul cum în realitate; îl iau obiectiv. Pentru 

„această-- explicare se provoacă acești exigeţi la credinţa 
ludeilor despre băt Hol, filia vocis, sub: care rabinii | 
însă nu înțelegeau un fonomân- Ominos al naturii fără graiu 
(cum zic acești explicători), ci un glas real, îmbi- 

„nat cu cuvinte (Welte, IKirchenlexicon) ; sau cum înţele- 
&eau păgânii, tunetul cu glas al zeilor,
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A 30. R&spuns-a Isus şi zise: Nu pentru mine 

s'a, tăcut acest glas, ci pentru voi. 3l. Acum 

o judecata lumii acesteia; acum stăpânul lu- 

mii acostoia sG.va aruncă afară. Isus arată că 

r&spunsul primit dela Paţăl sa facut în acest chip (glas) 

pentruca că să-l poată auzi; cl mare trebuință «de acest 

somn al mărturisirii, ci ci, ca s6 creadă întrensul. Ba- 

spauns-a: la părorile dosebite din popor. Pentru voi: pen- 

truca să învingă nocredința şi să întărcască credinţa voa- 

stră (11, -12). În v. 31 s6 exprimă importanța momentului 

do față: Acum... acum, Și arată ziua învingorii ca una 

prezentă. zorors are înțelesul oscbirci, alegerii, aşadar nu 

-: zelua, zarăzgaua. Momentul morții. lui Isus o aproapv; 

cu aceasta începe a să alogo în lumea pocatului co e 

bun şi rGu şi se va deplini la sfârşitul zilelor (5, 22 sq.) 

co începuse în Israil încă cu predica Botezătorului (Le. 3, 

17). În lumea veche, înainte de_Cristos, era stăpân dia-. 

volul, în urma cădorii omului prin păcat. Cu moartea lui 

Cristos această stăpânire s€& nimicoşte, chiar păgânii: so 

apropie acum de împărăţia lui Dumnezeu, iar diavolul 

va, fi alungat do tot din omenire şi natură la judocata. . 

din urmă, când sc va întomeia un cer şi un păment nou 

(Apoc. 21, 1). Diavolul să numeşte stăpânul lunii acesteia, 

adecă al celei căzute (Mt. 4, 8 sq. 2. Cor. 4, Lit. Etoz. 

2, 2. 6, 12). SE va arunca afară : din domeniul de pănă 

acum (din lume). Aceasta a început Isus cu moartea sa 

(Col. 2, 15) şi să continuă nomntrerupt. _- 

39. Şi cu de mă voii fi înălțat de po pă- 

ment, pe toţi îi- voiu trage la mine. 383. lar 

acoasta zicea însâmnând. cu ce moarte ora 

s6 moară. Şi eă-0 contrast la delăturarea stăpânirii 

diavolului: el va începe se stăpânească. De mă voii fi. 

“înălțat cf. 3, 4. 8, 28; iar de pe pământ arată că do 

„aci să duco la cer şi să explică în v. 35. Cu înălțarea sa 

pe cruco a început înălțarea sa la cer. Cu moartea de 

pe cruce a, lui Isus. începe adunarea - credincioşilor şi ni- 

micirea stăpânirii diavolului. Această moarto este cea . 

mai înaltă glorificare a lui Dzeu, sa descoperit iubirea 

lui nemărginită ; cu accâsta trage el la sino.pe toți care
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voosc s6-l primească. Braţele întinse alo Mântuitorului 
simbolizează că el vooşte să îmbrăţoşeze „Omenirea  în- 
treagă. Voi trage:. prin Spiritul sânt și cuvintele sale. 
Pe toți: din- lume; o contrast la vile din Israil. La mine: 
la comunitate personală “cu el, nu=—în cer. În 6, 41 atri- 
bue el această tragere Tatălui, aci sieși; aceasta nu 
e contrazicere, pentrucă amândoi trag prin Spiritul sânt 

„care, varsă în inimile oamenilor credință şi dragoste. Unii 
exigeți cred că cuvintele „mă voii fi înălțate (3, 14. 

“S, 32) să rapoartă la înălţarea lui Isus de dreapta. 'La- . 
tălui, la preamărirea lui (7, 32. Acta 2, 33. 5, 3l) caro - 
a început cu moartea de pe cruce: Dar înțelesul cuvin= 
telor ni-l dă învățăcelul Domnului în v. 33. Admite putom 
numai că cuvintele aceste au dou€ înțelesuri: Isus arată 
cum înjosirea lui este înălțare, defăimarea lui este cea 
mai înaltă onoare. La moarte încă să întâmplă atari fapte 
(19, 2. 19—22). | 

34. Răspuns-a lui deci mulțimea: Noi am 
auzit din lege că Cristosul r&mâne în veac, 
și cum zici tu că Fiul omului trebue_să se 
înalțe? Cine este acesta Fiul omului? Poporul 
înțelege că Isus cu „m& voii fi înălțat. de pe pământ“ 
face -aluziune la moartea sa”şi nu poate pune în legătură 
cu ceeace ştie din cele auzite despre .Mesia când să ci- 

„teşte legea. lără îndoeală este că ci au cugetat aci la 
Ps. 110, 4. 1s.,9, 5 sq. Dan. 7, 13 Sc. unde să zice că 

“Mesia va, întemeia o împărăție vecinică. No :: din” partea 
„noastră, Din lege e Ga 10, 34 întreg TI. V. Aci însă tre- 
bue observat că profeții T. V. nu disting tocmai bin6 
venirea a 2. și ântâia a Mesiei;- de aceea nu - aveau 
dreptul .s6 aștepte ca Domnul la ântâia sa venire s& r&- 
mâe pentru totdeuna. Ei întreabă: Și cum zică tu ete, Tre- 
bue să se înalțe: s& moară, deci nu române pururea pe 
pământ. Isus întrebuințase în v. 32 numirea „iul omului“, 

“poporul încă o întrebuinţează şi identificându-i aplică 10- 
- urile 'T. V., cari să rapoartă la Mesia, la Liul omului; 
neputend însă aduce în legătură espresiunilo lui cu, Zice- 
rile T. V. crede că, el deosebeşte pe Mesia do Fiul omului, 
de accea: Cine este acesta? otc.
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35. Zise deci lor Isus: Încă puțină vreme 
lumina este cu voi. Umblaţi pănă când aveţi 

lumina, ca senu vă cuprindă po.voi întuno- 

rocul, și colceumblă în întunerec nu șticunde 
merse. 36. Pănă când aveţi lumina credeţi 
în lumină'ca să fiţi fiii luminii. Isus nu râspundo 
la întrebare, ci arată auzitorilor ce e nemnconjurat do lipsă. 

Zise deci cote. exprimă partea practică: ci s6-l cunoască, 
lumina lumii (S$, 12), care petrece încă puţină vreme în 
mijlocul lor (2 vu»); iar după aceea vine întunerecul 
ispitelor. Încă puțină vreme 0 opus lui „rămâne în veac“. 

Umilaţi cs 70 quis ipere: umblați aşa ca s€ folosiţi lumina 
ca, atare, s6 o lăsați sc vo luminoze; așadar nu are în- 
țelesul dela 1. lo. 1, 7 . Sub „lumina“ înţelegem pă Cristos, 
întemeietorul mântuirii. îi s6 întrebuințeze timpul scurt, 
de care dispun, ca s6 creadă, iîntrensul, și așa s6 dovie 

fiii luminii; s6 nu se lase conduși de rațiunea lor caro 
nu-i poate scăpa de îndoeli, ci s& creadă în cuvintele 
lui, s& primească lumina, lui, în care mai: apoi .vor înţe- 
lego puterea înțelepciunii dzeești ar&tată în .moar toa de: 
pe cruce (1. Cor. 1, 24). În acest v. şi 36 avem do 
citit ws (ABDLX Min. Verz.).—— pănă când (Le. 12, 58. 
Gal. 6, 10) şi nu tws (Recepta N). zazraiofn == vă va 

„prinde; întunerecul s6 închipueşte ca.o putere dușmănă 
(1. Tes. 5, 4). Celee umbla în întunerec etc. e contrastul: 
cine nu se lasă luminat de lumină. Na știe unde merge; 
mintea, lor nu-i poate lumina despre moartea lui pe cruce, 
ci vor peri (|. lo. 2, 11). Credeţi ete. repetă admoniarea . - 
precedentă („umblați pănă când aveți lumina“); exprimă 
condițiunea, iar ca se ff etc. este ultimul rezultut al ce- 

lorce fac acoasta. La, „fiii lumină“ cf. l. lo. 1, 7: lumi- 
nați cf. Le. 16, 8. Efez. 5,8. pevinode — să fiţi; credința 
c condiţiunea Şi îiceputii acesteia, cf. 1, 12. Așa SG con- 

trastează aci păgânii şi Israil, care din urmă e nefericit. 

d) Sentenţa finală asupra lui Israil, 12, 37—50 

Lucrarea, lui Isus în Israil s'a terminat fără succes. 

„Sentenţa, iinală a covangelistului samână foarte mult cu 

unele părț ti dela Isaia spuindu-se s6 v. 3—Lt că Israil acum
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o tot-aşa de necredincios ca predecesorii lui, „de accea 

să va dedepsi în acelaș chip. Dar şi căpeteniile lui Israil 

mau crozut întrânsul. Sentonţa ovanselistului s& întăreşte 

prin cuvintele Mântuitorului (. 4-14—50). Când și -cătră 

cine rostește aceste cuvinto, nu putem hotări. 

| 36 b. Acestea a-grăit Isus, şi mergând s'a 

“ascuns de donşii. Isus sc retrage în “cercul învâţă- . 

ceilor s6i, poate în Betania (Le. 21, 37). Nu sc ZICE 

apriat că Isus mar fi cuvântat înaintea, poporului, co ar 

contrazice la „încă puțină vromo“, iar comparând po 

sinoptici vedem că Isus pănă în Joia patimilor mărturi-. 

seşto contra “poporului. | o 

37. lar deşi tăcusc'el atâtea semne înăin- 

toa lor n'auerozut întrânsul. 35. Ca so sepli- 

nească cuvântul profetului Isaia, care l-a zis: 

Doamne cino a crezut vestea noastră? și bra- 

țul Domnului cui s'a doscoporit? 39. Pentru 

aceasta n'au putut crede, că iarăşa zis Isaia: 

“40. A orbit ochii lor şi a împietrit inima lor, ca 

să nu vadă cu ochii, nici s6 înţeleagă cu inima 

“şi's6 so întoarcă şi să-i vihdoc pe oi. zovuure 

(tanta) însemnează:: aşa mari, ori atâtea (6, 9.14, 9. 

„21, 11), aci să preferă semnificaţiunea din urmă: mulţi- 

_mea minunilor ar fi trobuit s&-i convingă, de nar fi fost 

aşa, împiotriţi la inimă. Ca să se plinească e ca la Nt.: 

co ai săverşit Ludeii prin necredința lor ca efect, se 

înfăţişează ca cum ar fi intenţionat.) Citatul este Is. 53, 

1 după IUXN. Care l-a zis e pleonazm, deși aci descrie 

cu am&nuntul: împrejurările; ocură şi la clasică. don) 7jpuov 

însemucază ; cole auzite de noi, adecă vestea ce so putea 

auzi dela noi (Rom. 10, 16); ori vestea ce “auzim noi. 

Aci aro înţelesul dintâi, iar plur. zjuv cuprinde în rea- 

lizare pe Dzeu şi pe Cristos. Braţul Dommulu: puterea 

1) Prezicer-a să întemeiază pe preştiința dzeeăscă ; şi pentrucă Dzeu nu: 

poate rătăci în preştiinţa sa, de aceea să întâmplă ce a prezis el prin profeţi. Cn 

această preştiință 's6 inipacă libertatea omului. Dzeii vede lucrurile oamenilor în- 

ainte şi ce el a prevăzut trebue să se împlinească. Dar el vede înainte faptele oame- 

nilor ca libere, de aceca să şi săvârşese de oameni ca libere. Augustin: „Sicut tu 

memoria, tua non cogis facta esse, quae praeterierunt, sie Deus -praescientia, sua 

non cogit faci-nda, quae futura sunt.“ - ,
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“extraordinară, a lui Dzeu caro sa arâtat în minunile lui 
Isus şi po care ludoii ar fi trebuit se le creadă (Le. l. 

-DL. Acta 13, L7. Is. 51, 5. 52, 19). Pentru aceasta nu se 
rapoartă la cole precedente, ci la ore pregătindu-l (10, 
17).: Motivul necredinţii ludeitor este împietrirea lor,- care 
a provă&zut-o Dzeu și a prezis-o, de aceca trebue so ur- 
mezo. Dzcu a prevăzut că ci liber să vor împietri, doi 
Pau putut, în ultima analiză, ce vina lor. Citatul e 

Is. 6, 9.. 10 liber după LNX; în original stă imperat. 
Profetul, să zice în oriminal, lucrează împietrirea prin 
profeția sa, iar: aci să arată că această poruncă sa 
realizat şi întrebuințează imperfect. schimbat în timpul 
istoric, iar subiect osto Dzeu care a poruncit.” Subicct:- 
la sei vindec pe că esto Cristos, caro grăeşte aci,' după 
explicarea tipică a lui Isaia (Mt. 13, 15); iar. itoogeăe, 
depinde dela a, care aro înțelesul din v. 95: pedeapsa 

rului este că creşte şi în urmă încetează aper copivitatoa 

pentru bine (Rom. 1, 24. 11, 7). 
41. Acostoa zise Isaia că a vezut mărirea 

lui și grăea pentru dânsul. Evangelistul dovedoşto 
că cuvintele” precodente ale profetului privesc atitudinea 
ludeilor cătră Isus. Recopta citește ore (când), dar după 
NA DB L.M X Min. şi unele Vorz. trebue citit ore; vi-- 

ziunea profetică e baza profeţici. Mărirea. hă: a lui Cri- 
stos. Isaia 6, L să zice că profetul a vâzut mărirea lui 
Iehova; așadar Cristos ca Cuvântul cel vecinic şi mijlo- 

citorul tuturor descoperirilor lui Dzeu în lume oste Iehova 
din T. V. Gwvr. 1, 2.6, 10). 

42. Potug şi din. boeri mulţi: crozură în- 
trOnsul, dar pentru farisei nu mărturisocai, 
ca s6â'nu fie scoşi din sinagogă. 18. Că iubeau 

mărirea oamenilor mai mult decât mărirea. 
lui Dumnezei. Cititorii uşor puteau să se întrebe: Ni- 
mene n'a crezut-în Isus între coice având intluenţă la 
popor l-ar fi putut aduce la credință? ouws uivro — Ve-.. 
rumtamen. Boeri: sinedrişti. Bvanggelistul mustră po ceico 
cred în Isus, dar nu au. tăria, să pâşască po față (3, l sq). 
Pentru far el; aceştia sunt cei mai mari duşm mă ai lui 

[sus, caro și în sinedriă ai cea mai mare influență ; chiar 
-
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Irod so , temea do ci (Il avu, Antiq. 15, 1, 2). Ia AN0— 

QVVayWy0s 7 piveodar ct. 9, 22. Mărirea oumenălor cf. 5, 41. 

dosav Tov 9roi e gon. sub. (5, 4. Ron 3, 29). Geiaţa 

lor nu cra adovărată (Mt. 10, 32), ă 

44. lar Isus strigă şi ziso: Celco crodo în 

minc nu Credo în minc, ci în celece m'a trimis 

pe minc, 45. şi celce m& vede pe mine vede 

pe celce' m'a trimis pe mine. 46. Bă lumină 

am venit ih lume, ca tot caro crede în mino 

s6 nu r&mâe în întuneroc. Explicătorii voshi cred 

că după depărtarea, amintită în v. 30 Isus iarăş Sa în-. 

tors -şi a grăit cole! următoare; Zigaben: „Potolindu- se 

mânia ludeilor iarăș s'a ardtat şi învaţă“. Mai bună însă 

pare socotinţa “exigoţilor mai. noi care zic, că 0vange- 

listul pune la olaltă elemente din mai. multe cuv &ntără 

alo Domnului. ludeii nu cred, decă er angelistul spune 

declaraţiunile :mai importante ale lui Isus în privința. per- 

soanci lui și a necesităţii de a crede întrensul. Aceasta 

s6 dovodoşte din împrejurarea că aci nu aflăm nicio idee 

străină de cele de mai nainte; apoi întreaga cuvântare 

conzistă din. sontonțo fără logătură; Strigă și zise, după 

cele precedonte nu hotărăşte timpul; s& poate lua în în- 

țelesul: Isus îndatina să strige şi să zică. Îndeosebi 
„strigă exprimă ce însemnătate are el, “Celce: crede în 

mine s& allă în cuventările lui Isus numai după ideo (5, 

36 sq. 7, 29. 8, 42. 10, 38), asemenea: Celce- me vede 

pe mine cote. (3, 19). Amândouă exprimă unitatea, fiinţii 

“lui cu "Tatăl. ou... aid e negaţiune: obiectul credință 

nu e persoana, lui Isus după apariţiune, ci Dzeu care se 

descopere întrânsul. Lumină cf> S, 12. 9, 5. 12, 35 sq.;: 

arată ce ins&mnătate are pentru mântuire. fntunerec „e sta-. 

rea. naturală; iar credința transpune din o stare în cee cealaltă. . 

47. Şi de va auzi cineva graiurile mele şi 

nu “16 păzăşte, cu nu-l judec pe el; că n'am 

venit s6 judec lumoa, ci s6 mântuesc lumea. 

48. Colce mă dispreţueşte pe mine şi nu pri- 

mește. sraiurile mele.are pe colco îl judocă 

pe cl: cuvântul caro am grăit, acela îl va ju- 

deca pe cl în ziua cea do apoi. Recepta citoște
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„Şi nu crede“ în loc de „nu le păzăște“. Cuvântul lui 

Dzeu trebue auzit, primit în: inimă și observat în 'vicaţă. 
Nu-l judec: cu pentru minc nu-i sânt judecător. Contrastul: 
ci nu judec, şi motivul: că mam venit etc. (8, 17.19). 
Isus a dovedit cuvintele sale prin minună ; celce nici acum 
nu-l. primeşte își are judecătorul în lăunte ul seu, pentrucă 
cuvântul acesta va păşi ca judecător contra, lui şi-l va 
condamna. când .va fi judecata definitivă (6, 45 sq.$, 
15 sq.). Prezentul Ze zor zeirar exprimă că acest .ju- 
decător e față; respectivul îl poartă cu sine. - : 
„49. Că cu dela mine. însumi n'am grăit, 

ci Tatăl care m'a trimis mi-a dat poruncă co 
S0- zic şi ce sc arăecsc. 50. Şi ştii că poruncu 
lui esto vie caţă vecinică. Doci celoce srăcesc 

ci, precum mi-u zis Tatăl, aşa wrăesc. Motivul 
la cele precedente: cuvântul lui Isus este al lui Dzei 
(7, 16 sq.) Esprosiunile zi einw şi zi Ja0âqow nu să «ca- 
sebesc (oratio meditata şi sermo. familiaris), ci: să zice . 
că orce a grăit el a spus după porunca “Tatălui corosc. | 
tvrolaj : învâţătura poruncită lui de “Tatăl. Vieaţă vecinică 
exprimă a 2. parte a mântuirii, lângă lumină: aceasta 

nu numai lucrează, ci este însăş. vicața. vecinică; do 
accea, Isus o predică nefalzată (3, 11). Dec: fiindcă. po 
runca aceea are așa mare efect, ol nu poate grăi decă 

cum. i-a spus "Tatăl,
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Isus în mijlocul învăţăceilor, 13, l—17, 26. + 

$. 15. Spălarea picioarelor; prezicerea că va fi vândut, 13, 1=—30. 

[sus a încheiat cu Israil. Judecata pentru. împietrire 

a urmat, şi acum are s&.se manifeste în - lăpădarea lui 

[sus. Din aceasta urmează -osândirea lui Israil; care sc 

indegetează prin cuvintele din urmă ale Mântuitorului. 

“Deoarece cu Israil Isus nu mai începe, se adresează în- 

vâțăceilor întărind credinţa lor înainte de ce sau petre-.- 

cut întâmplările cari hotărăsc că Israil e dușman lui Iehova. 

a) Isus spală picioarele învețăceilor, 13, 1— 20. 

Din timpul din urmă al petrecerii lui Isus cu învâ- . 

țăcoii, loan amintește și spălarea, picioarelor. Isus, din iu- 

Dire -cătră neamul omenesc, a fost ascultător pănă la 

moartea. crucii; această iubire. vrea ca învăţăceii lui sc 

fie curaţi de orice pată a păcatului. Crucea lui a adunat 

pe toți oamonii. la olaltă, iar pilda de smerenie şi răb- 

dare, dată în spălarea picioarelor, s& îndemne pe toți a 

avea acceaş dispoziție între sine. j 

| 1. lar înainte de s6rbătoarea paştelor 

ştiind Isus că a venit ora lui ca să se mute din 

această lume la Tatăl, dupăce a iubit pe ai sâi 

în lume, pănă în sfârșit i-a iubit. În privința 

construcţiunii e de observat că v. |. e de sine stătător. - 

Inainte să rapoartă la determinarea timpului din. 12, 1. 

ned să leagă la 7yănnorv, iar tis redos etc. s6 determină 

în v..2 sq. Ideea exprimată aci este: „Înainte de sâr- 

pătoarea paştelor fiind conştient Isus că a sosit ora când 

“trebue să so.despartă de învâțăcoi, le-a dat înainte de 

moarte şi ultima dovadă a iubirii, deși el pururea i-a iubit,
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anume la mâncare le-a spălat picioarele.“ De aci rezultă 
că „înainto do s&rbătoarea paştelor“ după înţeles aparţine 
lav. 2—5. 02 trece la cova noii. Deoarece cu Virvror. 

"sara în 14. Nisan începe sărbătoarea proprie, rezultă. că 
aci avem de înțeles Joi sara în 13. Nisan, ce s6 dove- 
deşte şi din v. 29. 18, 28. 19,14. 31. dus exprimă 
conștiența cu care Isus a soy Grşit cele următoare: ştie că 

“acum a sosit ora. lia să se mute cf; 5, 24; l. 0.3, 14. 
ayannoas-e o parte a apodozei; si0us = când. știe, “iar 
&yamijoas == deoarece iubea, Pe ai săi: pe învâţăccei, caro 

„erau în lume şi vor române întrensa („în lume). Până 

în sfârșit s6 poate lua =— pănă acum la cina cea do taină; 

dar mai bine esto a lua — foarte mult, în cel mai înalt. 
«raul (Crizostom, Zigaben etc.) I-a iubit: în iubirea faptică 
co le-a dov odit cl (v. 34. 1. 10.4, 10. 19). - 

2. Şi făcendu-s6 cină, cănd diavolul arun- 
case acum în inima lui luda al lui Simon Isca- 
riot ca s6-l vândă pecl, 3. doşi ştie că toate 
i-a dat lui Patăl în mâni, şi că dela Dumnezeu 

a eşit şi la Dumnezeu merge, 4. s'a sculat: 
-dola cină, şi-a dezbrăcat-vostmintele şi luând 
un ștorgar s'a încins. cu col. 5. Apoi turnă 
apă în spălătoare şi începu s6-spele picioa- 
rele înv6țăceilor și s6 le ștearsă cu ștergurul 
cu care crăd-încins..N B L N, Origen, Vulgata 
citosc prezent. routvov deinvov; Recopta zi rijv xug- 
iaw "Iovda - Siuwvos "Iozagiwrov îva nagadp (Lachmann 
nagadoi după B D) aurar, dar mai corectă şi mai grea 
este varianta eş 7 xagdlav îva nagadoi aurov 'lovdas 
Sluwioş ozagubr)) — după N B L:M N, mai multe Verz. 
(Itala, Vulg.) şi Origen. zai=— et quidem, introduce dove- 
direa iubirii amintite v. Î. deînvov!) nu e determinat; din 
sinoptici știm că € cina paslială (Mt. 26, 20 sq. Mo. 14, 
1? sq. Le. 2 22, 14 sq.) Aceasta rozultă din: se spune tra- 
datorul şi cum Petru so. va lăpăda,. iar 21, 20 s6 ra- 
poartă la acest loc. loan încă istoriseşște cina. înaintea 

morții lui Isus, dar o presupune cunoscută - din sinoptici. 

  

1) Articolul să omite adese în T. N. ef. Win. pag. 114,
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Unii exisoți moderni au crezut că este. 0 cină de rând în 

sara de 13. Nisan, poate în Betania. Diavolul, adevoratul 

dușmati al lui Isus; intluența acestuia a esporiat Iuda: În inima: 

“lui luda, nu a diavolului, cum crod unii exigeți, luând 

Bale! es zv zaediav în înţelesul lui foile sau fai- 

1c09u eiş voiv=—in animum inducere, statuere, deliberare. 

Diavolul făcuse planul ca Iuda să vândă pe Isus!). Iuda, 

fiul ha Simon, Iscarioteanul e pus anume la stârșit. Deși 

ştie e conştiența lui Isus în opunere cu cele precedente 

şi următoare; Zigaben: „Totuș a mers pănă la cea mai 

adâncă înjosire“. Toate î-u dat lui: anume s6 plincască 

toate sfaturile (3, 35), caro împlinire acum e posibilă. 

ayeieerar otc.; prezent. arată cât de adânc s6 întipărisc . 

în mintea evangelistului toate întâmplările ; el lo întăţi- 

şează ca cum sar petrece acum; do aceea partic. co: 

respunzâtoare: pvoutvov,  feBânoros şi eidujs. A dezbrăcut 

vestmintele, adecă haina deasupra, carele l-ar fi împiodecat. 

Sa încius: cu ştergarul. Vedom că el se face întru toate 

servitor; Zigabeu: „Toate face ol singur cu toată voea“. 

Cu care; Sclavii înainte de ospăț spălaă picioarele, dar 

nu totdeuna. ai a 

Să naşte acum întrebarea: când a spălat Isus picioa- 

rele, deoarece deinrov pevoutvov şi îytigerar îx 7ov Veinvov 

nu spun nimic pozitiv? Cina pashală nu. era, permis să se 

întrerupă (At. 26, 26), deci probabil oste-că spălarea pi- 

cioarelor s'a săvârşit după cină, dar înainte de cina Cu- 

haristică ; luda e prezent. Dacă dinvov oste cina pashală, 

apoi s& naşte greutatea că, după loan, Isus a mâncat 

aceasta în 13. Nisan (v. 1), “iar după sinoptici în ziua: 

prescrisă de lege, sara în Lt. Nisan (Mt. 26, 17. Me. 

14, 12. Le. 22, 7). În privinţa acestei întrebări s& poate. 

zice: în relatarea, zilelor. din urmă și când.a înviat Domnul, 

  

:) La idee 85 poate compara, v. 27. şi Le. 22, 8. După psihologia biblică 

există deosebire între Bahiew zis vovv şi es za09iav. întâia exprimă fa- 

cultatea cunoştinții şi conştienţa. Şi în cel mal pios om o putere străină poate 

- produce cele mai rele gânduri. Inima (zapdia), centrul personalităţii şi al vo- 

inţii, în acest caz să opune acestor gânduri; nu le lasă să derie aplecare. De 

aceca (30). îs xagdiav exprimă şi că voea rea e aplecată a urma stârniti! rele,
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între evanselişti, esto deplină armonic. Toţi relatează că 

Domnul sărbează cina pashală Joi sara, noaptea spre 

Vineri e prins. în Gotsemane dus la arhierei; Vineri dimi- 

ncaţa la Pilat şi lrod, pela 12 ore e răstignit (9, 14) 

ȘI înmormentat înainte de apusul soarelui ; Sâmbătă esto 

“el în mormânt şi Duniinecă dimineaţa: învie din morți. 

Diferenţă să naşte abia când roilectăm la zilele lunii, 

cari trebue s6 corespundă zilelor din s&pt&mâna, de care 

e vorba. După cocă 3 covangelişti Isus serbează pasha 

după lege, e răstignit în ziua ântâia- a paştelor, ziua a . 

“doua e înmormântat și în a treia a înviat; deci Joi în 

1-+, Vineri 15, Sâmbătă 16 şi Duminecă 7 Nisan. După 

loan! cina “pashală e în 13 Nisan, Isus moare în. 14, 

acoeaş zi după amiazi, când sara trebuca să se sărboze 

pasha; în 15 Nisan ce în mormânt, așadar Vineri, iar în 

16 învic din morți. Unii din oxplicătorii ş. Scripturi au 

crezut că aceste date nu s6 “pot împăca între olaltă, alții 

iarăş ai făcut deosebite ipoteze. Cea mai nouă este do 

Aug Serno (Dor Tag des letzten »assahmahles, . Berl. 

1859) bazându-se pe cercetările lui Ideler (Handbuch dor 

mathemat. u. tochnisch. Chronologie, Bd. 1. pag. 47 sq.). 

Bază. este împrejurarea că luna nouă la ludei nu se 

calcula în acelaş chip. Nu în toate locurile să observă 

luna nouă în ziua când s€ arată mai ântâiu pe lirmament, 

adlecă în 30 a fiecărei luni. Deci cra nesiguranță în multe 

locuri, de cste ziua ace: asta ori ântâia a lunii viitoare. 

Sărbătorile însă trobucaii să 'se- sârbeze în anumite zile 

alo lunii. Aşa Paştele în 19. 21 Nisan, Rusaliile în 6 

„Sivan, s&rbătoarea înfigerii corturilor în 10 şi: 22 Tișri. 

Astfel să poate întâmplă că. Iudeii în Galiloa, Siria, Egi- 

pet număra 15 Nisan ete., iar în Ierusalim era 14 Nisan 

etc. Dela Ierusalim, la început, luna nouă s& făcea cu- 

noscută celorlalți Iudei aprinzendu-se - focuri pe munți, 

cari în urma unor abuzuri (mai ales din partea Samari- 

nenilor) s'aă înlocuit cu vestitori. Unitormitate în numă- 

rarea lunilor precedente lui Nisan, Sivan şi 'Lişri era 

foarte anevoioasă. Această scădere să înlătură așa, că 

începutul și Sfârşitul fiecăreia -din amintitele” sărbători s6 

sârba 2 -zile una după alta. Scopul era ca cel puţin o 
14
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zi s& se sârbeze deodată de toți Iudeii. Așa să ţinu, uni- 
tatea religionară între Iudeii din deosebite țări, doşi acești 
din urmă “butea s6 s&rbeze pasha în 14 Nisan, după” Ca- 
lendarul lor, și nu după cel ierusalimean. La accasta mai 
vin 2 împrejurări. Israiltenii veniți de sărbători la Ieru- - 

„salim aveau dreptate, deși în numorarea lunii erau înaintea, - 
acestora, pentrucă ei putură observa mai. bine luna, în- 
deosebi că luna Adar era defectuoasă (așa se numea 
luna de 29 de zilo, plină cea. do 30 do zile) Și “au ni- 

„merit începutul lunii: următoare; de aceea nu putură fi 

înduplecaţi s& părăsască. numărarea lor în 14 Nisan. De 
altă parte chiar. preoții și autoritățile din Ierusalim afla- 
seră cu cale să se împărțască” pe 2 zile multele jertfe 
co să aduceau la această ocaziune. În acest: chip so 
pierde diferența, cronologică cu privire la ziua, morţii 
Domnului. Isus. venise acum de Paști din Galilea și număra 
ca acolo (cu 1 zi înainte de calendărul ier usalimean); deci 

Calend. ierusalimean . : Calend. estern Ă 

„8. Nisan Sabat - 9. Nisan, Sabat (12,1) 
9. „n Dum. 10. pe Dum, (tm ele 

10. „ Luni 11. „Luni. 
ll. Marţi 12. „, Marţi 
12. , Miercuri 13 Miercuri 
13. 1 O Jol: 14 Joi, cina pashală. 

Aşadar Isus sărbează pasha Joi sara în L3 Nisan, după 
numorarea, Iorusalimenilor, sai 1-4 Nisan după numărarea 

 Galileenilor și a altor Tudci din afară; în noaptea urmă- 
toare e prins, moare pe cruce Vinori în 14. Nisan, după 
calendarul ierusalimean, sau 15 Nisan, după al Israilte- 
nilor esterni. În sara când moare Isus, s&rbează pasha | 
ludoii din Ierusalim şi poate - unii din oster ni care. voeau 
“să se ţie de datina, aceasta. - Astfel există deplină armonic 
între relatarea sinopticilor şi a, lui Ioan. 

6. Deci a venit la Simon Potru. Acela zise 
lui: Doamne, tu îmi speli piciourole? 7. R6- 
spuns-a Isus şi zise lui: Cocace. fac ci. tu nu 
ştii acum, dar vei cunoaşte după acestoa. $. 
Zise Potru lui: Nu vei spăla picioârele mele 
în xrhan PâĂaenriine n Tare leo. Tin 23 Ca ont
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spăla pe tine nu ai parte cu mine: 9. Zise Si- 

mon bPotru lui: Doamne, nu numai picioarele, 

c.-şi mânile şi capul. Apostolul Potru exprimă Con- 

"x ngeroa tuturor: cum pot ci permite ca învățătorul şi 

Diomnul s& facă acost serviciu casnic 2 Deci a venit arată 

“că spălarea picioarelor ma început la Potru. Crizostonu, 

Ziguben ctc. cred că Isus a spălat mai ântâiu picioarele 

lui: luda şi a terminat cu Petru; Augustin crede că a în-, 

ceput cu Petru.  Doam»e, hs-ote. e contrast corespunzâtor 

firii lui Petru; Crizostom: „Cuvântul tu aro mare omfază; 

cl mavea să zică decât tu, adecă: cu mânile cu care 

ai deschis ochi orbilor, ai vindecat pe ccă leproși și ai 

înviât po morți!“. Augustin: -„Quid est tu? quid est mâhi 2 

Cogitanda sunt potius quam diconda, ne forte, quod ex 

iis verbis aliquatenus di&num concipit anima, non explicet 

lingua“. Ceeace fac ci ctc.; adecă tu nu înţelegi co în- 

semnează acest act, de aceea deocamdată să se mulţu- 

moască cu celece vede —v. lă — 17 s& explică. Petru 

însă tot nu vooşte.să creadă şi zice: Nu vei spăla ctc., - 

iar Domnul: De nu te zoiă etc. Dacă-nu voeşti sc te 

curățeşti de toată tina păcatului (spălarea picioarelor ; cf. 

+. 10), atunci nu vei avea parte în împe&răţia mea, eşti 

eschis din comunitatea mea. Cine nu se învoeşte ca prin 

această spălare să arăte altora că e întinat de vina p- 

catului și că are trebuință să fio spălat de Domnul, acela 

nu e oaspe la masa lui. „A avea parte cu cineva“ (Mt. 

24, Dl. Le. 12, 416) corespunde lui hală îm Sau hă- 

le; 6 Deut. 10, 9. 12, 12. 14, 27. Ts. 51, 18. Înţele-" 

g6nd Petru din cuvintele lui Isus că e în primejdie a 

pierde comunitatea cu Domnul, pătruns zice: Doamne, 2 

mumal picioarele .0tc.; -el trece în celalalt extrem: să-i 

„spele toate părțile corpului cari sunt neacoperite, ca s6- 

fie părtaş şi mai deplin lui Isus; Ciril: „În deneware şi 

învoire e cam pretenţios, căci amândou sunt din iubire“. 

10. Zise Isus lui: Care s'a scăldat n'arc 

trebuinţă s& se spele, ci e curat. Şi voi sun- 

teţi curaţi, dar nu toți. II. Că ştia pe coleo 

avea s&-l vândă pe cl; de aceea zise că nu 

toţi sunteți curaţi. Isus explică co însemncază spă- 
14%
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larea picioarelor.. La . orientali era datina ca înainte de 
ospoț:s6 ia bae. Isus zico-că cine sa scăldat nu mai 
are trebuință de aceasta, ci numai: să se spele curăţin- 
du-se de praful care sa așăzat pe picioare înainte. de 
masă. jovew (=—a se scălda) e contrast la vinzev, ar 

„celce sa scăldat sunt cei curați do păcat. Ci: deși s'a s6- 

Z 

vârșit numai această spălare a picioarelor, totuș e. curat. 
Și voi sunteţi curați; apostolii, comunicând cu Mântuitorul, 
erau renăscuți, curăţiți în întreaga “personalitate .otică 
(15,3. 3, 22) și aveau trebuință, s& se curețe numai de 
pcate mici şi de scăderi Zilnice (zilnica părere de râu 
şi câință). Do aceasta nici Petru nu să poate libera; ol 

; trebuo să se ruşineze de dragostea înjositoare a Dom- 
nului -sâu. Cu apă curățeşte Domnul picioarele lui de 
praf, dar cu-iubire să curăţește inima învățăcelului de 
zgura vanității,. a neiubirii (Le. 22, 24) şi a volnicici 
(lo. 13, 9). Dar nu toți e zis cu durere. Dola Potru trece 
Domnul la înv&ţăcelul a cărui natură nu s'a schimbat; 
care după curăţire iarăș a căzut în noroiul pecatului (2. 
Petru 2, 20 sq.).-. V. LL motivează cuvintele lui Isus: 
Că ştia etc. . 

12. Deci dupăcoe a spălat picioarele lor şi 
„„a luat vestmintele sale şi siarăş a ș6zut la 

masă, ziso lor: Cunoaştoţi ce am tăcut vouă? 
13. Voi. pe mine mă chiemaţi Inv&ţătorul și 
Domnul, şi bine ziceţi, că sânt. 14. Dacă deci 

„oi am. spălat picioarele voastre, Domnul şi 
Învățătorul, și voi trebue s6 spălaţi picioarele 
unul altuia. 15. Că pildă vi-am dat vouă, ca 
precum am făcut cu vouă, și voi să faceţi..16. 
Amin; amin grăesce vouă, nu e 0 slugă mai 
mare docât domnul s6u, nici un trimis decât: - 
celce l-a trimis pe el. 17. De știți acostoa, fe- 
riciți sunteţi dacă veţi tace acestoa. Sferșind 
Isus spălarea se așază la masă și explică învăţăceilor 
actul. Cunoaștei etc.; înțelegeți ce însemnoază acest act 
severșit, asupra voastră? Zigaben: „Întreabă pe ccice nu 
Ştiu ca s6-i facă a înțelege“. Ce: după cuprinsul spiritual 
caro sa potrecut acum în simbol. Ale chiemaţă Înveţătorul
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şi Domnul exprimă raportul «do subordinare rocunoscut de 

„că faţă do el. Învăţăceii rabinilor nu numiau po înv6ţă- 

„tori după nume, ci răbbi şi măr (Dan: 2,7. 4, 16); aşa- 
dar 6 00doz. zai 0 zugros 8 nomin. tituli (Win. Ş. 29. 1. 

pan. 171). Și vot ctc.; voi în smerenie, departe de orce 
dorință după rang și stăpânire, s6 faceţi faptele drago- 

stei, şi lăp&dându-vă do voi înșivă se căutați a lămuri şi 

curăţi pe alţii. Din sec. 4. vedem că aceste cuvinte să 

rapoartă la fapta esterioară şi s6 consideră sacrament 

- întroducându-s& spălarea picioarelor în Joia cea mare. 
Amin, amin grăese ete.; Domnul şi Învățătorul vostru s'a 
înjosit întru atâta ca să vă arato dragostea, co are cătră 

voi ; voi, slugile și trimişii lui, cu atât mai vârtos trobuo 

s6 vă purtaţi așa între voi (15, 20. Mt. 10, 24. Lc.6, 40). 

Acestra. sG rapoartă la v. 13—16. Partea obiectivă 
ştiinţiă o dată, lucrarea “subiectivă e condiționată (Vin. 

Ş. +1, c. pag. 278 — ei e condiție” gonorală, iar: 2ay 

Sita; „LO. știți înv țându-vă dela “mine (Zigaben). 

Isus arată că există mare deosebire între cunoștință Și 

faptă. E 

13..Nu grăoesc pentru voi toţi; eu știă po 

care.i-am ales; cu s6 se plincască Scriptura: 

“Gelce mănâncă pâne cu mino a ridicat căl- 

câiul asupra moa. 19. Do acum zic vous, în- 

ainte de ce să plineşte, ca să credeţi când.s6 

va plini, că ci sfint; Aceste v. conțin o idoe nouă. 

cl exprimase speranța şi avea încredere că toţi vor 

face cum a zis el (v. 12—17), afară de Iuda; de accea: 

nu pentru toți, adecă cele din v. 17. Şi acostui învățăcel 

Isus. a spălat picioarele, ca se nu atragă atenţia celora- 

lalți — sinopticiă încă spun că [sus numai a făcut aluziune 

la el, dar nu l-a numit (ca aci v.       30). Zi: din partea 

mea. Ştii; co însuşiri au, deci nu mo pot înșela dacă nu zic . . 

de” voi toți etc. Am ales: ca, apostoli (6, 70). Spălarea 

picioar elor la Iuda Și-a perdut valoarea. Isus l-a cruțat, 

- învă&țăceii însă sc creadă că el cunoaşte pe celce îl va. 

trada, deci: Ci ca să se plinească ctc. La „ci“ putom su- 

plini „am ales“. Alţii înțeleg aceste cuvinte ca contrast 

-şi suplinesc la q42d pe zouro peyove: „nu grăcsc do voi
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toți, ci aceasta s'a făcut, ca etc.“; sai leagă aid nemij- 
“1ocit la „celce mănâncă cu mino« şi „ca s6 se. plincască 

Scriptura este inciză: ci ca s& se plinească Scriptura —. 

colce mănâncă etc. La va 7 Vocp cf. Mt. 1, 22.10. 12 
38; Citatul'o Ps. 41,. 10, unde cântărețul doserie infide- 
litatea prietenului. ?) David e tipul „lui Mesia, Ahitotel al 
lui luda. La alegerea, persoana şi desvoltarea lui pâcă- 
toasă, cf. Mt. 27, 3. Vedem că şi în tradarea lui luda se 
plinoște O profeție. Celce mănâncă pâne oxprimă intimitate. 
enoigev 7: nrigvai iau unii == nregviceu == a pune pi0- 

decă cuiva, deci: a. înșela. Dar Isus na fost înșelat «de 
luda, de aceea e mai bun înțelesul: a ridicat călcâiul ca 
să mă lovească cu piciorul; exprimă prigonire cu viclenie. 
V: 19 e paralel cu '14, 29. 16, |. cr coreoca 14,1, şi 
doru = de acum; e contrast la cele de mai nainte; de 
acum îi face atenți la celece va spune despre tradator. 
EI îl cruță, dar pregătește pe învâțăcei la întâmplările 
foarte triste; ei sar fi putut sminti că Isus na cunoscut 

„po luda şi l-a ales între înv&țăcei. Ca ei sânt, adecă 
Cristosul ($, 24). a 

20. Amin, amin grăesc vouă: Celce pri- 

meşte pe care ci voii trimite, pe mine mă 

primeşte; iar celce mă primește pe mine, pri- 

moşte pe cole m-a trimis'pe mine. Acest v. nu 

o elosă din Mt. 10, 10, nici să leagă la—cele nemijlocit 

  

precedente (16 a) ca cum v. 15. 19 — amintirea tra- 

- datorului — ar fi numai episod, ci să leagă strîns la 

„că ci sânt“. Unul va cădea din înv&țăcei, dar ceialalţi 

-s6 nu descurajeze pentru aceasta; de accea grăeşte cu 
emfază: amin, amân ete. mângăindu-i şi întărindu-i. Ei şi 

după această faptă rușinoasă r&mân în raportul cătră. el 

ca iul lui Dzeă şi prin el cătră Tatăl; păstrează dem- 

nitatea că sunt în Isus şi acesta întrenșii (17, 22); că el 
poate fi cinstit ș iubit în“ ei; în ucmă sunt trimişi lui. 

% Psalmul acesta să atribue lui David, iar prietenul este Ahitofel cf. 2 

Sam, 15, 3l sq. o Topo 4 ur tuoi Tov Tov, evr. ed Imi, LA. 

G todiww ierovs Htov.
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b) Isus spune că ua fi tradat, 18, 21—30 

(ant. 20, 20 sa. Me. 14, 18 sq. Le. 22, 21 5) 

21. Acestea zicând Isus s'a turburat cu 

duhul şi mărturisia şi zise: Amin, amin grăesc 

vouă, că unul din.voi mă va vinde. 22. Înv &- 

țăceii căutară unul la altul, fiind nodomeriţi 

despro cine zice. Încă în v. 10. 18 Mântuitorul fă- 

cuse aluziuno la vânzător, acum păştşte cu această, idee 

de noi. Sufletul lui s6 turbură pentrucă fapta e groaz- 

pică. Acestea s6 rapoartă la v. 18 sq. Cu duhul o ca ll, 

38. Amin, amin etc. exprimă intornul mișcat, cf. Me. 14, 

18. Căutară învețăcei cte.; ei sunt porpleși; nu ştiu cum 

să înţeleagă cuvintele lui Isus. Aceasta o aşa de firosc 

ca şi alte întrebări la Mt. 26, 21 sq. Ficeare. voeşte s6 

audă dela celalalt, cine .poate îi individul de care voL- 

beşto Învâţătorul. | i 

93. lar era: unul din învăţăceii lui culcat 

pe sinul lui Isus, po care iuboa Isus. 24. Ace 

stuia deci făcu semn Simon Petru și zise lui: 

Spuno cino oste de care „răoşte.. Potru nu Vo- 

eşto să fie nedomorit şi caută a cunoaşte cauza. Fra... 

culeat exprimă că acest învățăcel, când şădoau la masă, 

totăcuna ş&dea la pieptul lui Isus. După robia babiloncană, 

şedeau şi Evreii la masă ca Perșii, adecă zăceau câte 

3 pe un divan (z7ivp). Fiind culcați po partea stângă, cu 

mâna dreaptă luau bucatele. De aceea al doilea,. care 

cra pe acelaș divân, ajungea cu partea din. dărct a ca- 

pului la sinul „(262705 cf. Le. 6, 38) celui dintâiu; al. troi- 

oa, la al doilea. Ioan-zace la dreapta Mântuitorului, tre- 

Due deci 'numai să .se întoarcă cu. capul ca, să vorbească 

cu el. Pe cure iubea us o0cură mai adese în această | 

evangelic și însemnează pe “autorul că; poate e circum- 

“scrierea lui Johann = harul lui Dzeu (19, 26. 21, 7. 20). 

Aducându-si aminte de acest moment prea sânt întrebu- 

" inţează el mai ântâiu “numirea, la. care ţine mai mult decât 

la numele cu care îl awrăeau oamenii. Făcu semn ctc.; 

Petru totdeuna caută cauza întâmplărilor. Recepta citește 

nvdio9dai, zis &v in (s6 întrebe cine ar fi“), iar BOLX
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„ Vulg, Origon zai 2epe aur: sint zis tor ; N a îmbinat 
„am6ndou6 variantele. Petru presupune că loan, încre- zutul lui ISus, va ști pe cine a înțeles acesta. 72 e de 
“înțeles o agrăire, cum rezultă din vea: | 

| 29. Deci îndată căzând acela pe picptul 
“lui Isus zise: Doamno,.cine este? 96. R&spuns-a 
Isus: Acela este cărui voii întinge îmbucă- 
tura şi o voiă da. Deci înting6nd îmbucătura: 
o luă și dădu Lui luda, fiul lui Simon, Iscario- 
teanul. Plecându-se acela cote. exprimă oarecare veho- 
menţă ; cuvintele Mântuitorului : „Unul din voi mă va 

„vinde“ aă împresionat po învâțăcei foarte adânc (loan era la dreapta. lui Isus). «lșa: îndată (4, 6); fără a face 
alto pregătiri. Respuns-a sus, încet ca alţii s& nu. audă; 
întrebuințează un act pe care Și Iuda putea să-l inţeleasă. 
Întingând ; poate -era rândul ca Isus, stăpânut casei, să ia 
o bucată de pâne și întingând-o în fiertura: pascală (pro- 
babil e aşanumitul Haroset Mt. 20, 23) s6 0 dea lui luda. vpouiov == 0 bucată de păne, îmbucătură., Astfel 
aplică Isus cuvintele psalmistului: Celce mănâncă pâne cu . mine etc. Mulţi s. Părinți înțeleg - sub za wpoulov pâhca 
euharistică, dar nu e probabil ca Mântuitorul să i-o fi întins (lui Iuda). La orientali și în zilele noastre nu să întrebuințează 
furculițe, ci mâncarea să împarte cu degetele. La stâr- şitul v. s6 aminteşte numele întreg al venzătorului; un 
moment tragic. În privința textului din aceste 2 versuri s6 observă: Recopta are: fanta d ezeivos Eni 70 arij- 
Jos, Tischendori: dvantoiv îzeivoc ovros, îni cte.; în v. 26. Recepta: c$ îyw Bawpas 70 puuutiov tmudwow. - zai Eu Băwpas 70 popuiov haufBăvi ... ozaguur ; 'Tischendort: 5 yd Bo 10 poulov za 6ujow aur. făwus oYv 76 Wogiiov haufBăve... ? Iozagurov. | E 
_„.27. Şi după îmbucătură atunci a intrat în acela satana. Zisc deci Isus lui: Co faci, fă 

mai îngrab. După... atunci, adlecă dupăce Isus i-a dat 
îmbucătura; e momentul decizător. În v. 2. S'a zis că 
satana, aruncase numai idoca vânzării în luda (Le. 22, 3). 
Isus vorbise lui Ioan încet, dar conştiența rea face pe. 
acela să se teamă. că o vorba de ol. Dând Domnul
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îmbucătura lui Iuda, loan fără îndocală -a privit la el, 
pentrucă ştia co. însemnează acest semn; luda observă 
aceasta, şi amărăciunea lui s& potenţează, satana îl ia do 
tot în putere și-l face s6'sc hotărască cu desăvârşire la 
faptă. După ME. 26, 25 Iuda e şi fățarnic, căcă zice: „Au -- 
doară cu stint?“, iar Isus îi răspund: - "Tu zici“, apoi 
urmează cuvintele de aici: Ce fac etc. Isus îl provoacă, . 

s6-și. execute intențiunea acum, cât mai curând, nu cum 
vocșşte cel (Win. $. 10. 2. pag. 228). Imperat. 'normoov să 
rapoartă la „mai îngrab“: acum trebue. să se fucă co 
voeșto, nu s& aștepte pănă după sărbătoare. Isus deci nu 

“provoacă. pe luda la s&vârşiroa tradării, ci doreşte să 
aducă Latălui ceresc jertfa cuvenită, cum în lăuntrul 
său a făcut de mult. Augustin : „Non praecepit facinus, 
sed praedixit, non tam in perniciem perfidi saoviendo 
quam ad salutem fidelium festinando.& | 
28. Tar aceasta nimone din ceice şădeaă 
la masă nu știa pontru co zise lui. 29. Că unii 
socotea, dupăce luda avea punga, că Isus 
Zico lui: Cumpără coloce ne trobuosc la sâr- 
bătoare, sai să dea ceva săracilor. Nimene: nică 
Ioan care știa pe tradator, dar: nu că fapta lui să. va 
plini aşa curând. Învățăceiă cred, că, Isus zicend „ce facă. 

„fă mai îngrab“ provoacă po Iuda, casarul lor, s6 gri- 
jască a cumpâra cele necesare la sărbătoare, sai. să dea 
ceva săracilor. În noaptea din 14 po L5 Nisan era por-” 

„mis a cumpăra cele necesare pentru s&rbătoare 0, dacă 15. 
„Nisan nu era zi de Sâmbătă; fără îndocală este că aici 
„avem de înțeles târziu sara în 14 Nisan (Ex. 12, 16).: 
Că motivează, această nenţelegere a învăţăceilor împăr- 
teșind presupunerile lor, Lu sărbătoare să lcusă cu „celeze 
ne trebuesc“; nu cumpărase nimic do sărbătoare. Săra- 
cilor, career ai la templu; acesta dela miezul nopții înainte 
cra deschis. Aceștia sunt al 2. subioct la caro cugetă 
înv&țăceii. . 

30. Doci dupăco acela a luat bucata a eşit 
îndată; şi era noapte. Deci dupăce.,.. a luat leagă 
la v. 27. 4 eșit: începe a s6 realiza: proziverea lui Isus. 
Ira noapte c tragic şi exprimă că timpul e potrivit pon-
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tru o faptă a întunerecului. Cina sa ţinut sara și să 
trase pănă în noapte. Să 

$. 16. Isus anunţă moartea sa şi lăpădarea lui Petru, 13, 31-38. 

(At 26, 31 sq. Me. 14, 27 sq. Le 29, 81 sq). 

luda părăsâşte pe învețăcei; asttel rupo cu ci și 
legătura, osterioară. Sosit-a ora când înveţătorul avea sc 

„ plincască voea Părintelui ceresc; iar inima lui plină 
de iubire cătră invâţăeci Şi lume s6 varsă în acost 
“moment ultim.. EI caută săi i. întărească și mângăv pro- 
mițendu-le pe Spiritul sânt; îi îndeamnă să fi. uniţi între 
“olaltă. și so păzască poruncile lui. Petru aude numai cu- 
vintele că-i va părăsi; cl nu poate crede acoasta, de 
accea îndrăzneşte a alirma că nicicând nu-şi părăseşte 
Învâţătorul. În loătură cu aceasta arată Isus că Petru 
so n lăpeda de el. 

„ Deci dupăce oşi acela zise Isus: Acum s'a 
proaniirii Fiul omului, şi Dumnezeu.s'a proa- 

mărit întrensul. 32. Dacă Dumnezeu s'a preu- 
“mărit întrânsul, şi Dumnezeu îl va preamări 
pe el întru since, și îndată îl va proamări po 
el. Crizostom, Teofilact etc. omit pe „deci“ și leagă „după 
ce a eşit“ la cele precedente. Abia îi -părăsise Iuda și 
Isus între credincioşii lui rostește aceste cuvinte triumfă- 
toare. Acum, zice Isus, pontrucă depărtându-se -luda s'a 
decis moartea lui. Sa preamărit o zis proleptic şi e identic 
cu îl za preamări din v. 32, pentrucă Dzeu s'a preamării 
prin opera încredințată lui Isus (11.4. 12, 285. 17, 4). 
Fiul omului ; din înjosirea pămentească va ajunge la mă- 
rire dzecască. Mărirea care cra mai nainte cuprinsul 
lui (1, 14) va fi şi realitatea esterioară (17, 9). și Dumnezeă : 
în momentul prezont, Isus lasă să lie tradat, să fie dus 
la dușmani — aci s6 arată mărirea lui; iar mărirea plină 
do iubire a “Tatălui s6 manifestă lăsând pe Fiul s& pă- 

timească. Întrâasul: în Fiul omului; în acosta s'a vezut 

“clar mărirea "Tatălui — în ascultarea, fiului «de sfatul veci- 

nic al: Tatălui. Ducă Dzeu Sa preumărit ântrensul lipsesc 
N BODL; repotă ACocaş idee ca s6 poată zice ceva, nou.
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Tatăl s'a preamărit în Fiul prin ascultarea - acestuia. Îl 

va preamări: cu preamărirea cerească, de care va fi 

părtaş după moarte. Întru sine cor&spundo lui „întrensul“ 

„din. x. 31, deci s6 rapoartă la Dzeu care sa preamărit 

în opora lui Isus. Și îndată =— Şi adecă îndată, anumo 

după moarte NI 

„Fiilor, încă puţin sânt cu voi, mâ veţi 

caută şi precum am zis ludoilor, că unde ci 

merg voi nu puteţi veni, și voub6 zic acum. În- 

v&țăcoii orau nomângăiați pentrucă Isus merge la Tatăl, 

unde ci acum nu pot s&-l urmeze. Aci mai ântâiu îi nu- 

mește zezvia şi exprimă iubire spuindu- -le, că ajungerea, 

lui la mărire e îmbinată cu singurătate. Co! a Zis cl lu- 

doilor grăcşte şi înv&țăceilor: de veţi căuta ote. ct. 7, 34. 

8, 21. 24 — dar acelora cu alt înţeles şi scop. Învăţăceii 

nu-i pot urma din cauza slăbiciunii, “nu a r6utății; acum 

îndeosebi nu, pentrucă el trebue 's6 pătimoască, co ci încă 

nu pot: face (Mt. 10, 38). Iudeilor spune (7, 34.8, 

24) că nu vor putea intra în mărirea împărăției 1 mesia-. 

- nice, unde merge cl (Mosia). Neputinţa -învâţăceilor o re- 

lativă, pentru timpul de faţă. Acum; aceasta trebuo s6 

je 'spue acum, mai mult nu-i poate cruța. Aceste cuvinte 

întroduc porunca următoare. Veni-va timpul când îl vor 

urma pe calea suferințelor (21, 18 sq. Col. 1, 24), şi doci 

vor intra în mărirea lui (14, 3. 17, 24). 

34. Poruncă nouă dau vouă ca să vă iubiţi 

unul po altul, precum v-am iubitou po voi, ca 

și voi s6 v6 iubiţi unul pe altul. 35. intru aceasta , 

vor cunoaște că sunteţi învăţăceii mei, de 

veţi avea dragoste cătră olaltă. învăţăceii lui 

“Isus în viitor s6 vor cunoaște din dramostea co o ai 

între olaltă, care să bazează pe dragostea lui Cristos, nu 

pe tăria ciedinții și a speranţii. Aceasta s6 le lie min-. 

dat în absenţa lui. Ce să atingo do structură apoi cci mai 

mulţi citesc uada;... dihijhovs ca paralelă. la îna dyandre 

Qădrjovs, iar za9os pân. Vuas are emtază. Porunca dra- 

&ostei, ce dă cl, sc numeşte nouă, pentrucă s& buzează pe 

“o nouă dragoste, deosebită de cca din T. V. (Lov. 1, 

18: cf, Mt. 22 37 sq.) În t. V. norma iubirii era iubirea, 

N
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de sine însuș (ca po sine însuș); pretindea deci numai a căuta, datorințele dreptății. . Mântuitorul aşază de normă iubirea ce a.avut-o el cătră lumo, pontru caro. s'a lăp&- „dat de sine, s'a jertfit: o iubiro „Care iubește. pe aproapele “mai mult ca pe sine însuș. EI nu zice că.dă altă po-. runcă (f7egoş, &Alos), sai de nou, sai pentrucă ea privește „nu numai pe ludei, ci şi. pe păgâni. vro? însomncăză “la loan  datorințele vieţii pentru Cristos şi creștini (10, IS. 12, 49. 50. 14, 15.21. 3; 10, 10. 12; 1.10.2,3. 4. 55 3, 22. 29. 2t; 4,21, 5, 2. 3; 2. l0.4 5.9. Apoc. 12, 17. 14, 12) Precaon v-am îuhit: cât a potrecut cu, dânșii. lubirea aproapelui impusă de Cristos nu sa! mai vâzut în lume, şi ol 0 declară semnul de a. cunoaşte po învâțăceii lui: Întru aceasta ete. să rapoartă la v. 34. I;.ep. lo. e comentar, procum dovedeşte şi istoria voa- curilor dintâi ale creștinătății. Tertulian zice: „Vedeţi cum so iubesc creştinii, şi cum sunt gata a muri unul pentru - altul“ (Apol. 39); Alinuciu, Feliz: „Iză (creştinii) so iubesc înainto de.a se cunoaşte. 
_36..Ziso Simon Potru lui: Doamne, unde morgi? R&spuns-a Isus: Undo ci merg, nu poţi tu veni acum după mine; iar. vei veni. după mine mai târziu. 37. Zise Petru lui: Doamne, pentru ce nu pot veni după tine acum? Sufloe- tul meu îl voii pune pentru tine. 38. R&spuns-a Isus: Sufletul tu îl voi punc pontru mine? A min, amin grăese țic, nu va cânta, cocoşșul.pănă când te voi lăpăda-de mine detrei ori. Dela v. „83 atenţiunea lui Petru o: incordată ;" el nu înțelege „unde „Merg eu“ și plin de înarijire vocșie să știe ce intențiuni are Domnul, că cl nui poate. urma. Isus nu r&spunde di- rect, ci îi' arată ce va esperia apostolul mai târziu: Unde „eă merg etc.. După planul dzeese nu sosise ora ca. Petru s6. meargă la moarte cu stăpânul s&u. Vei veni după mine mnă târziu 0 aluziune la moartea de. martir a lui Potru. <ltupustin. ote. înţeleg „nu poți“ dospre ncputința morală a lui. Petru, pentrucă cra încă slab în credință. Augustin : „Quid festinas Petre? nonduni te suo spiritu solidavit petra; noli extolli praesumenlo, non potes modv, 'noli dejici de- 

e
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sperando, șequeris postea.* Din v. 37 rezultă că nici 
după râspunsul lui Isus nu-l înțelege; dar adaoză că e 
gata a-și jertii vicața, dacă aceasta s'ar cere. pentruca 
s6 poată mergo cu cl (10, 11). Temperamentul vehenent 
al lui Petru şi nemărginita iubire cătră Domnul, să ox-. 
primă şi aci deplin. Mântuitorul îl domoleşte zicendu-i: 
Vicaţa vei pune etc. şi-i repetă cu emtază căderea: Amin, 
amin etc. Înainto de a răspunde învâţăcelul, Domnul îi 
spuno că acesta se lapădă de cl (Mt: 26, a, Me. 1-4, 
30. Le. 22, 31). Veghia a 3. sc numia. la Evrei, Ie riăth 

„ hăgeber, ahezrogogoria. Mt. 26, 3-1. Me. 14, 80 înfăţişează , 
că Isus a rostit aceste cuvinte: pe cale la Giotsomane. 

$. 17. Isus se desparie de învăţăeei, care vor fi păziţi şi de- 
s&vrșiţi în crediuță, 14, 1—16, 33. 

Cuvântările următoare, cap. l4—16, sunt reprodu- 
ceri din partea evangelistului, iar ideile corespunil situ- 
ațiunii și totuş sunt pline de sentiment. Ideca principală e 
cuprinsă în 13, 33. lioccare ce capitol poate, avea inscripție 
şeparată: cap. ii o vorba, de Mângăitor, cap. 15 conține 
admonicri, în urmă cap. 16 promisiuni. | 

Sinopticiă nu ai aceste cuvântări, co s& explică din 
împrejurarea că ci so mărginesc la activ itatoa publică a 
lui Isus, dar firesc este ca Isus. s& nu se despartă de 
înveţăcei fără a le spune toate ce avea să le mai des- 
«copere. De aceea în cuvântările de faţă uităm raporturi 
personale între Tiul şi “Tatăl și cătră învâţăcai. 

a) Isus merge la Tatăl; trimite pe Paraclet, 14, 1—8]. 

Isus mângăe pe învățăcci pentrucă se duce dela ci; 
-0i s6 fie siguri de ajutorul lui, deşi nu e mai mult: cu 
denşii. Aceasta arată el în 3 propoziţii: EI stă cu Tatăl 

în comunitate, şi de aceea va lua pe înv&țăcei la sino 
(v. I—I1); această comunitate a lui cu Tatăl o va pune 
în lucrare (v. 22—24: ascultarea rugăciunilor, trimiterea, 
Spiritului sânt); ci s& aibă pace şi încredere (i. 29—31). 

Il. S6 nu se turbure inima voastră; cro- 

? 
“doţi în Dumnozei şi credeți în mine. În cele
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următoare “Toma, şi Filip întreabă mai multe. Acest v. 
„_s6 leagă strîns la cele de mai nainte. Isus spusese în- 
vâțăcoilor” că se depărtează de ci; acoasta i-ar fi putut 
face să se teamă, mai vârtos că “unul din ei se va lă- 
pâda de el. Isus le arată să se încreadă în Dzeu mân- 
wăindu-se cu speranța că iarăş.soc vor uni cu dânsul la 

Tatăl. II e mijlocitor la Tatăl, deci s& aibă încrederea, 
do mai nainte, îndeosebi că acum îi! împacă deplin cu - 
acela, mcorevere în amândouă locurile e imperat. (Crizostom, 
Teofilact, Zigaben .0tc.); și nu avem de înţeles “credinţa, în 
genere, ci încrederea. Credinţa întrensul Isus o pune în 
paralelă cu cea cătră Dzeu (în minc).. 

2. În casa Tatălui moi sunt multo,lăca- 
șuri; iar de nu, aș fi zis vouă; că morg s6 gă- 
tosc vouă loc. 3. ŞI. dacă mă voiu fi dus şi 
voii fi gătit vouă loc, i iarăş voii: veni şi vă 
voiu lua pe voi la mine, ca. unde sânt cu și 
voi să fiţi. Aci lo spune scopul mergorii lui, ca astfel 
s6-i facă mai aplecați a se: încredo în cl. Învăţăceii sc 
fie siguri că în casa Tatălui au loc toți;. nu de aceca 
nu pot mergo ci acum, cl so duce s6 le gătească loc. 
În casa Talăhă meă: în cor, caro Isus îl numeşte „casa 
Tatălui“. Malte: „Ajung se vă: poată primi şi pe voi“ 
(Zigaben). Augustin: etc.: doduc de aci că oxistă deosebite 
graduri de fericire. zori, la clasici mansio, locuinţă, lăcaș; 
numai aici în T. N. și v. 23, Jar de nu ete. e dovada 
faptică că sunt lăcașuri în casa Tatălui s6u. cînov & 
aur e afirmativ: vi -aș [i spus ctc. Că n07g motivează 
asigurarea „în casa... lăcașuri“; el n'ar fi avut tre- 
buinţă s6 nu le. Spuc, dacă n'ar fi cum zice acum. În v. 
3. s6 citeşte zai &romuvow după NBOL, nu Eromudoar. Și 

"dacă me voiă fi.. le repetă cuvintele mângzăitoare legând 
o mângăere şi mai mare: oii veni iarăș cte. Cu za 

"să arată că e necesar ca el să-i părăsască, pentruca iarăș 
s& vie la dânșii (12, 32). Iarăș voiă veni: la paruzie (6, 
39 sq. 11, 24). Așadai nu putem înțelege învierea, trimi- 
terea Spiritului sânt, sau cercetarea fiocăruia pringnoarte, 

- pentrucă, promisiunea, s6 rapoartă aici la comuna întreagă. 
Și vă voii lua pe vo: învățăcoii vor intra atunci cu el;
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în comunitate personală („la nino“), la ce ci ţin foarte 

mult, şi anume îi va face părtași ai măririi. sale cerești 

(„ca... s6 fiți“ cf. Mt. 24, 31). La mine oxprimă ținta ; 

totul să 'rapoartă, la el. 
4. ŞI știți caloa. 5. Zis-a                  

Toma lui: Doamne, nu ştim unde mergi; şi 

cum știm calca? Recepta, Vulgata citesc „şi unde cu 

merg ştiţi, ȘI c calca ştiţi“ — ce e interpretament şi nu 

s& împacă cu v..5. ii nu pot merge cu cl, dar cunosc 

calea pe caro ahorizo acum; po acoasta îi vor urma ci 

şi toți partizanii (L0; 36 sq. 6, 29). Augustin: „Scicbani 

discipuli, sed so scire nescicbant“. Aşadar sub „c cale“ în- 

țelegem calca patimilor şi a morţii, care avea, s6 o facă 

Gl — co nu să împacă cu v. 6., ci mergeroa lui la mă- 

rirca cerească. În v. 5. Recepta citeşte și cum putem 

s6 ştim calea“ — interpretament. Toma declară, franc că 

el .nu ştie calea locului unde merge acum Domnul. Cu- 

prins de mâhnire, în urma, cuv intelor Mântuitorului, ca 

Petru (13, 36), nu mai poate urmări calea Domnului; el 

nu ştie ţinta, cum să ştie calea? Aşa sc descopere pro- 

tutindene în o angelio: caracterul treaz și sceptic al apo- 

stolilor (11; 16. 20, 25): că nu știu locul, nică calca. za 

e înaintea unci i intiobăăi exprimă vehomenţa cu caro s6 

întrerupe vorba, altuia (9, 36. Le. 10, 29. 2 Cor. 2,2 ct.) 

6. Ziso Isus lui: Ri sânt calca şi adeverul - 

şi vicaţa; nimene nu vine la. Tatăl fără numai 

prin mine. 7. Do m'aţi fi cunoscut pe mine, şi 

po Tatăl moiă ați fi cunoscut, și de acum il 

cunoaşteţi pe ol și l-aţi v&zut pe el. La între- 

_barea lui "Toma Isus lo: spune că ci trebue s& asculte 

absolut cuvintele lui; să ţie tare la persoana lui. El nu 

ne conduce numai prin învăţătură şi exemplu po adevâ- 

rata cale a menirii noastre, ci ol e însaş această calc, 

fiind unicul mijlocitor între Dzeu şi omenire. ÎntrGnsul 

trebue ei să creadă, lui să se lipească ca s6 poată ajunge 

la “Tatăl (10, 7). Așadar el mijloceşte, împărteșeşte chiar 

cele viitoare (calc), pentr ucă adevărul absolut întrânsul s'a 

descoperit dela "Tatăl; din acestea urmează apoi adeve- 

ratul bino al mântuirii (vicaţa). Aceste însușiri ale lui
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Cristos sunt depuse în biserică, do aci urmează ne- 
cositatea a, fi membrul ci. Espresiunile „calea, adevărul 
și vieața“ sunt coordinate, deci nu să pot lua cu Augustin : 
„Vera, via vitae.“ Vine la Tatăl, -are în vedere viitoarea 
deplinire a comunității cu Tatăl a fiecărui om. De ah fi 
cunoscut etc. Cristos și Tatăl“ sunt. una; cinc cunoâște pe 
acesta, cunoaște și pe Fiul. Fă de l-ar fi cunoscut în ființa 
sa absolută, ar fi cunoscut: și po Tatăl. În de acum îl 
cunoaşteţi avem prolepsă ca 13, 31; mărirea lui viitoare 
s6 înfăţişează ca una prezentă, și urmarea acesteia: cu- 
noaşterea Tatălui. Afi vâzut: întrucât Cristos a lăsat sc 
vadă întrensul fiinţa absolută a sa, şi a Tatălui; fără în- 
docală : în credință. a 

S. Zise Filip lui: Doamne, arată nouă pe 
Tatăl, și no va ajunge. 9. Zise Isus lui: Atâta 
vrome sint cu voi, și nu m'aij cunoscut, tilipe? 
Celce m'a v6zui po minc a văzut pe Tatăl; 
cum zici tu: Arată nou pe Tatăl? În genere în- 
țelesese Ltilip cuvintele din v. 7, dar credința lui e prea - 
slabă ca s6& so mulțumească numai cu privirea internă a 
fiinţii Tatălui. O arâtare a lui Dzoă — ca în LV. — 
i-ar ajunge (cum a văzut Moisi și profeţii, Ex. 33, 18. Ilio 
otc.) Arată: lasă să se arâte; numai aşa vor [i liniștiți şi 
mângăiați vor nizui s6-și ajungă scopul; Crizostom: „Cu 

* acostea suntem mulțumiți şi nu te mai întrebăm. In v. 
9. Isus exprimă mirare: Atâta vreme cte. Do când petrece 

„cu cl filip încă nu s'a convins, că ființa, lui e aceoaș cu 
a Tatălui; colce l-a văzut.pe el a văzut şi pe “Tatăl şi 
nu are trebuință să i-so arate “Tatăl întralt chip. În Cristos 
“descoperirea, dzeoască s'a deplinit, altă descoperire e su- - 
„periluă. Cristos e în “Tatăl (5, 19. 30. 7, 16.29) —ce 
nu s6 poate zice de altă ființă, aşa și Tatăl întrEnsul, 
dar nu că s'ar descoperi numai o parte a lui, ci întreaga 
lui ființă. Celco a avut arătare dzecască (teofanie) încă 
na vozut pe Tatăl, ci colce a văzut pe Cuventul vecinie 
al lui Dzei (1, 1 sq. 9. 14. cf. Col. 2,..9). Sânţii Părinţi 
au întrebuințat acest loc contra: Arienilor: 'liul o de o 
ființă cu “Tatăl. Vulgata traduce Epvozus. cu „cognovistis* 
şi pe „Filipe“ leagă 1a cele următoare, i
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10. Nu crezi că cu întru Tatăl și Tatăl 
întru.minc este? Graiurilo cari.cu grăcesc voud 

nu le grăosc dela mine; iar Tatăl care râmâne 

întru mine face lucrurile. Il. Credeţi mio că 

cu în Tatăl şi Tatăl în mine coste; iar de nu; 

credeţi pentru lucrurile acostoa. Nu crezi ctc.; 

se provoacă la credința lui tilip în zisele lui. de altă 
dată şi exprimă lămurit că Isus înțelege - unitatea fiinţii 

cu "Fatăl, ca în „celce na văzut pe mine etc.“ (10, 38). 

Aci zice ol peă în Tatăl“ etc., pentrucă arată calea care 

_duco la Tatăl. Din această unitatea ființii urmează că 

faptele și cuvintele lui sunt ale Tatălui. Graiurile... da- 
crurile:- colo 2 torme ale descoperirii. EI deci nu face 

“nimic” fără plenipotenţa "Tatălui. Celce române întru mine: 

Tatăl e necontenit în fiul; el nu e deci numai organ 
temporal al arătării lui Dzeu. Face lucrurile înfăţişează 

lucrurile lui, Isus ca ale lui Dzoi, pe cari Tatăl le s&ver- 

şă&şte în urma imanenții lui în Fiul. În x. LL s6 cuprinde 

_admoniare cătră toți învâțăceii: Credeţi mie cte.; lără a 

„aştepta altă asigurare, ci pentrucă ci v6 zic. De sar 

întâmpla s6 nu-i creadă că el este în Tatăl și acesta în- 

trensul, atunci să se întdluploce la această credință prin 
fapielo luă: pentru minunile s&vârşite cu puterea (zcească 
(vw. 1. 5, 30. 10, 31 sq.) 

| E Amin, amin grăosc vouă, colco crede. 
în mine, lucrurile cari că fac şi acela va face, 
şi mai mari decât acestoa'va face,că ci merg 
la Tatăl. 13. Şi ori ce veţi cere în numele 

meu aceca voiii face, ca să se mărească Tatăl 

în Fiul. 14. Do.veţi cere ceva în numele mei, 
oi voii face. Isus arată că învețăceii vor face, după 
-mergerea, lui de-aici, întru numele lui, mai mari minuni 

docât- el. Celce crede în mine conţine şi credința despre 
raportul lui cu “Tatăl. Lucrurile cură eă fac: fiindcă în 

„aceasta este ce-i leagă de persoana lui. Acela = și acola,; 
spune subiectul - cu emfază. Și e gradaţie: și încă, da. 

Dai mari decât acestea, nu trebuc luată minunea în înțeles 
strîns, ci toato. faptele şi rezultatul lucrării apostolești 
de apoi. Apostolii Vor. aduce la credință mii de oameni; 

- , , . 15
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împărăţia întemeiată de el va treco. hotarele Palestinei, 
„evangelia -va triumfa asupra păgânizmului și iudaizmului. 
Aceste fapte sunt întradovăr mai izbitoare decât . celo 
sverşite de Domnul. Fi vor s&verşi aceste fapto: că eu 
merg la Tatăl; cauza, este iarăș -mergorea lui la “Tatăl, 
dar și cererea, lor: Și orce veți cere etc., este cororea la 
Tatăl (12 cf. 15, 16). Și din-v. 13 adaogă a 2. parte a 
propozițiunii motivătoare, pendentă de x. În numele mei : 
după porunca mea; în spiritul cum a înveţat el: cu cre- 

„ dința şi încrederea în -voca Tatălui că numai prin el, 
- pentru meritele Ii ni să dă ce cerem (19, 10. 16, 23). 

* Orce exprimă generalitatea ; așadar nimic nu refuză "Tatăl 
dacă cerem cuviincios (Mt. 7,7). Aceea voiă face: Cristos 
cel. înălțat continuă activitatea sa, (12, 32), deşi prin în- ? 
vâțăcei, care dela el primesc toate rezultatele lucrării lor. 
Dupăce s'a săverşit mântuirea, şi Cristos ca Dzei — om 
sa înălțat “la cer, luând parte la guvernarea dzoească, 

“Putu cl s6 înzestreze pe ai săi cu putere de sus şi 
a-i face -capabili să lățască împărăţia lui. Cristos dă, iar 
apostolii primesc, care din urmă să întâmplă “prin rugă- 
ciune. Scopul pentru ce să ascultă cererea esto ca să se 
mărească: în activitatea. lui pămentouscă s'a preamărit 
Tatăl (11, 4. 12, 28.13, 31), acecaş sc” întâmplă și în 
continuarea. operei lui prin învățăcoi.. În Fiul: în lucrarea 
acestuia (13, 31). În v. 14 să repetă ideca din urmă, dar 
accentuând. că el ce subiectul activ (cu) ;. Zigaben: „Zice 
aceeaș întărind și mai mult cuv6ntul“, 

15. De mă iubiţi pe mine, păziţi poruncile 
mele. 16. Şi eă voii ruga pe Tatăl şi alt pa- 
raclet va da vouă, ca să fie.cu voi în veac, 
17. Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate 
primi,.că nu-l vede pe cl, nici îl cunoaște po 
cl; voi îl cunoaşteţi că r&mâne la voi și întru 
voi va fi.-V. 15 e paralel la v. L4: Cristos a cerut 

„credință  (v. 12), a - deşteptat speranța (v. 14 orce veţi 
cere etc.); iar în v. 15 apelează la dragostea lor. EI știe 
că ei îl iubesc (13, 36 sq. 14, 5), dar să măniteste 
aceastu păzind “poruncile lui; condiția morală la cele ur- 
mătoare (v. 21). Sub „porunci“ înțelegem întreaga des-
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coperire a Domnului: ce a înveţat, lo-a poruncit lor 

(3, 31, 15, 7: el's6 cugete, grăcască şi lucreze în noi). 

Și ei accentuă ce va face el dupăce ci vor fi împlinit 

condiția, lor. Voi ruga să întrebuințează şi în alte locuri 

când grăeşte iul de 'Tatăl (16, 26. li, 9. 15. 20). Iu- 

„Dindu-l că-.pe el să va continua legătura între ci cu 

"Cristos: şi “Tatăl. prin Spiritul sânt, do aceca alt paraclet 

ete. nagazinros:) — advocat; numai la loan în T.N. (14, 

"26. 15,20. 16, 7; 1, l0.2, 7). Al, pentrucă pănă acum 

Cristos a fost apărătorul lor. Ca să fie (Rocepta: să 

râmâc); acest al: 2. paraclet nu-i părăsește nicicând, 

cum face el acum. În veac ct. Mt. 2$, 20; exprimă că 

“această promisiune să rapoartă şi la urmaşii apostolilor. 

Duhul adevărului; Spiritul sânt, care conduce şi admini- 

strează adevărul dzeesc, şi adecă adevârul obiectiv care 

e ființa lui. Lumea; necredincioşii nu pot primi acost 

“Spirit, pentrucă se opun lui Cristos şi lucrării lui ; le lip- 

seşte condiţia morală. Nu-l vede pe el însomnează ospori- 
„ența “acestuia pe terenul spiritual; nu e o vedere în: 

manifestări esterioare. Opusă acestei esperienţo interne 

“este cunoaşterea mijlocită, care nu poate cunoaşte OXI- 

stența şi lucrarea lui Isus în credincioşi. Voi îl cunoaşteţi 

pe el o raportul carăcteristic al învâţăceilor cătră Spiritul: 

“sânt, fără considerare la timp. Că rămâne la voi jarâș nu 

să mărginește la anumit timp: acesta remâne: în comuni- 

tatea creștină. Și întru vot va fi depinde dela Ore. Cunoş- 

tința lor e mijlocită prin Spiritul sânt, pentrucă ci sunt 

capabili a-l primi. | 

IS. Nu vă voiu lăsa pe voi orfani, eu vinla 

voi. Mântuitorul se întoarce la ideea, că curând. îi pă- 

răsâşte, dar iarăș va veni la ci. În 13, 33 îi numise „fiis, 

pentrică i-a renăscut spiritualicește; acum părăsindu-i ci 

nu r&mân singură, fără tată. Vin la voi e zis în afect fără 

a pune pe că“; avem de înțeles venirea lui Isus în Spi- 

1) Espresiunea nu e — nugazi 1jrw9, ci, azistent, indeosebi la jnde- 

"- cătorie, adeocat, apoi în genere ajutător, sfetnic, mijlocitor, apărător; aceetş în. 

semnează şi perăhlit în Talmud. nagazalziv în s. Scriptură —— a mângăia, 

de accea Origen şi. Cr izostom ai esplicat cu mâugăitor, care înteles ar îi prea 

restrins, . . 
15
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ritul sânt (Ciri? etc.). Crizostom, 'Teofilact, Zigaben înţeleg 
arătarea lui Isus după înviere - 

19. Încă puțin ș Şi lumea pe minc nu mă mai 
vode; iar voi mă vedeţi pe mine, că ei sânt 
viu şi voi veţi fi vii. Încă puțin cf. 13, 33. Nu me mai 
vede: cu Ochii, pentrucă ea poate observa numai ce să 
petrece în simţuri. Voi me vedeți: nu cu ochii, ci prin 
credinţă, or ganul intern ca, rezultat al comunității de vieață 
internă. Că e sânt vii o motivul; el. e vieaţa. adevărată 
care le-o împărtășăşte lor, de acoca - ei il vor cunoaște 
principiu ce petrece întrânșii. Prezent. Sewori şi Vewgtize 
înfățișează lucrarea viitoare ca prezentă, 
- 720. În ziua aceea veţi cunoaște voi căcu 
sânt întru Tatăl meă şi voi întru min 6, şi eu 
întru voi. 21. Celce are poruncile mele și lo 
păz&ște pe cole, acola coste care mă iuboşte pe 
mine; iar care mă iubeşte pe mine va fi. 
iubit de Tatăl mei, şi că îl voiii iubi pe el 
şi m& voii arâtâ-lui pe mine însumi. În ziua 
aceea, nu avem s6 înțelegem numai sărbătoarea Cinci- 
zecimii, când Isus a venit în Spiritul. sânt, ci fiecare 
moment în care cad solzii de pe ochii oamenilor și ajung 
la cunoștință mai înaltă (Lc. 24, 27). Vep cunoaște, este 
urmarea "celor precedente ; raportul lui cătră "Tatăl şi al 
lor cătră Cristos atunci va fi deplin lămurit înaintea ochi- 
lor. lor. Că eă întru Tatăl; sânt una cu “Tatăl după fiinţă, 

„deci Dzeu ca acesta, (10, 3$); dar și ci stau în strînsă 
legătură cu Cristos, sunt membrele . lui și el e principiul 

lor de vieaţă. Personalitatea Fiului absoarbe personalitatea 
credincioşilor ; el-e centrul vieții-lor, dela care purcede 
vieața şi la care. se întoarce (Apoc.. 3, 20). V. 21 exprimă 
că această unitate cu Cristos s6 efeptueșto prin dragoste ; 

“de aceea: Celce are poruncile ctc. Iubirea faţă de cineva 
să manifestă împlinind voea lui; și noi iubim pe Cristos 
împlinind poruncilo lui. La aş îvro)dg motiv. ct. v., LI. 
„Celce are“, adecă: poşede poruncile. în credință în urma 
ascultării (5, 58). Cine iubeşte pe Cristos,. pe acela * îl 
iubeşte “Tatăl, îl iubește Cristos; do aceea: și cit îl voiă : 
iubi; Zigaben : „Că amândoi vOosc sc primească” aceeaș.



7 
Cap. 14, 992—04 229 

Alo voii arttu lui ete.:- în” lăuntrul lui, prin descoperire” 
internă, 

2, Zise luda lui, nu Iscarioteanul: Doamne, 
şi ce e poate fi că nouă vooşti să te descoperi 

şi nu lumii? Înveţăceiă nu pot cuprinde această desco- 
perire internă, cum a amintit Mântuitorul; ci ştiă din T. V. 

că Mesia va întomoia împ6răţie, în care vor intra toate 
neamurile pământului. Do observat esto însă că aceiași 
prorocă spun că Mesia va fi lăpâdat de Israil şi, abia, după 
pedepsirea acestuia (lui Israil), va urma convertirea și 
întemeierea împărăţici lui pe pământ ([s. 40 sq. Zan. 11 
sq.) La Iuda ct. Mt. 10, 3. Le. 6, 16; s& numea 'Tadei, 
după Me. 3, 18. Nu Iscarioteanul, nu mai cra. necesar 
după 13, 30, dar exprimă disprețul față de care poartă 

acelaş nume. zi peyove=m? ha, arc înţelesul lui: co poate 
(i; ce to-a hotărit?. Nu lumii; luda cugetă la aretaroa 
din urmă” a lui Isus, la paruzic, care avea să se desco- 
pere lumii întregi. 

23. Râspuns-a Isus şi zise “lui: De. m6 iu- 
beşte cineva pe minc, cuvântul mei va păzi, 

şi. Tatăl mei îl va iubi pe el, şi vom veni la 
cl şi ne vom face lăcaş la dânsul. 24. Celco nu 

m& iubeşte pe mine nu păză&șşte cuvintele 
mele; şi cuvântul care-l auziți nu osto al mei, 
ci.al Tatălui care m'a trimis pe mine. Isus nu 
răspunde la, întrebare: venirea ântâia şi a doua, ci arată, 
că descoperirea internă e condiţionată de dragostea cătră 
cuvântul lui, care să manitostă în ținere (v. 15. 21). Su- 
fletul care iubeşte pe Dzei intră în legătură cu e! şi cu 
Tatăl, caro nu s6 poate, descrie. cu cuvinte; în aceste 
momente sufletul e absorbit de dzeire, să liborează, de 
“însuşirile sale şi s6 îndzeeşte, deşi nu pierdo personalitatea. 

Cuvântul meă: poruncile lui cele multe s6 cuprind la un 
loc, cf. S, 51. Și Tatăl mei îl va îubi pe ed, ct. v. 21. 
Von veni la el: la credincios; iar pentrucă Tatăl e în 
Fiul (10, 3$. 1-4, 10), de accea când vine unul îl înso- 
țoşte celalalt. Ne vom face lăcaș; . ospresiunca e luată din 
T. V., unde să înfăţişează Dzei locuind în mijlocul popo- 
rului ales (Ex. 25, S. 29, 145. Lev. 26, Il sq. Ezech,.
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„37, 26 sq. cf. 1, 14). Mediul zormoduede exprimă că 
Tatăl şi Fiul vin din cer şi-şi fac aci locuinţă durabilă ; 
de aceca noguvrp (Mt. 15, 20, 2 25, 20 ct. Apor. 3, 20), 
În v. 24 să înfățișează aceeaş idee în mod negativ. : 
Celce nu iubeşte cuvintele lui, nici pe el; cine nu păzâște - 

"înv6țăturile lui, nu află legătura între sine şi Isus. Dar 
nici poe Tatăl nu-l iubeşte acest individ, pentrucă porun- 
cile lui sunt cuvintele Tatălui ( (7, 16); lăp&dând cuvGntul 
lui lap&dă pe Dzeu. 7070. -sunt părţile lui Acos din v. 23. 

29. Acestea am grăit voub fiind'cu voi. 2. 
lar Mângăitorul, Duhul sânt, pe care va tri 

“mite Tatăl întru numele meu, acolă vă va în- 
v&ța pe voi toate şivâva aduce aminte toate 
câte am grăit vo u&. Unele lucruri nu le vor înţelege 

- acum, dar de accea ci s6 nu rătăcească. | Acestea : celo 
” grăito pănă aci în cuvântarea de despărțire. Fiind cu v0); 
„Fiul încă a venit în numele “Tatălui (5, 43); iar acum va 
veni Duhul sânt în locul lui (Zigaben). Pe va înveța pe voi 
toate etc.; va desvolta cele spuse de Isus întroducânduiă în 
adov ărul deplin. (16, 13 sq.) El le va aduce aminte cu- 
vântărilo Domnului şi lo. va descoperi, fără scăderi, cu- 
prinsul. Realitatea acestui Spirit și împărt&șirea, faptică a lui. 
învățăceilor. întemeiază vrednicia de. crezământ a tuturor 
învățăturilor lor. Acest Spirit însă lucrează și acum în- 
biserică ; deșteaptă şi nutrește adevărurile vecinice cum 
le posede. biserica în scrierile înv&țăceilor lui Cristos, şi 
această mărturie a Spiritului sânt este baza că n0i -cro- 
dm în sânta Scriptură. Numai celce crede în cuprinsul 

„Ss. Scripturi cunoaşte importanţa, ci. Nu folosește. nimic a-i 
recunoaște autenticitatea fără a crede (d. e. ca în Coran). 
Toate “e contrast. lă „acestea“ din v. 25 și exprimă că va. 
fi mai mult docât a învăţat Isus. Câte am spus vouă arată, 
că învețătura Spiritului sânt nu contrazice celoia a lui 
Isus, ci numai o desvoltă, 

27. Pace lus vous; pacea mea dau voud; 
nu precum dă lumea, dau cu vous. S& nu se 
turbure inima voastră. nici s6& 'se spăimen- 
toze,-28. Aţi auzit că eu am zis: Merg şi vin 
la voi. D6 m6 iubiţi pe minc, v-aţi bucura dac:
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merg la Tatăl, că Tatăl e mai mare decât 

mine. 29. Şi acum am zis vouă înainte do a fi, 

ca când va fi, să credeţi. Acost v.. să leagă strins 

la aluziunca făcută în v: 23. 24. la lizech. 37. Pace las 

vouă e rămas bun. Sub „pace“ înţelegem toate binefacerile 

Moesiei, îndeosebi însă pacea cu Dzeu. Când. orientalii so 

despart îşi doresc pace (|. Sam. |, 17. 20, 42. 29,9. 

Mo. 5, 34. Le. 7, 50. 5, 48. litez. 6, 23 ete), iar Isus 

lasă și dă pace. credincioșilor sci. Pace vestosc ângerii 

la naşterea lui (Le. 2, 144), pace lasă ol. La nu precum 

„dă lumea şi dai că trebuo suplinit „pace“. Pacea "lumii 

e înşelăciune, minciună; ea o dă cu. condiția ca s6 

trăcască în comoditate (onoare, rang, avere ctc.); s6 nu 

smintească pe nimene chiar călcând adevărul în picioare. 

Cuvintele acestea puteau să pricinuiască, durere  învâță- 

cvilor, de aceea să mu se turbure etc. “ct. v. 1. În v. 28 

avem motivul; să rapoartă la 13, 33. 14,3. 1$: bucuria 

lor e condiţionată de dragostea cătră el. Iubirea, naturală, 

nu vocşte să fie lipsită de obiectul oi, iar cea deplină so 

lapădă de sine şi se bucură când cel iubit ajunge. la 

- fericire şi bucurie mai înaltă: De me iubiți să ja do iubirea 

desinteresată, ideală, -care se subordinează. V-aţi bucura: 

pontrucă, merg la Tatăl care este mai înalt decât toate; 

viitorul o mai sublim ca prezentul. Tatal mei e ma mare 

e motivul, pentru care mergerea: lui dela ci ar fi trebuit 

să-i umple de bucurie: Tatăl e mai mare, pentrucă este 

în gloria cerească; Fiul va lua parte la aceasta şi ca om, 

nu. numai ca Dzeu. Și acum: fiindcă s'a apropiat momentul 

„despărțirii. Am -zis vouă, în v. 28: că merge la Tatăl. drav 

păviecu == cum factum. fuerit; anume prin- moartea mea, 

cf.. 13,. 19. Să credeţi: că m'am dus la Tatăl. Isus spune 

învăţăceilor adese că va muri, pentruca ci s6 nu se 

smintească (13, 19. 16, 4). 

, 30. Nu voii mai grăi multe cu voi; că vine 

“stăpânul lumii, şi întru mine nu are nimic. 

31. Oi ca s6 cunoască lumea că iubesc pe Ta- 

tăl, şi precum mi-a poruncit mie Tatăl, aşa 

fac — sculaţi, s& mergem de aici. Domnul în- 

chee -converzaţia ar&tând că sfârşitul s&i e_aproape. Că
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vine etc. o motivul acestei întreruperi a converzaţică ; dia- 
volul vino. în dușmanii lui Isus (12, 31. 13,27 cf. 16, 
11). Și întru mine otc.; „şi“ aro înțeles adversativ (1, 10), 

iar oz... oudtv întăreşte nesațiunea. - Satana se apropie. 
şi acum de el (ca la începutul lucrării Mt. 4), dar în- 
trensul, în internul lui, care o fără pocat, nu are nimic; 
asupra lui nu are putere. Astfel vedom că diavolul ia 
în stăpânire numai pe celce are germenul păcatului. Iuda 

- Iscarioteanul se depărtează (13, 31), făcuse cele. necesare 
pentru vânzarea, lui. Isus, care vede că planul acesta diavo- 
lesc să va realiza cât mai îngrab. Mântuitorul fără pocat își 
dă vicața de bună voc, nimene nu 0 ia dola cl (10, 
15); ce face ol: ci-ca să cunvăscă otc.: el primeşte pati- 

„mile din dragoste. Sculah: să mergem de aici: dela masă ; 
e aluziune esterioară la Mt. 26, 46. Me. 14, 42. 

- b) Asemenarea despre viță și mlădiţă, 15, 1—7]. 

Cuvântările următoare lo rostește Isus_ în săla unde 
cinaseră, deși se sculase să iese afară — ce rezultă din 
15, 1. Imaginea dela vie e luată din T. V. și e impusă 
de situație. Ea exprimă intima comuniune în care stau 
învețăceii cu el. Comuniunea aceasta să fie durabilă și 
“eficace; iar existența şi roadele ei Sunt -condiționate de el. 
1. Bă sânt butucul viţii adev&rate, şi Ta- 

tăl mei este viicrul. Isus întrebuințează mai multe 
asâm6nări din natură acomodându-le împrejurărilor în cari 
grăeşte (c. 6. pânea; 12, 24: g&răunțul de grâu, aici vița). 
Cele pământești sunt simboale ale lumii suprapămentești ; 
natura e oglinda ideilor dzeești. Adevărate (d19vq) cf. L, 
-9): cor&spunde ideii; iar Tată! este viierul. care a, plantat-o î 
pe păment, adecă după al cărui sfat prea înalt sa făcut. 
el Om. 7ewoyos să ia în înțelesul speciâl — duntdovoyos 
cf. Mt. 21, 33. Unele mărturii citesc după 0ân9dwp „voi 

„Sunteţi viţele“ —. adaus din v. 5.. 
2. Toată viţa care nu aduce roadă întru 

mine, o scoatopeea, şi toată care aduce roadă, 
o curăţâşte pe caca să facă roadă mai multă. - 
Isus grăește îndată de viţă — foarte firesc, pentrucă, cl
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„încă -nu explică asemenarea. nâv ziijua ty înot 0 nomin. 
absolut (1, 6, 39); iar ev euoi, după colo următoare, 
aro întolotul: în losătură cu mine. Lucrarea viiocrului con- 
zistă din 2 părți: tac ramurile neroditoare şi curăţăşte 
„po cole roditoare, pentruca, roada să fio mai multă. Cine 
prin botez s'a oltuit în butucul viţii Cristos şi nu aduce 
roadele credinţii şi dragostei, aceluia, Dzeu nu-i dă sraţio, 
acela moare şi, 1a ziua judecății, va fi tăiat cu totul din 
vie. Iar pe celco sOvGrş6ște fapte bune în comunitatea - 
cu Cristos,-pe acela Dzeu îl curățăşte de toate petele 
pecatului ispitindu-l şi trimițând asupra lui încercări. | 

3. Acum voi sunteţi curați pentru cuvân- 
tul care am grăit vouă. Deşi Isus încă nu spusese po 
cine înţelege sub viță, totuş vedem că aminteşte o nouă 
însușire a învăţăcoilor zicând: acum cte.; la ci a înce- 
put curățirea și continuă (1. Io. 3, 3). Cuvântul: ce ci au 
primit dela Dzeu şi doscoper lumii; aşadar înțelegem în- 
treaua, descoperire a Mântuitorului (, 43), nu numai 
cele din 13,10. Augustin întreabă, de ce nu zico Dom- 
nul: „Voi sunteți curați pentru. botezul, cu caro v-aţi 
spălat“. Şi răspunde: Pentrucă şi în apă cuvântul cură- 
țeşte. Ia cuvântul şi apa ce esto decât apă? Adaosă 
cuvântul la element şi s& face sacrament, care iarăş 

„.”- este cuvânt vâzult.. Căci aceasta zisese cl singur învoță- 
ceilor când le-a spălat. picioarele: „Cino e scăldat nare 
lipsă de nimic, decât să-și spele picioarele, şi întreg osto ” 
curat“ (13, 10); De unde are apa această putere extraor- 
dinară, că se atinge de corp și spală inima, decât că 
aceasta, o face cuventul, nu pentrucă să rostește, ci pentrucă 
s6 crede? Căci şi în cuvânt: esto altceva sunetul trecâtor şi 
puterea, ce r&mâne în el: „Acesta este cuventul credinții, 
care predicăm noi“ zice apostolul (Rom. 10, $), cu care 
s6 sânțeștoe şi botozul ca să poată curăți (citează apoi. 

“Efez. 5, 26). Deci curățirea nu să atribue elementului 
curgător, trecător, de nu sar adaoge „în cuvânt“ (in . 

"-loh. LXAX).“ a | o 
| 4. ROmâneți întru mine, și cu întru voi. 
Precum vița nu poate aduce-roadă dela sine 
dacă nu r&mâne în butuc, așa nici voi de nu
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veţi r&mâne întru mine.:95. Eu sunt butucul, 
voi viţele. Celce râmâne întru mine şi eu în- 
tru el, acela aduce roadă multă, că tără mine 

nu puteți face nimic. Asămănarea s6 oxplică în ap- 
licare . practică puindu-să în strînsă legătură cu'v. 3. În- 
vățăceii sunt curați poatrucă sunt plantați în Cristos. 
“De aceea, ci să râmâe întrânsul ca ol întrânşii. Aceasta o 
condiția. Viţa să r&mie în vie, iar crodinciosul prin po- 
căință ŞI credință s& sto în lezătură intimă. cu Cristos. 
“Româneh întru mâne, Ca viţa în bu siumul de vie: ci au 
“aflat în el vicața (1, 20), nuniai in cl să aibi elementul 
acesteia; Zigahm: „Liind lipiți de mine mi taro prin 
credința no'ndoioasă şi raport - nontrorupt.“ Și că întru 
v0ă;. împlinind ci condiţia li s6 spune promisiunea, că cl. 
va r&mâne întru că; „liind faţă cu puterea“ (Zigaben); 

el nu-i părăs&şte nicicând. Precum vița etc.; punctul de. 
asămânare e foarte lămurit. Viţa tăiată nu are suc, s6: 

uscă . și. nu poate aduse roadă; aşa şi omul prin păcat, 
de nu se pocăoște, se-lapădă de centrul vieţii sale, de 

Cristos, - şi nu poate .aduce roadele: graţici dzooşti. Delu- 
sine: din propria -putere, fără graţia dzeoască. Dacă nu 
rămâne cte.. să rapoartă la „nu poate aduce roadă“ (ca, - 
19). Așa nică vo, adecă nu puteți aduce roadă de voi 

iuivă. Acoeaş să explică în v. 5: Ea sânt. butucul de 
vie ete. Celce remâne aduce aminte „de. nu va r&mâne“ din 
v. 4. aplicându-le pozitiv. Și ea întru el, adecă rămân. 
Acela: nu altul. Că fără -mine cte..e motiv ul la cuvintele 
din urmă ale v.-4; orce lucrare: omonească e condițio- 

„nată de comuniunea. cu Cristos. 

6. De nu r&mâne cineva întru mine, sc 
scoate afară ca viţa și s6 us că; şi o adună pe 

- ea: şi o aruncă în foc și ardo. Ziguben : „Acum 
spune Și primejdia pentru celce nu rămâne întru el“. îâ 
aur] zis: nisi quis manserit. Variante avem pei Și qer7, 

-iar aorist.  EBârj n și e5neav9n exprimă rezultatul momen- 
tan: cum n'a rămas cineva într6nsul, îndată a fost lăp&dat 

(Win. $. 40. 5.. b. pag. 260). Cine nu crede în Isus pierde 
graţia, s6 vostajoate după spirit şi în urmă e scos cu totul 
“din biserică şi aruncat în iad (Mt.9, LO. 13, 42. 25, 41).
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“Și o vor aduna ctc.: slugile Domnului, adecă. ângorii (Alt. 
13, 11); e aluziune la judecata din urmă. În aura trec 

:singul. 70 zâiua în plur. Și arde; Zigaben: „Ca sd nu fi 
arse de tot.“ 

„De r&mâneţi întru mine şi graiurile mele 

rămân întru voi, coreţi Orco voţi voi şi va fi 
ivou6. $. Întru aceasta s'a proamărit Tatăl 
meu, ca să aduceți roadă multă şi s6 fiți în- 
veţăcoii moi. Po încetul să trece din vorbirea [iz u- 
rată la cea regulată. De rămâneță întru mine se ro'ntoarco 
la caza contrar din v. 6. repețind astfel promisiunea din 

v, Acoste cuvinte pronunţă” Isus mai adeseori (1. lo. 
6. 10. 1-4. 17. 24. 27. 28; 3, 6. 9. 24; 4. 13. 5. ic: 
Graiurile mele român întru vot; accasta urmează din cele 

precedente. 6 av (2 în loc de ăv la Ioan numai aici) 
Jeinre are emfază și do aceea e pus în frunte. Omul în 
comuniune cu Cristos dobândeşte orce va core. Întru 
aceasta s& rapoartă la cele următoare:.ca.. roadă multă“; 
va circumserio infinit. (Win. $. 4-4. pag. 316). Învâţăceii 
aduc roadă, şi aceasta serveşte spre preamăriroa "Fatălui, 

„pentrucă s& arată puterea lui Dzou prin Fiul, care lucră 
întru ai săi. Aor. 29o3do9p e prolepsă (Etez. 2, 6. Rom. 

S, 30. Win. $. 40. 2. pag. 261). zai perţorade (N A) poato 
“depinde dela ina (13, 40; 1. Cor. 9, 18. Etez. 6, 3 Win. 
Ş. 44. $. pag. 317); s6 poate lua însă şi independent: 

numai aducând roadă multă sunt ei învețăceii lui adovă&- 
rați. Pososivul &uoi exprimă: ai mei, nu sunteți propric- 
tatea altuia. . 

9. Precum m'a iubit p6 mine Tatăl; şi cu 
v-am iubit pe voi; r&mâneţi în dragostea mea. 

10. De veţi păzi: poruncile mele, veţi rămâne 
întru dragostea meâ, precum şi cu am păzit 

poruncile Tatălui mei și râmân în dragostea 
lui. Pe Isus cu credincioşii îl leagă dragostea care-și 

ar6 tipul în dragostea între “Tatăl şi Fiul," Cr edinctoşii vor 
dovedi că-l iubesc dacă păzesc poruncile luă (4, 15). | 
Apodoza e „şi ci v-am ctc.“ Precum na iubit pe mine - 
zice Isus spre a le. dovedi cât de mare preț are ce po- 
sed ci iubindu-l: se poate compara cu iubirea “Tatălui
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_cătră Fiul (3, 25). În dragostea mea: dragostea ce am că 
ătră voi; nu: dragostea voastră cătră mine — căci co- 

_respundo paralelei din v, IL (bucuria mea), apoi zisese 
„v-am iubit po voi“. Aor. piano şi 7iyănmoa sG între- 

buinţează pentrucă Isus: stă la sfârşitul vieții şi priveşte 
înapoi, când le-a dat destule dovezi că-i iubeşte (L3, 1. 3). 
e ij AyĂTI) | uov din v. 10 nu s& deosebeşte do îv- 7] aydn ! 
Ti) 2u7 în realitate, dar aceasta din urmă are mai multă 
omfază. Am păzit o mărturie despre întreaga lui lucrare. 
Și rămân în dramostea lu; poziţia lui deosebită faţă de, Tatăl 

îi dă fericire şi demnitate nespus do mare (10, 17. 2-1). 
11, Acostoa am grăit voud ca curia. 'moa 

să fiec întru voi şi bucuria voastră să sc pli: 

noască. Acestea s6 rapoartă la 1—10, îndeosebi însă : 
„la v. S—10. Bucuria Şi fericirea adevărată pentru oameni 

aici pe pământ poate fi numai conştiența” că stai în in- 

time legături. cu Cristos. Bucuria mea: fiindcă “Tatăl îl 
iubeşte necontenit; el o simțeşte în lăuntrul să (17, 13), 
apoi o. împărtâşeşte altora ca izvor nesecat; şi ci s6 o 
Simțască ca s6 fie deplină bucuria lor (14, 27 unde ast- 

fel s6 numește pacea). Comentar: avem în bucuria, ce.0 
simțeşte apostolul Paul în toate nevoile şi goanele (Lilip. 
2, Lî sq.:4,; 4; 2. Cor. 13, 11 etc.) Recepta citeşte „să 
r&mâe întru voi“, iar ABD Min. ltala, Vulgata „să fie 
întru voi“. Să se plinească; încâtva o ai şi acum, dar 
deplin în vieața ceealaltă. i | 

| c) Credincioșii : să se fubească intre sine 15, 12—17, 

„Exemplul lui ei să-l imiteze iubindu-se între sine. 
lubirea aceasta e jertfirea de sine. Astfel dovedesc ci că 

sunt ai lui.. Acest raport îşi are baza întrensul, nu în ei. 

12, Aceasta este porunca mea, ca.s6 vă 
iubiți unul-pe altul precum v-am iubit.eu pe. 

Voi. 13. Mai mare iubire decât aceasta nimene 
nu arc, ca cineva s&-și pue sufletul s6u pentru 
prietenii s6i. 14. Voi sunteţi prietenii mei, do 
“veţi face ce.vă poruncesc vouă. Aceasta -are în 
vedere ca, care întroduce cuprinsul poruncii, şi adecă ca 
una dorită, impusă, cerută, Între poruncile, cu care omul
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rămâne în dragostea lui şi ia parte la bucuria, lui, ântâia 

este iubirea aproapelui (Rom. 13, 10). Aceasta este pro- 

priu zis porunca lui, şi cel mai perfect model în împli- 

nirea, ci. coste el însuș (13, 314). Ma mie iubire otc. 

Caracteristica iubirii 'P. N. esto că dă, nu primește, Şi 

adecă pe sine însuş. Cu cineva etc. spune mai aproape - 

po decât aceasta ca din v. $ (1.10. 3, LG. Efez. 5. | sq.) - 

Tavrms — îva ocură în grecitatea, de apoi. „A puno: su- 

fictul său“ cf. 10, Il. Prieteni! se; aceasta sunt că: acum, 

nu după natură, ci cel i-a făcut; cl sa făcut prietenul . 

păcătoşilor (Le. 7, 31). gilos are înţeles pasiv: iubit do 

el. V.: 14 conţine motivul din care învâțăceii s6 urmeze 

porunca, lui. «i?os în acest'v. aro înţeles calitativ, activ: 

-ei sunt care îl iubesc; e identic cu 13, 34. 

15. De acum nu vo mai zic voud slugi, că sluga 

nu ştie ce tace domnul său; iar cu Vi-am zis: 

pricteni, că toate câto am auzit dola Tatăl 

mou am făcut cunoscute vouă. Isus le arată'dom- 

nitatea la care au ajuns ei numindu-i prieteni. ovzeze e ca 

13, 16, unde din raportul lor de servitori a dedus dato- 

rința să facă şi ci co cl a făcut. Nu știe ce face; moti- 
vele ȘI scopurile acțiunii stăpânului, -partea internă, sluga 

nu le știc. Domntuluă său: deşi i-o stăpân. lar că v-am zis- 

ote. în v. L+ (Le. 12, 4). Motiv ul acostui raport esto:'că 

toate câle- ete. Sub „toato“ înţelegem manifestarea tuturor 

„voințelor emanate din dragostea lui Dzeu 'cătră omenire, - 

pe care Spiritul sânt avea. s6 o perfecționeze — deci nu 

contrazice la 16, 12: Am auzit, în urma, întrupârii luă 

voite de Dzeu. Deşi Isus a numit pe învâțăceii sei adese 

slugi (12, 20. 13, (3 sq.), ca creator şi stăpânul lor, totuş 

între el.şi ci a fost intimitate, cl a căutat. să-i atragă tot 

mai mult la sine; acum la -despărțire, le spune că.r 
mai Sunt slugă, ci prieteni (14, 1 sq. 16, 29 sq.) 

16..Nu voi m-aţi ales pe mine, ci cu v-am 

ales pe voi, şi v-am pus pe voi ca voi s6 mer- 

goți ș și s6 aduceţi roadă, şi roada voastră să r&mâe, 

ca orce veţi cere dela Tatăl întru numelo:meu, 

să dau vouă. Deşi ci sunt prieteni, dar s6 nu uite că 

raportul acesta de iubire 'el l-a început, deci ei.nu-l pot
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desface, de. aceea: Nu vot m-aţă ales etc. V-am ales pe vol, 
adecă înv&ţăcei; prin graţia sa din lumea p&cătoasă (Acta 
9, 15); nu că “şi l-au. ales învățător. -Bi prin el pot 
aduce roadele dragostei Și s6 aibă rezultatele spuse 14, 
13. sq..15, 7: V-am pus pe vol;: Crizostom; 'Teofilact, Ziga-. 
ben: „l-a "plantat: în butucul de vic“; alții: i-a ordinat.. 
Adevăratul înţeles avem dacă lăsăm s6 se determine 

“acest verb prin ca: Isus i-a ales învâțăcei (în înțeles 
larg; riu apostoli) — și i-a pus să aducă roadă. Aşadar 
„a pune“ are „aci înțelesul lui „a hotări, determina; 

a voi dela, cinova ca etc.“ ; e sinonim cu ovr. sum, tradus 
do I.AX cu zidar. Se mergefi ' exprimă activitatea lor: 
ei din parte-le să aducă roadă pentru vecie, ca "Tatăl s6 
Ie asculte cererile cari le fac în comuniune fiind cu dânsul 
(„întru numele meu“ cf. 14, 13). Isus i-a ales şi-i sunt 
subordinaţi şi de aci înainte. i vor aduce roadă în lu- 
crarea plantării lui, dar orce rugăciune. la "Tatăl trebue 
să o facă în numele lui. Această dependenţă de el etep- 
tueşte că roadele lor sunt durabile și Tatăl le ascultă 
toate cererile (1. “10. 4, 10 sq. 19). Al 2. îva îl subordi- 
nează: unii lui îva dintâiiă, ca cum „ca.. el să dea vouâ“ 
ar fi efectul lui „ca să aduceţi roadă“ etc.; alţii îi coor- 

dinează : aducerea: Și durabilitatea roadelor este faptica 
ascultare a rugăciunii. | . | 

17. Acestea poruncesc vou6, casâ vâiu- 
biți unul pe altul. Cu aceste cuvinte se rentoarce 
Isus la început voind să -închee espunerile. Acestea să 
rapoartă la v. 12—16. În v. 12. spusese e! porunca 

„ce le-a. dat, iar în v. următoare a motivat-o. şi le-a, pus 
„la inimă s6 o împlinească. îva e final, exprimă scopul 
care e şi- simburele din cuprinsul poruncii sale: Acestea 
am grăit (v. 11) — acestea poruncese (v. 17).: 

d) Lumea urește pe înveţăceii Domnului, 15, 18.—16, 4 

__. Contrast la iubirea lor între sine este ura lumii ce 
vor îndura că, pentrucă îi sunt străini. Pe el încă l-a urit 
— ce sc le fio pildă. Ura aceasta e păcat mare fiind în- 
dreptată contra. lui .Dzei. Chiemarca Spiritului şi a lor 
„este s6-l mărturisească pe e.
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18. De v6ură&şte pe voi lumea, ştiţi că pe 
mine mai nainte m'a urit decât po voi. 19. De 
aţi fi din lume, lumea ar iubi pe al:s6ă; iar că . 

nu Sunteţi din lumo, ci ci v-am ales pe voi 

din lume, pentru acoasta lumea-vă ur&şte pe 
VO. De.. lumea cote. anunță toma cuvântării următoare. 

Isus le spune ce trebue ci sc facă când osper iază aceasta 

din partea, lumii; ci s6 nu se mire, căcă şi ol astfel a fost | 

tratat. Ja nainte etc. cf..1, 15. De aţă fi Qin lume etc.; 

este cheia a dezlega această atitudine a lumii faţă do ei. . 
Tot ce purcede din acelaş principiu nu s& urâșto; Zigaben: 

„E necesitate să se împriotenească cele. asemânătoare“. 
V-am ales din lume cf. v. 16; el din terenul diavolului i-a, 

tras sub a sa stăpânire şi i-a pus în raport de prietenie 

cu 'Dzcu, așadar în dușmănie cu lumea (1. lo0..3, 13. 4, 

5). Pentru aceasta exprimă că noua comunitate coste lumiă 
tot așa de antipatică ca Cristos. „lume“ să repetă de 

5 ori, are cova 'sârbătoresc, cf. 3, 17. 

20. A duceţi- v& aminte -de cuvântul care 

am grăit voub:Nu'esto sluga mai mare decât 

domnul s6u. Dacă pe mine m'au gonit, şi pe 

voi v& vor goni; de au păzit cuvântul meu, şi 

al vostru vor păzi. Goanele cari le vor îndura pa 

tizanii lui să-i mângăc, căci le dovedesc că ei-nu aparțin 

“lumii; ci trebuo să simțască plăcere când au soartea stă- 

pânului lor (Mt. 10, 24). Am grăit vou&. ct. 13, 16. Dacă.. 
dacă: ci să-și spuo ce s& poate întâmpla în acest caz. 

Subiectul la nai gonit .. vă vor goni sunt oamenii p&cătoși. 
Isus înfăţișoază 2 cazuri, iar învoţaceii s6 răspundă înșiși 
co poato urma. După et urmează aor.-. indic, „pentrucă 
2diwosuv. și 27enoav sunt fapte opuse şi sc pun ca urmări 
sigure ; sunt fapto cunoscute. învățăceilor (WI în. Ş. 41. 2. 
pag. 578 sq.) aa 

21. Ci acestea toate vor face contra voa- 

stră pentru numele meu, că nu știu pe colce 

m?a trimis pe mine. -Gi e trecere dela protoţie la 

indicarea motivului. Acestea toate are în vedere v. IS sq. 

Pentru numele mei: pe care îl mărturisesc învâțăceii 
(ef. Mt. 10, 22, Acta 4, 17. 9, 14. 26, 9). Dacă ci vor
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fi -goniţi din partea oamenilor pentrucă îl mărturisesc, 
- s6-și aducă. aminte că aceasta s& bazează -pe necunoa- 
şterea lui Dzeu (nu știu etc.), care l-a trimis. Pe Tatăl 
atâmă cino goneşte pe învățăcei, nu numai pe Cristos. 
Acâasta să le fie mângăere și întărire (Acta- 5, 41. 21, 
13; 2. Cor. 1 12, 10 sq. Gal. 6, Ll7 etc.) 

22. Do n'aș [i venit și n'aş fi grăit lor, p6- 
cat n'ar avea; iar acum nu au răspuns pentru 
pecatul lor. 23. Coelce mă ur&şte pe mine, 
urâşte și po Tatăl meu. 24. De n'aş fi făcut 
lucruri întru ci, cari :nimene altul n'a făcut, 
p&cat n'ar avea; iar acum şi au văzut şi m'au 

urit şi pe mine şi pe Tatăl. Isus spune acum: vina, 
lumii- pentru purtarea descrisă mai nainte. EI a predicat 

„ Ludoilor înv&țătura, mântuitoare, ei deci nu -se pot scuza 
„pentru necredința lor, care conţine și ura contra lui. ei 7) 

1jA9ov etc.: anume ca Mesia ; într eâga lui activitate. Pecat 
mar avea; pentru necredința lor. Jar acum: iar aşa; deoa- 

rece am pășit şi am grăit lor. nQ00geors == scuză, pre- 
text; numai aică în 'T. N.; Zigaben: „Lipseşte pe ludeii 
voitori de rele de orce scuză“. V. 23. exprimă că ura 
contra Fiului să îndreaptă contra Tatălui: urește pe Tatăl, 
care se descopere în £h căci el e trimisul aceluia. V.. 54 

repetă ideea, din v. 22, dar să accentuă lucrurile săverşite 
do cl, de aceea vina necredinții lor e şi mai mare. Cary 
nimene altul wa făcut cf. Mt. 9, 33. Faptele lui Isus întrec 
orce minune cuprinsă în 'T. V.; natura şi înfăţişarea lor 
era dzeească (5, 36. 9, 3 sq. L0, 37. 14, 10); de aceea 
zice el că ei din minunile lui trebueai să-l cunoască 
Mesia (10, 25) -şi's& vadă po Tatăl (14, 10). Și pe mâne 
etc. aparţine la amândouă verbele. La &v Gpagriay ov 
âixooav cf. Win. Ş. 42. 2. c. pap. 286; iar 2i4ooai” (după 
BJL Min. Origen, Ciril) e forma aloxandriană în loc de 
zizov (Win. Ş. 13, î. pag. 74). 

_25. Ci ca să se plinească cuvântul care sa 
scris în legea lor: Că mau. urit înzadar. Cu- 
vintele acestea arată și mai mult vina lor; în* Cristos. 
profeția și realizarea sunt paralele... Ci: nvau urit şi pe 
mine. Ca să se plinească cf. Mt.. 1, 25. În legea lor cf. 10,
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31; are înţeles mai larg. Citatul e Ps. 39, 19. 609,5 
Lor: la care ţin aşa mult așteptând din ca fericire 6, 

45. 8, 17). doogeăr, la clasici =— gratis; după LNX. hinnam 
== immerito- (lără motiv, cf. l Sam. 19, 5. Ps. 34,7). 

26. Lar când va fi venit Paracletul, pe care 
„că il voiu trimite voub delia tatăl, Duhul ad 
verului, care purcede dela Tatăl, acela. 
mărturisi do mine. 27. Dar şi voi mărturisiţi 

că din început sunteți cu mine. Aci avem mo- 
mentele: Cristos le trimite po Duhul sânt; acesta e Duhul 

adovărului care învinge totdeuna, deși din când în. când 
pare a, fi supus; acesta purcede dela Tatăl, izvorul 
tuturor. Lumea acum -îl sonceşte, dar cauza lui. va 
triumfa, pentrucă mărturia, internă, a Duhului sânt și coa, 
osterioară a înv&țăceilor va deschide ochi şi urechile 
Oamenilor ; ei se vor convinge că Isus e Dzoii și învâţă- 
tura lui dzeească. Totodată se spune aci chiomarea 
apostolilor în biserica lui Cristos. Pe care ei îl voiă trimite: 
în locul s6ă când se va fi dus din lume, care îl urâşte. 
Duhul adevărului; adevărul c ființa lui. EI mărturisâşte 
de Cristos; de accea lumea nu se poate desvinovăţți cu 
nimic. Care purcede dela Tatăl, întrebuinţează biserica din 

“timpuri foarte vochi ca dovadă -că Duhul sânt. purcede 
din veci dela Tatăl. 2nogeveza: iau unii de trimiterea isto- 
rică. exeîvos e masc. cu emfază, deşi s& rapoartă la zo 
nvebua... aaorvonot': Duhul lucrează prin înveţăcei (Mt. 10, 
20). De mine: de persoana, lucrurile mele etc. Și voi e 
pus paralel cu lucrarea Duhului sânt (Acta 5, 32. Apoc. 
22, 17). Mărturia apostolilor continuă în biserică prin 
urmașii lor pănă la sterşitul zilelor; de aceca. biserica e 
apostolească (Acta 1, 8. 21 sq.). uagrugrize e: indic., nu 

_imperat.: învâțăceii: mărturisesc de cel- dela început, de 
când sunt cu el. De aceea nici nu să zice aeorvonjosre, 

“căci ei totdeuna au fost față ca martori. Din început cf. Acta 
1, 22; dela începutul lucrării sale mesianice. Sunteză: şi 
acum. a a i 

16, |. Acestea am grăit vouă ca să nu vă 
smintiţi. 2. V& vor scoate din sinagogă; şi vine 
ora ca tot care va ti ucis po voi să i-se pară 

16
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că aduce slujbă lui Dzoiă. 3. şi acestea vor face 
vouă că nu-au; cunoscut pe T atăl nici pe mine. 

4. Ci acestea am grăit vouă, ca dacă va veni 
ora, s& vă aduceţi aminte de elc, că Gu am zis : 
vou6; iar acestea nu vi-am. spus vouă din în- 
ceput, că oram cu voi. Dacă vorbise mai nainte în 
genere despre ura lumii contra lor, aci le spune apriat - 
în ce conzistă aceasta. Acestea s& rapoartă la 15, 183—27. 
Ca să nu vă smintiți; când să va întâmpla s6 vic asupra, 
lor goanelo, ei să nu piardă credința (Mt. 1 Ge: 13,21. 
24, 10). [Zi vor scoate din sinagogă cf, 9, 22. 34. 12, 42. 
Ci (==at) e gradaţie: nu numai acestea, ci şi altele vor 
îndura. iva e întrebuințat ca, în greceasca de apoi: ce să 
va întâmpla în ora aceea să înfăţişează ca scopul ve- 

" nirii aceleia: vine ora, ca etc. nâş 0 anozrelvaş: ca orcare 
va fi ucis po voi s6 creadă că, v&rsând sângele 
vostru, aduce cult de jertfă lui Dzeu. Auzeiar ngoogegev: 
Slujbă lui Dzeu, cult; aci însă s înțelege special: cult 
de jertfă (Rom. 12, 1. Er. 9, 1.6). Principiul rabinilor 
este:: „Quisquis effundit Saci impii, idem facit, ac si 
sacrilicium offerat.« Dovadă ne dau martiriul lui Stefan 
și fanatizmul lui Saul. La dozez s& poate compara Acta 
20, 9. Gal. 1, 13 sq. Și acestea cf.:15, 21; o neștiință, 

„dar nu nevinovată (Le. 23, 34. Acta 3, 17). Ci din v.4 
exprimă : ă mai voesce să intru în alte detailuri. Acestea: 

“cele din v. 2. În priv inţa textului s6 observă că Recepta 
ȘI Tsenoal0s£ citesc 7 dea (um utOvEVIȚE aUrăv ; Lachm. 
“după AB L Min. Vulg. Ttala Ctc.: 77 oa Guru tevmuto- 
vevnre aurăv (L. Vulg. Itala omit pe auriu din urmă) : „ora 

„lor,& adecă ora. când acestea s6 vor împlini. avrov, Ore 
îy0 einov vuiv € atracţiunea obiectului din propoziţia s0- 
cundară prin propoziţiunca principală (Win. Ş. 66. 5. pag. 
518 sq). Ea are emfază: persoana, în care voi credeți. Din 
început nu v-am spus etc. (15, 27) par a contrazice la 
Mt. 5, 10 sq. 10, 16 sq. Le. 6, 22 sq. Mai nainte numai 
lo-a indicat viitorul, iar acum. le spune lămurit, înveţân- 
du-i toate cu. deamăruntul, deoarece se desparte” de ci 
(cf. și Mt. 21, 9); aşadar nu să poate afirma că rela- 
tarea, sinopticilor esto neistorică (Mt. 10). Că eram cu toi:.
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cât timp eram cu voi nu aţi fost goniţi, ci abia după 
“co mă depărtez; pănă acum toată ura lumii sa versat 
asupra mea (Crizostom, Zigaben). - 

% Înveţăceii vor învinge lumea prin Spiritul sânt; examinarea. cre- 
dinții lor, 16, 5— 383. 

Dupăce Isus accentuase ura lumii contra învățăceilor 
în v. 1—4, le arată că ei vor avea sprijinul Spiritului sânt, 
caro să-i mângăe în toate novoile. Acest Spirit: este al 
mărturici şi adevârului, EL însuş (Isus) se va arcta celor 
părăsiți şi incheie cu asisurarea că, deşi ci r&mân în 
lume, comuniunea lor cu Dzeu să perfecționează.. 

5. lar acum merg la colce m'a trimis pe 
mine, şi nimene din voi nu mă întreabă: Unde 
mergi? 6. Ci că acestea am grăit vous, întri- 
starea a umplut inima voastră. Jar acum: când 
a trecut timpul prezenţii -mele între voi. După celce ma. 
trimis pe* mine trebuo să no închipuim pauză scurtă, când 
Mântuitorul observă că .învățăceii lui sau întristat. Ii 
nu pot grăi nimic când cl le spune că va muri curând. 
Nimene din vui:: când grăosc cele din 15, 15—16, 4; 

„nu numai: acum. merg la Tatăl; ce nu contrazice la 3, 

36. 14, 5. Unde mergi i2 o îndemnare şi îmbărbătare pen- 
tru învâțăcei ca ei s6 se informeze ce s& va întâmpla 
cu €l după ducerea lui de aici. Ei cugetă numai la pa- 
timi, nu la roadele cei; la ura lumii contra lui Isus,. în 
loc s& cugete la ţinta spre care merge el. Că acestea: 
că. după moartea mea veți fi goniți. “tristarea, e luată 
în înţeles eminent şi abstract. 

„Ci cu spun vou6 adevoârul: vă oste de 
tolos “ca eu s6 mo duc. Că de nu mă voii duce, 
Mângăitorul nu va veni la voi; iar de mă voii 
duce, îl voii trimite pe el la voi. Ci arată cât 
de puţin au motiv să se întristeze; îi mângăe. Fa înfă- 
țișează poziţia lui față de a lor; a lui esto adevărată 
5, 33). Vă este de folos ca etc. ct._11, 50. Lă, în opu- 
ncre cu Paraclctul care îl înlocuește (114, 16; cf. la această 
necesitate 7, 39). P&catul “omenirii a trebuit şters înainte. 

„de .ce vine Spiritul lui Dzeu. Pentru înv țăcci mergerea, 
16*
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lui Isus deci era, binefăcătoare; astfel li s'a lămurit cre- 
dința şi- sau întărit în lăuntrul lor pentru primirea: lăcru- 
rilor mai mari. Augustin zice: „V& este vouă de folos 
să se ia dela- voi această statură de slugă; ca Cu- 
vântul întrupat voii petrece. şi de acum înainte între voi, 
dar nu vreau ca voi să mă iubiți după carne, și mulţu- 
miți cu acest lapte să r&mâneţi pururea copii. Dacă nu 
vă iau această mâncare uşoară, nu veți flămânzi nici 
când după cea mai vârtoasă; dacă fiind din carne tot- 
deuna vă lipiți de carne, nu veţi fi nicicând în stare a 
primi în voi pe Spiritul“ (Tract. in Jon. 94). 

8. Şi viind acela va vă&di lumea do păcat, şi 
de dreptate și de judecată. 9. De păcat că nu crede 
în mine; 10. de dreptate că merg la Tatăl şi nu 
mă5 mai vedeţi pe mine;.ll.iar de judecată, 

că stăpânitorul lumii acesteia s'a judecat. Lu- 

„crarea Spiritului sânt asupra. lumii necredincioase. Și viând : 
„ca persoană. Va vâdi etc.: în lăuntru (3, 20) și în afară. 
prin . cuvintele apostolilor $, 46); el o face de ruşine. 
Inunea, care pănă acum e necredincioasă: ludei și pă- 
gâni. Obiectul acestei v&diri sunt: păcatul, dreptatea și 
judecata — ce explică Isus în 9. sq. regi duaorias e 
neartic.; pentrucă să are în vedere păcatul în genere; 
s6 determină mai apoi. Că nu crede e cuprinsul păcatului; 
acesta nu poate admite ca Isus să fie recunoscut Mesia 

"și Mântuitorul lumii. Vădită a fost necredinţa: lumii prin 
lucrarea apostolilor şi acum în biserică, care necontenit 
deşteaptă pe oameni din somnul păcatului şi pedepseşte 
necredința lor. Biserica condusă de Spiritul sânt e con- 
ştienţa. obiectivă pentru lumea necredincioasă, de aceea 
aceasta o ur6şte. De dreptate: a lui Cristos, nu a 
noastră prin credința în Cristos; Augustin: „Mundus de 

- peccato quidem suo, de justitia vero arguitur: aliena, -sicut 
arguuntur de lumine tenebrae“. Prin înălţarea la cer 

Cristos s'a justificat înaintea lumiă (Acta 2, 20 sq. 386. 
"3, 15. 5, 30. 10, 39; 1. Tim.'3, 16.) Lumea necredin-: 
cioasă lapădă pe Isus. ca profet falz, ca pe unul fiedrept, .. 
pâcătos .(9, 24), care după dreptate a murit (IS, 30); 
iar primirea lui în. cer, mărirea la “Tatăl ceresc Și, îndeo-.
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-sebi lucrarea nevăzută prin Spiritul sânt în biserică, do- 
_vedese lumii că e drept (1. lo. 2, 1. 29. 3, 7. Acta 3, 
"14. 7, 525; 1. Petru 3, 18). Merg la Tatal: „Semnul de 
cunoaștere pentru cel drept este că merge la Tatăl şi este 

“cu cl“ (Zigahen). Și nu mE mai vedeți pe mine accentuă 
mergerea lui caro s6 întâmplă dupăce va fi înviat (14, 
1S sq.) Prezent. e pus pentru Unăyo. De Judecată : păcatul 
sa sforşit, iar dreptatea învinge în judecata care a în- 
ceput cu Cr istos și continuă pănă la sfârşitul lumii. Acea- 
sta so va convinse din lucrarea Spiritului “sânt; când 
împărăția lui Dzoii să lățăște pe pământ, că stăpânia 
diavolului o învinsă (12, 31). Cercul minciunii şi al înșălă- . 

"ciunii s6 face tot mai mic; întunerecul s6 trece din lumea 
luminii. Această osebire între lumină și întunerec a început 

în Cristos şi s& continuă pănă la judecata din urmă. 

12. Încă. multe am a spune vouă, cinule 
“puteţi purta acum. 13. Iar. când va fi venit 
acela, Duhul adevărului, v6 va povățui în 
tot adovărul;-că nu va grăi dela sine, ci 
celoce aude va grăi şi va vesti voubd cele 

„viitoare. Lucrarea Spiritului sânt asupra învețăce- - 
ilor (v. 12—15). Isus mai are să le spue afară de cele 
din v. S—I1, dar acum nu poate face aceasta, pentrucă 
ci nu sunt în stare toate să 16 înțeleagă. Orce deterimi- 
nare mai aproape a lui zold e arbitrară; de aceea sunt 
“adevărate cuvintele lui Augustin: „Cum Christus ipse ea 
tacuerit, quis nostrum dicat: illa vel illa sunt.“ 20: am 
sata, ct. 8, 6; 2. lo. 12; 3. lo. 13. faoroţuv e espre- 
siuno aleasă; adevărul să închipueşte ca sarcină pentru 
cel slab, care nu o poate purta, adecă înțelege. Acesto. 
cuvinte -nu contrazic la 15, 15. Acolo zisese el'că nu 
i-a tratat ca slugi, ci lo spune toate ce avea de spus 

„dela Tatăl; aci afirmă că în aceste învățături sunt puncte, 
po cari „ci încă nu. le înțeleg. Cristos le-a descoperit 
adevărul dzoesce deplin, dar în germen; acesta aşt- 
zându-s& în inimile lor s&: va desvolta. Spiritul sânt îi 
va pune în poziţia de a putea pătrunde acest adevăr în .. 
tot cuprinsul lui (Acta 10, 1. Cor. 15, 51. Rom. 11, 25. 
1. 'Tes..4, 15 sq.) La v. 13 cf. 14, 26. 15, 26. Când
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va fi venit acela c aluziune la v. 3. Spiritul adeverului e ca 
14, 17. 15, 26. Recepta, citeşte eg zâoav jr ahjdeuv, 
AB îs rm air9eav, iar N DI & 7] Gândie. Dativ. 
-ocură adese la verbele mișcării, iar aăoa pus la fino are 
omfază : Mângăitorul o Dun al adevărului, deci nu poate 
r&tăci, nici amăgi po alții (14, 26: va învăţa, toate); el 
îi va conduce tot-mai adânc în adevârul descoperit de 
Cristos... Ilarie: „Sicut Christus olim. faciebat (Le. 2, 52), 
ita nunc ecclesia aetate. crescit atque sapientia.“ Ve va 
povățui etc. s& motivează în că. nu vă grăi etc. Duhul sânt 
nu va propune o învățătură nouă, deosebită do a fiului, 
ci numai îi. va întroduce în adevărul deplin. Delu sine; 

Nonnus: „Din îndemnul său, nenvâţat“; s6 neagă absolut. 
amestecul omenesc. Textul e doa axzove (N L) sau dzovoei 
(BD cf. 7, 17. S, 26; 28. 12, 49. 50). Aude: dela Dum- | 
nezei ; el nimic nu ascunde de voi, cum trebue să facă - 
Isus (v. 12.) din motive pedagogice. Și: și îndeosebi; 
aceasta s6 adaogă la „celeco aude.“ Cele viitoare: Duhul 
sânt are dar profetic; cl le va spune soartea viitoare a . 

„bisericii —.-ce sa realizat deplin în autorul evangelici 
noastre. Acest loc are în vedere Apocalipsa scrisă de 
loan (Apoc. 19, 10.) 

14. Acela pe mine mă& va mări, că din al 
meu va lua șiva vesti vou6. 15. Loate câte are 
Tatăl ale mele. sunt; pentru aceasta am zis 
că din al meu ia şi va vesti vou6. Me va mări e 
ca 1], 4. 12, 23. 13, 31:'el va face ca Cristos să [ie 

- cunoscut tot mai mult în mărirea lui; el desvoltă și 
aduce la cunoștință . adevărul vecinic, ce-l are dela Tatăl. 
Din al meu va lua: findcă "Tatăl și Fiul sunt una după 

fiinţă, de aceea adevărul Tatălui este și al Fiului, „în care 

sunt ascunse toate vistieriile înțelepciunii şi cunoştinții“ 

(Col. 2, 3). În v. 15. s6 motivează cele precedente ară- 
tând cum a putut el s& afirme cole din v. 14. (pentru 
aceasta, adecă în v. 14). Acefave exprimă un raport con- 
tinuă. , 

16. Puțin și nu mă mai vedeţi: pe mine, şi - 
iarășş puţin și m6 veţi vedea, că cu morg la 

Fată. ct, 1-4, 18—24, Sewgtire s6 rapoartă la vederea
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trupească, dprode la cea spirituală: „puţin timp pot eco încă 

cu ci, dar iarăş după puţină vreme îl vor vedea în Spi- 

ritul sânt. Alții rapoartă „m& veţi vedea“ la vederea 

după învierea lui. -zerzgov scil. zor. Motivarea la amân- 

două părţile propozițici : că ei merg la Tatăl. Aceste cu- i 

vinte lipsesc N BD L şi unele Verz., par adause din v. 

17. Mergerea lui la "Patăl îi împiedecă să-l mai vadă cu 

ochii trupului, dar aceasta le dă putinţa -de a-l vedea, în 

Spiritul sânt. 

: Ziseră doci din învâţăceii lui cătră 

otaită: Ce esto acoasta ce zice nous: Puțin şi 

nu me vedeţi, şi iarăș puţin şi mb voţi vedea? 

şi că merg la Tatăl mei? 18 Deci ziceai: 

Acocasta co este co zice puţin? Nu ştim ce 

'wrăoşte. Starea aceasta a înveţăceilor: o explicabilă dacă 

avem în vedere cele precedente. Isus lo spusese că el 

trobue să moară (v. 5 sd.); iar acum zico căci iarăs. îl 

„vor vedea. Atunci îi cuprinsese întristare, acum nu știu 

cum să va întâmpla învierea lui. „Îndeosebi mare nedu- 

merire le face: „puţin“. Din învețăceii bă, adocă unii. 

19. Cunoscu Isus că vocau s0- întrebe, şi 

ziso lor: Do aceasta vă întrebaţi între voi că 

"am zis: Puțin și nu m6 vedeţi, și iarăş puțin 

şi m6 veţi v odoa? 20. Amin, amin grăese vou&: 

Că voi veţi plânge şi v 6 veţi tângui, iar lu- 

mea se va bucura; voi v6 veţi întrista, ci în- 

tristarea voastră s6 va face bucurie. lără ai 

fi spus cineva (cl e atotştiutor, 2, 25) Isus ştie ce voesce 

înv&țăceii s6&-l întrebe, do aceea Însuș începe a-i lămuri, 

și anume la întrebarea : încă puțin şi nu m6 vedeți... 

vodea“ rspunde el v. 20—27, iar la „că eu merg la 

Tatăl“ în v..28. În aceste r&spunsuri vedem iarăş pre- 

sătirea învățăceilor pentru cele viitoare, căci el le do- 

serie bucuria şi. durerea, co -vor simţi ci, pentrucă, îl v&d 

și nu-l vVod. Pepi plânge și vă veţi tângui are în vedere V. 

16: tânguirea şi plângerea înv &țăceilor, ca semne ale în- 

tristării pentru moartea lui Isus, devin și mai tragice prin 

„împrejurarea că lumea se bucură crezând că a învins pe 

" Isus şi cauza .lui. Această durere însă curând s6 va
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schimba în bucurie: să va -face bucurie, anume când m6 
veți vedea.  Ceico explică vederea de învierea lui 
Isus zic că schimbarea în bucurie să tratează 20, 20. 

21. Muorea când naște, întristare are că 
a sosit ora ei; iar când a născut copilul, nu-și 
mai aduce aminte de nevoe pentru bucuria 

că s'a născut om în lume. 22. Şi voi deci acum 
“întristare aveţi, dar iarăş vă& voii vedeape 
voi, și s6 va bucura inima. voastră, şi bucuria 
voastră nimene nu o ia dela voi. Învâţăceii acum 
sc întristează, dar aceasta “e germenul unei bucurii, care 
s& explică. prin o as&menare ce să allă adesc în 1. 
V. (Is. 21, 3. 26, 17..66, 7. ler. 4, 33. Os. 13, 13. Miha 
4, 9. 10). 7 puvq: muerea; artic: e genoric, cf. d 6ov?oş 
15, 15. Ora rizrp: când stă s6 nască; Sosit ora că: ora 
hotărită ei de Dzeu; durerile de naștere. Sa născut om 
în lume, nu zice un copil; exprimă ambiţiunea mamei. 
V. 22. explică vw. 21. Și voi deci, cum învață această 
parimie: acum v6. întristați. Prezent. îmbină întristarea de 
acum (v. 6) cu cea viitoare (v. 20). Iarăș ve voii vedea; 
în Spiritul sânt (14, 18). Învăţăceii pănă acum s'aă fost 
pregătit a primi pe noul om creat. la început de Dzeu 
(Efez.- 4, 24); așadar ei mai aveau germenul omului 

„xechiii. Starea aceasta s6 asamână cu a unci femei ce 
naște. Aproape coste ora când vor lăpăda de tot pe omul 
natural, dar înainte de aceasta pe Mântuitorul trebue s& 
nu-l mai vadă cu:trup: el avea să pătimească și s€ se 
ducă, la 'Tatăl ca s6 trimită principiul renașterii, pe Spi- 

__Titul sânt. "Timpul acesta al durerilor de naştere a fost 

- pănă la pogorîrea Spiritului sânt, când ci au dobândit bucu- 
ria internă, care nu să poate nimici cu nicio patimă şi... 
suferință omenească (Filip. 2, L7 sq. 4, 4. Rom. 14, 17). 
„Acest Spirit locuește însă în fiecare om născendu-l 
„prin pocăință. der după .B; iar N are atge. Prezent. 
înfățișează lucrarea, viitoare ca cum ar îi de față și dă 
deplină siguranță în privința celor zise. - 

23. Şi întru acea zi pe mine nu mă veţi 
întreba nimic. Amin, amin grăcsc vouă, orce 
voți cere dela Tatăl, va da vouă întru nu-
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mele meu. 24. Pănă acum n'aţi corut nimic 
întru numele mei; ceroeți şi veţi lua, ca bu- 
curia voastră să fie doplină. Întru acea îi: când 
ctc.; după explicarea: a doua: când după înviere v6. 
voiu vedea. Când vor vedea pe Isus în Spiritul sânt 
nu-l vor mai întreba de nimic, căci atunci ci vor înţo- 
lege planul dzeesc. Nu me veţi întreba nimic: pănă acum 
au făcut aceasta; ci vor ști tot ce trebue s6 facă în 
oficiul lor. & z (BODL — 6 &v N) atzijonre: celece vor 
avea trebuință lucrând în serviciul lui Isus, li se vor da 
cerând dela "Tatăl. Întru numele-meă să pune după „va 
da vous“ (BL): în locul meu, care vi-am dat pănă 
acum orce. aţi. avut: trobuință. EI îi asigură, că dupăce 

„vor fi renăscuți deplin, rugăciunile lor vor fi ascultate 
totdeuna de Tatăl; orce vor cere în numele lui . Cristos, 
adecă pentru el-și meritele lui (114, 13). Cristos lucrează 
binele s&vârşit de cel renăscut; dacă acesta se roagă 
în Spiritul adevârului, apoi s& poate zice că Cristos se 
roagă întrensul. Pănă acum etc.: pănă când a fost el cu 
ci totdeuna sa rugat el- pentru dânșii. şi le-a dat toate; 
iar do acum înainte se vor ruga independent do el şi 
bucurie vor avea când li să împlinesc cererile, de aceca 
ca bucuria etc.; atunci nu le lipseşte nimic, cf. 15, Ll. 

25. Acestea am grăit vouă în-pilde; vine 
ora când nu voii mai grăi vouă în pilde,ci 
pe faţă voii vestivouă despre Tatăl. 26. Întru 
acea zi veţi cere întru numele meu, şi nu zic 
_vouG că cuvoiu ruga pe Tatăl meu pontru vol; 

27. că însuș Tatăl vă iubeşte pe voi, că voi 
m-aţi iubit pe mine şi aţi crezut că eu dola: 

* Dumnezeu am eșşit. 28. Am eșit din Tatăl şi 
am venit în lume; iarăş părăs&sc lumea şi 
merg la Tatăl. Acestea să rapoartă la v. 23 sq., dar. 
şi la altele câte grăise Isus mai nainte (cf. v. 17 sq. 20 
Sq.) 2v zagoruicus (10, 6) e contrast la 2 nag'enoia: Isus 
le arăoşte în ziceri întunecate, improprii. Cât a fost el în 
mijlocul lor ca om trebue să r&mâe întunecate ceeace 
afirmase de moarte, revedere şi raportul lui cu Tatăl 
(îndeosebi cea din: urmă). Vine ora: viitorul va lamuri
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„toate acestea. Atunci vor cunoaşte adeverul dzeesc, cu 

ajutorul Spiritului sânt. zag$noig e Dat: instrument. Orce 
cuventare - fisurată conţine cova întunecos, iar_coa n0- 

figurată, liberă. (10, 24). spune obiectul în natura sa 
(1, 14. Me $, 32). anaypelo cu N BOD L= pronun- 

ciabo ; anume prin Spiritul sânt, pe caro l-a făgăduit că-l 

va trimite în locul s6u (v. 7) şi care grăește numai din 
ale lui. Cristos (v. 13 sq). Întru acea zi: când Duhul 
sânt sa pogorit poste voi. Peg cere; ce pănă acum n'au 

putut face, “Pat -u numele mei C ca v. 24. Nu zic etc., deşi 

să afirmase 14, 16, totuș ei n'au trobuință s6 fie acum 
asiguraţi ; ruszăciunile lor. Dzeu le ascultă fără „mijlocirea 
lui; în Spiritul sânt se -pot apropia de Dzeu. Că însuș 

“Tatăl etc. e motivul acestei ascultări; Dzeu v& ascultă, 
pentrucă sunteți învă&ţăceii iului sGu celui unuia născut. 

Tatăl iubeşte pe ceice iubesc pe Fiul s6u şi le dă toate. 

Pertect. rreprlijzare (corespunde lui pudei us) ȘI ae 
orevzare sunt prezente ale acţiunii săvârșite (Win. $: 40 

- 4 pag. 291). neprirzare a promers lui zentorevzare, noreacă 
credința în natura -dzecască- a lui Cristos s'a desvoltat 
numai pe încetul din comuniunea lor de vicață cu el. Am 

cșit dela Daei exprimă originea vecinică a F iului “din Tatăl 
(7, 29. 8, 42). În v.28 s& desvoltă această idee: Am eșit 
din Tatăl etc. Aceasta e cuprinsul principat. al credinții : 
Cristos ca Dzeu a cşit din veci din Tatăl; ca om a venit 

în heme în' timp. Dupăce a mântuit lumea o părăs6şte şi 
se duce-la Tatăl, la care .mijloceşte ca arhiereu vecinic 
(Rom.. 8, 314. Br. 7, 25. 9, 25). EI zice „cu merg la 
Tatăl“, dar şi Mt, 28, 20; una e condiționată de ceea- 
laltă. - i e | 

29. Zis-ai învâ&ţăcoeii lui: lată acum gră- 
oști pe față, și nu srăești nici o-pildă. 90. 
Acum ştim că ştii toate și nu ai trobuință ca 
cin6va să te întrebe; pentru acoasta credem 
că ai eșit dela Dumnezei. Cuvintele lui Isus (v. 
20—28) le-ai înţeles învățăceii deplin. EL le-a spus gân- 
durilo fără a i-le spune ci; încep a crede că să realizează 
promisiunea din v. 23. 25. Ei sunt surprinși de această 
învățătură şi limbagiu, deci zic: Iată etc.; Augustin: „Ii
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-usquo adco non intellisunt, ut nec saltom se non intelli- 
„gere intelligant. Parvuli enim. crant“. Acum știm că știi 
toate s& rapoartă la împrejurarea că le-a spus ce -s6 pe-. 
trece în inimile lor (vw. 19). “Întru aceasta == propter hoc, 
Acta 24, 16. Credem nu exprimă că mai nainte Sai în- 
doit că Cristos a- venit dela Dzeu, ci acum au nqu motiv 
al acestei credințe-a lor; aceasta li s& întăreşte (2, 11). 
Dela Dumnezei e. ca 13, 3; alternează fără a schimba 
înțelosul cu nagă (v. 27) şi 2 (v. 28). 

. R&spuns-a lor Isus: Acum credeţi? 32. 
lată vine ora și a sosit, ca fiecare să vă îm- 
prăştiaţi la ale sale și pe minc s6 mă lăsaţi 
singur; şi nu sint singur, că Tatăl este cu 
mine. Înv&țăceii afirmă că sunt tari în credință, iar Isus 
le pune o întrebare îmbinată cu îndocală: Acum credeți ? 
EI concede aceasta, dar atâta nu-i destul pentruca cre- 

-dinţa lor să se arate tare — dovada avea s6 urmeze, 
acum 0 prezice. Jată vine ora etc.; învâțăceii s6 nu 
fie prea. incrozuţi. în sine, dar nici.s6 nu descurajeze: 
amândouă pot duce la lăp&darea de credință. A sosit; 
fuga învăţăceilor (Mc. 14, 50) a dovedit deplin slăbiciunea 

“credinții lor. Imaginca în oxoomodijze e luată dela o turmă 
caro să risipește când nu are păstor (10, 12. Mt. 26, 
31). Întru ale sale: locul de petrecere al fiecăruia (19, 21); 

' contrast la, xotrwvia precedentă. „Aceste cuvinte s'au rea- 
lizat, cf. Mt. 26, 56. Și pe mine cote. corige Isus zicend: 
și nu sânt singur ete. Învăţăceii îl: vor părăsi, el însă nu 

desperă, pentrucă Dzeu îl întăreșto fiind la el (Mt. 27, 
40 a, fost deci numai po un moment). . ai 

33. Acestea am grăit vouă ca s6 aveţi 
pace întru mine. În lume aveţi'nevoi; ci în- 
drăzniți, cu am învins lumea Acestea : toato câte 
grăiso lor pănă acum (cap. 15. 16). Întru mâne: în în- 
tima comuniune cu mine; contrast la ei înşişi și la, vieața 
lor în lume. În învățăcei să .deșteaptă astfel: credința, în-" 
crederea şi dragostea, cu care se leagă de Cristos şi se 
întăresc în lume avond mângăere și liniştire: adovârata 
pace suiletească (14, 27). în lume aveți nevoi; petrocând - 
Voi între necredincioși sunteţi în nevoi U6, 21. 15, 18 sq).
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îndrăznit, s'a realizat în apostoli (Acta 5, 10 sq.), special 
în Paul (Rom. 3, 37; 2: Cor. 4, 7sq.6,-4sq. 12,9etc.) 

„şi martirii bisericii. Aceasta poato zice el pontrucă: că am 
învins lumea. Ia are omfază, iar perfect. veviznza înfă- 
țişează - învingerea, ca una reală (1. Cor. 15, 97). „Lumea“ 

e identică cu „stăpânul lumiă acesteia“ (12, 31.- 14, 30; 
1..Io. 3, 8). Isus închee cuvântările sale do despărțire: 
cu triumf: toate puterile dușmane sunt învinse ; : înv&ță- 
ceii mau s&: poarte grijă “decât ca credinţa lor să nu 
se piardă, 

$. 18. Ringăciunea arhierească, 17, 1-26. 

Dela înveţăcei Isus so întoarce la Părintele ceresc 
vă&rsându-și inima înaintea, lui. Ântâiu se ocupă cl cu 

mărirea. sa viitoare, dar. nu uită de învățăcei, ci se roagă 
pentru ci, pentru lumea întroagă care să va cășştiga prin 
mărturia, lor şi a comunităţii creștine. Cuvintele întrebu- 
inţate sunt simple, exprimă însă idei sublime şi întrec tot 
ce ne-au păstrat ovangeliştii din vieața Mântuitorului. 
Rugăciunea aceasta din vechime s6 numeşte „arhicroască“; 
să împarte în trei părți: v. 1—5 (pentru sine); v.:6—19 

„(pentru înv&țăcei) şi v. 20—26 (pentru biserică). 

1. Acestea grăi Isus, şi ridicând ochii s6i 
la cer zise: Părinte,a venit ora; preamăreşte 

pe iul tot ca şi Fiul să te proamărească pe 

tine. 2. Precum ai dat lui putero peste toată 
carnea, ca tot ce ai dat lui s& dea lor vicaţă 

vecinică. îndoas după N BODL. Acestea s'au petrecut 
în odae, iar rugăciunea. a impresionat foarte adinc pe 
înv&țăcel. Rugăciunoa. începe cu Părinte etc. La cer 0x- 
primă datina cum s6 s&verşau rugăciunile, Zise: ca înve- 

„țăceii să-l audă (v. 13). A venit ora: a patimilor şi morţii 
(12, 23, 13, [1.31 sq.) Preamărește: în cer (7, 39. 12, 16). 

Fiul so roagă ca Tatăl să-l proamărească, adecă opera 
„lui de mântuire s& se execute în toate detailurile înviind 

cl din' morți şi aşăzându-se de dreapta lui, de unde să 
trimită pe Spiritul sânt. Ca și Fiul etc.: între oameni, pe 
pământ. În preamărirea Fiului să cuprinde preamărirea 
Tatălui, pentrucă lucrarea, lui s&- întinde asupra omenirii
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întregi, căreia avea s6 aducă vioață vecinică, s6 o glo- 
rifico în sinc şi s6 preamărească pe Tatăl. Precum a? dat 
ete, e motivare. zadus corâspunde ovr. căașăr (Rom. |, 
23; 1, Cor. 1, 06. 5, 7 etc). A dat hi: Liului omului 
trimițendu-l în lume, căcă el e unicul mântuitor. eEovola— 
putere, plenipotență,. cf. 1, 12. Zoată carnea e luat din 
T. V. şi însomnează omenirea întreagă —  espresiune 
care la Ioan nu s6 mai află; aci e s&rbătoroască. va ox- 
primă scopul sânt al acelci împuterniciri, care cor&spunde 
lui „ca și Fiul s6 te preamărească“ din v.- 1; cu viit. 

indic.. dacă citim cu B dwoe (Win. pag. 271. b); alţii ci-: 
tosc 0woy, aor. conj. nâr e nominat. absol. La 6 Vedwzaş 

“aurep cf. G, 31. 39. 44. 65. Plur. avzois să rapoartă la 
| cole te din za. 

„3. Aceasta oste vioața v ocinică, ca să te. 
cunoască po tine unul adevăratul Dumnezeu, 
și po caro l-ai trimis, pe Isus Cristos. Acest v. 
explică „vicaţa vecinică“ din-celo precedente. Aceasta: 
în aceasta. conzistă etc. air) îva 0 întrebuințat în greci- 

tatea de apoi. Vicaţa vecinică, care o dărueşte Fiul, con- 
zistă în cunoştinţa adev Sratului Dzeu şi a lui Isus ca 
Mântuitorul lumii. Această cunoştinţă nu e numai mij- 

- locul, ci însăș vicața vecinică. Aci pe pământ începe ea în 
credință — principiul subiectiv şi izvorul adevăratei cu- 
noștinți a lui Dzeu și a lucrurilor lui — apoi să va 
deplini în vicața, cecalaltă (1. Cor. 13, 13). înc perwozovorw 

(Win. Ş. 41. 1. c. pag. 272); alto mărturii citesc prruj-— 
“ozwow; Cf. 1. Cor. 4, 6. Gal. 4, 17. Xerorov o cuprinsul 
și suma credinții: creştine în opunere cu politeizmul păgân. 

“Și cu lăpedarea lui Isus. din partea ludeilor.: Adevăratul 
Dumnezeă e apoziţie la „pe.tine“. Pe care l-ai trimis 0x- 

„primă că a cunoaşte pe Dzeu cu adovărat poate numai 
cine. crede în trimisul lui. 'Inoovv Xgrorov să poate lua: 
Pe care l-ai trimis, pe Isus. Cristos —.în care caz Cristos 
e nume propriu cu Isus; său: Pe care l-ai trimis, pe Isus 
ca Mesia. !) Domnul grăește aci în persoana a 3., ce co-: 

1) Arienil ai dedus din aceste cuvinte că Fiul nu e“Dzeă ca "Tatăl. Am 
drozie, Augustin — spre a-l combate — explică cuvintele: „Ut te et quem mi- 
sisti Jesum Christum cognoscant solum verum Deum.“ - -
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răspunde . caracterului obiectiv al ziselor lui și întregii 
„dispoziţiuni s&rbătoroștă. . - 

4. Eu te-am pre camărit po tine. pe pămont, 

am săvârşit lucrul care mi-ai dat s6 tac. 5. 
Şi acum proamăroşte- -m6 pe mine tu, Părinte, 
la tine:însuți cu mărirea care aveam la tine 
înainte de a fi lumea. Ei te-am preamărit: e 
motivul la următoarele „și acum preamăreşte-m6“ etc. 
zeleiwoas după NA B C: e. realizată, sau ereJeiwoa, în 
care caz legătura, asindotică accentuă vioiciunea vorbirii, 
Cristos a preamărit pe pământ pe Tatăl ceresc ascultân- 
du-l să plinească opul de mântuire (lucrul). Acum e la 
sterșitul vicții pământești, de aceea cere resplătire : prea- 
mărirea naturii sale omenești. Aor. £0o5aoa și ereleiwoo, 

„deşi s& rapoartă la un ce viitor, îl înfăţişează însă / 
roatizat La tine însuţi corespunde lui „pe pământ“ din 

”. 4; Cu mărirea care aveam: înainte de a să fi făcut om; 
aceasta a schimbat-o el luând chipul servului (Filip. 2, 6). 
naga otaurj: ca Dzeu: la Dzei (1, 1). Înainte de a fi lu- 
mea; aceasta îl. deosebeşte de toate creaturile. Opul de 
mântuire e terminat, deci mărirea dzeească, de care s'a 
deşertat el câtva timp, să i-o dea “Tatăl îndărât, dar şi 
naturii lui omenești; lumea va cunoaşte că Tatăl a pri- . 
mit jerfa lui şi, avend toată puterea în cer şi pe pământ 
va duce la învingere lucrul său pănă la sferșitul zilelor 

(Le. 24, 26;-1. Cor. 19, 295 sq. Filip 2, 8 sq.) 

6. Am ar6tat numele t&ii oamenilor pe care 
ai dat mie din lume. Ai tăi erai şi mic i-ai 

_dat pe'oi, şi cuvântul t6ă au păzit. T. Acum 
“ai cunoscut că toate câte ai dat mie sunt dela 
tine. S. Pontrucă cuvintele cari le-ai dat mie 

le-am dat lor, şi'ei au primit, și au cunoscut 
cu adevrat: că dela tine am eşit, și au cro- 

zut că tu m'ai trimis. Am arătat e tregere la con- 
“trast. Numele tău: că tu ești sânt, drept etc.; el'e Dzeul 
mântuirii. Oamenii cunoşteau fiinţa lui Dzeu numai” cât 
era descoperită în 'T. V, raportul lui însă de părintele 
oamenilor s'a manifestat "abia în mântuire. Oamenilor să 

determină în pe cure a dat mie: apostolilor și învăță-
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ceilor, po care i-a ales el prin grația dzeească, din lumea 
p&cătoasă (15, 19). 42 tă eraă; întreg Israilul cra al lui 
Dzeu, dar numai unii şi-au ajuns scopul (3, 21. S, 47). 
Mie i-ai dat pe ek; după planul su vecinic Dzeu i-a ales 
caci să fie mombrii imporăţiei lui Cristos, şi anume prin 

credinţa întrensul; ci s& se facă părtași' graţici mântui- 
toare. Si cuvântul to exprimă rezultatul: alegerea s'a 
realizat în vieața lor prin cr edință ; ci au crezut în Isus 

şi au păzit poruncile lui ($, 51. 4, 23), deci şi cuvintele 
lui Dzeu (14, 27 ct. 7, 16). Acum: dupăce credința lor 
s'a .arctat și în praxă. Toate câte mi-ai dat etc.; întreaga 
lucrare a lui Cristos, nu numai graiurile lui (v. 4. 5,.36). 
Pentrucă cuvintele care le-ai dat mie, cf. 12, 419; ceeaco 

el a vestit ca tâlmaciul lui Dzeu; şi anume ce el le-a, 
mărturisit, și nu altcova. Și e: din partea lor. Aă primit: 
cu credință; ci nu au refuzat. Aor. 2afov, îyvwoav şi 
ÎNiOrEvoav arată actul, prin care s'a efeptuit această stare “ 

creştină. Învâțăceii au primit cu credinţă cuvântul lui, . au 

cunoscut originea lui dzcească şi au crezut că el o tri- 
misul lui Dzeu (7, 26). 

9. Eu pentru acoștia mb rog; nu mă rog 
pentru lume, ci pontru care ai dat mie, că ai: 
tăi sunt, 10. și ale mele toate sunt ale tale ŞI. 
ale tale ale melc, și m'am preoamărit întrenşii. 

“ Cuvintele precedente sunt întroducere la rugăciunea lui 

Isus pentru învețăcei. EI se roagă numai pentru aceştia, 
care vor continua opul lui, vor fi trimişi lui. în lume și 
au trebuinţă de ajutor dzeesc extraordinar. Nu pentru ime, 
deşi zico v. 21. 23. Mt. 5, 4. 44. Le. 23, 31. Rugăciunea 
prezentă o poate face numai pentru învăţăcei, nu şi pen- 
tru lume. Sub „lume“ înțelegem: care în păcatul Și ne- 
credința lor s'au împietrit şi nicicând nu vor veni la dân- 

“sul (1. lo. 5, 16); deci nu e lumea în genere, care încă 
nu e credincioasă. Pentru credincioşii în viitor se roagă | 
el vw. 20. Care ai dat mie: prin graţia dzeească (6, 44). 
Și ale mele otc., desvoltă „că ai tăi sunt“. Fă sunt pro-: 
prietatea, ta, de aceca i-ai putut” dărui mie. Învăţăceii și. 
toţi credincioşii sunt ai lui Dzeu, pentrucă şi i-a ales prin 

- grația sa (v. 6). Fiul i-a primit dela Tatăl, căci tot ce
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are Tatăl are şi Fiul; pe cine a ales Tatăl! sunt și ai 
Tiului.. Perfect. 9.95 Saouar e prolopsă : ce să va întâmpla 
în viitor s6 înfăţişează, realizat în credința învățăceilor (6, 
33), care cuprinde ființa lor internă. Întrânşia : în lăuntrul 
lor (Win. Ş. 48. pag. 364 obs. 1). | 

11. Şi nu sânt mai mult în lume, şi ei sunt 
în lume și ei vin la tine. Părinte sânte, pă- 
zește-i pe ei întru numele tu pe care l-ai dat 
mie, ca sc fie una precum noi. 12. Când eram 
cu ci, eu i-am păzit pe ei întru numele tu 
pe care i-ai dat mio, şi i-am păzit, şi nimene 
din ci n'a perit fără numai fiul pierzării, ca 
s6 se plinească Scriptura. 13. lar acum vin la 
tine și acestea grăesc în lume, ca s6 aibă bu- 
curia mea deplin întru ei. În afect grăește Mân- 

„tuitorul despre cele viitoare ca acum sar fi împlinit. 
Până acum el a păzit pe învățăceii săi, dar îi părăs&şte 
în lume, unde sunt multe piimojdii. Au sânt mai mult etc. 
motivează rugăciunea -următoare. Și e etc. exprimă 

lipsurile ce au înv&țăceii nefiind el cu ei. Părinte 
sânte înfăţişează pe e acosta ca o putere co scuteşte de in- 
fluenţele nesânte şi necurate ale lumii. Întru manele 
tei: precum s'a descoperit Dzou în Cristos. Dat. ș stă 
prin atracţiune în loc de 5: care nume mi-ai-dat tu mie 
s6-l vestesc înv&țăceilor (v. 6) Recepta citeşte ovs. : Ca - 
să fie una e scopul rugăciunii. Păzindu-ă "Tatăl în credința 

în numele. lui și: în mărturisirea „acestuia, învățăceii vor fi 
una după tipul unității care există, între cl și Tatăl, 
de aceea precum noi, şi adecă ca analogic mai înaltă, deci 

“nu e obicctul rugăciunii. Şi în v. 12 vorbeşte Mântuitor ul 
ca în v. ll: el nu mai e.al lumii: când eram etc. După 
„cu dânșii“ citește Recepta „în lume“, cari lipsesc însă 
BC D L Min. Vulgata şi Itala. znoe — conservare, după 
partea internă, puldoaew == custodie, după esterior. Şi aci 
avem de citit 4 0tdwzăs uo (BOL, ots AD), e atrac- 
țiune. Cristos a ținut pe învâțăcei în credință şi mărturi- 
sirea Părintelui său ceresc, i-a ferit de toate irniluenţele 
stricăcioase, de aceea nici unul n'a perit (prin cădere). 
ei quj; Bengel: „tristis exceptio“; Domnul îşi aduce aminte
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de nefericitul Iuda, care s'a pierdut e! însuş. El nu-l nu- 
meşte cu numele, ci numai „fiul pierzării“: unul care a. 
căzut în pierzare vecinică. Gen. 7s aawlsias e al apar- 
ținerii, cf. 12, 30. Mt. 23, 15; iar anwlaa 0 contrast la 
Con, cf. 2. Fes. 2, 3, unde astfel sg numește anticrist, 

“al cărui precursor este luda. Ca să'se “ plinească etc. esto 
Ps. 41, 10 et. L3, 18. Și acestea: rugăciunea precedentă 
pentru ajutorul tâă, v. LI. În lemne: înainte de ce nam 
dus dela ci. Ca să aibă cote. cf. 11, 42. Pe cine Tatăl 
păstrează întru numele si, în unitatea credinţii și dra- 
wostoi, aceia au pacea ce o poate da numai Domnul și 
care nu 0 poate lua lumea cu toate patimile şi sgoanelo. 
ci (6, 24). | 

1-1. ku am dat lor cuvântul t6u, şi lumea 
i-a urit pe ei, că ei nu sunt din lume precum 
oii nu sânt din lume. L5. Nu me rog ca să-i iai 
pe ei din lume, ci ca s& păzești poe ei decel 
ru. It 0 contrast la lume. Am dat lor cete. e nou motiv 
al rugăciunii. Cuvântul Fiului: este al Tatălui (7, 16), care 
conţine lumină şi adevăr; învețăceii au primit acest cu- 
vânt, de aceea lumea necredineioasă i-a urit, căci se 
află în minciună şi întunerec. Precum eă cete. ct. S, 23. 
Cristos nu e din lume după ființă, iar înv&ţăceii în 
istorie prin el. Nu me rog: în lumea care îi urâşte au 
mai multă trebuință de ajutor extraordinar. Ca săi îană 
pe că: prin moarte. Cuprinsul ruăciunii osto: ca să pă- 
zrști ete. 7ou zovngov e masc.; puterea poi rsonală a duş- 
mănici contra lui Dzeu în lume, (Me. 6, 13. lo. 2, 18 sq. 
3, 12. 9, 18); alţii iau ca neutru. Tatăl s6 nu ia pe în- 

v&ţăcci din lume, pentrucă chiemarea lor este s6 lucreze 

aici și s6 continue opul ! lui, ci s6-i ferească de orce reu 

din lume. e 

16. Din lume nu sunt ci, precum ci nu sânt 
din lume. 17, Sânţeșşie-i pe ci în adevărul tău; 
cuvântul tei este adoevr. Urmează partea pozitivă 
a rugăciunii: Dzeu 's6-i sânțască și deplinească în ele- 
mentul adovărului. Din Dome nu sunt e, 0 motivare 
nouă şi întroduce rugămintea repeţind cu emfază cele 
Zise în v. L-k. Sânțește-i, negativ şi pozitiv: înzestrează-i 

, 1
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cu lumină, putere, curaj, hucuric, însufleţire mai înaltă 
prin Spiritul, sânt (14, NA 15, 26. 16, 7“sq.), și anume. 

“pentru oficiul lor (v. 18). La pitice cf. 10, 36, iar Au- 
gustin zice: „Cum sancitificantur în veritate utiquo sancti- 
ficantur in Christo, qui veraciter dixit: Igo sum via, ve- 
ritas et vita“, 14, 6. În adeverul tei: dădevărul obiectiv 

“este el; în Cristos acesta a fost real (1, 14), pentrucă 
este al lui Dzeii. Prin acest element de vieață ci sunt 
scoşi din lume (v. 16). Corzântul te este ndevăr are em- 
fază: numai acesta e adevăr, al altuia nu; deci nu 
se poate să nu le dea sânțenia care o cere pentru ei. 
Sub adevăr înțelege Isus cuventul Tatălui ceresc, vestit 

„de el în lume, care este el însuş. | 
18. Precum tu mai trimis pe mine în lum o, 

şi eu i-am trimis pe ei. în. lume. (9. Şi pentru 
dânșii cu ms sânţese pe mine însumi, ca-şi ei: 
s6 fie sânţiţi în adevăr. Precum tu ete. este ântâiul 
motiv ca s& se acoarde cererea de a sânți pe învățăcci. 
Tatăl l-a trimis pe el în lume, iar el îi trimite pe ci, deci 
pentru chiemarea lor sânţirea ce necesară. Ao-. datorata 
e prolepsă — adev&rata trimitere să întâmplă abia după 
învierea, lui (20, 21. Mt. 25, 19); dar în alegerea la apo- 
stolie e cuprinsă trimiterea lor (4, 38). Și ei: încă i-am 
trimis (15, 9. 20, 21). În lume, cf. v. 14, 15. 16. V. 19. 
exprimă baza sânţirii înv sțăceilor îi oficii. Și pentr u denși? 
etc. Înainte de a veni Spiritul sânt ca s6-i sânțască tr ebue 
Cristos să fie sânţit pentru ei, anume prin moartea pe 
cruce (16, 7), căci el se aduce jertiă lui Dzeu (Crizostom.: 
„Aduc ţie jertfă). Cristos. e preot şi jerttă deodată. :) 

„Pentru dânșii: spre binele, folosul lor. EL a: ascultat de 
voea' Tatălui, s'a adus pe sine jertfă pentru păcatul ome- 

„niriă, care acesteia, încă poate. servi de' jerttă de sânţire, 
dar să creadă întrânsul, de aceea ca: să fie cote. Să fie 
sânțiți: să aparțină întru toate lui Dzeu; dela învăţăcei 
să dolatură orce tină a p6catului, care nu poate avea loc 
cu sânțenia. În adevăr exprimă modalitatea : sânțiți cu 

2) Aptceu (hits) c e termin: solen pentru jertfele din T. v, (Ex. 13; 
2. Deut. 15, 19 sq. 2. Sam, $, 11. Rom. 15, 16).
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adevărat (Mt. 22, 16; 2. Cor. 7, 14; 1. 10.3, ISet));. 
“Zigaben : „Ca şi ei sc fio jertfiți în adevărata jertiă, căci 
jertfa legală era tip nu adovăr“; Crizostom, Augustin: 
„Sanctificantur itaque in veritate hacredes Testamenti 

_novi, cujus veritatis umbrae fueruut sanctilicationes veteris 
“Testamenti.“ 

„20. lar nu me rog numai pentru acoeş ştia, 

ci şi pentru ceice cred prin cuvântul lor. în 
mine. 21. Ca toţi să fie una, precumtu Părinte 
întru mine şi cu întru-tine, ca și ei să fie în- 
tru noi, ca lumea să creadă că tu mai trimis. 

Aci avem rugăciunea pentru toți credincioşii. Pentru cei 
ce cred: Mântuitorul vede adunaţi pe toţi care vor crede 
întrensul prin înv&țăceii s&i; de aceea prezentul. Prin cu- 
vântul lor: prin. predica apostolilor. Obiectul rugăciunii 
urmează în v. 21. Ca toță să fie una s6 zice anume, cf.. 
v. 11. Omenirea, după ideca dzeească, avea să fie unită 

"intern şi estern; pâcatul însă “a dozbinat-o în individe. 
Precum etc.: “Tatăl este în fiul şi Fiul în “Tatăl, ce for- 
mează unitatea lor (10, 30); acesteia s6 conformează. 
unitatea oamenilor, cum a existat ea în timpurile dintâi 
ale creşștinizmului (Acta 2, 40 sq. 4, 32. 5, 11 sq.) şia 
dovedit lumii că Cristos e. trimis de Dzeu. De observat 
este că zadus etc. aparține mai vertos la următorul îva; 
iar ântâiul - fre exprimă cuprinsul rugăciunii, al doilea 
este explicativ, al treilea e final. Ca lumea să creadă etc. 
arată lucrarea comunei. în seviciul lui Isus. 

22. Şi eu le-am dat lor mărirea care mi-ai 
dat mie, ca s6 fie una precum noiunastântem.. 

23. Bu întru ei și tu întru mine, ca să fie de- 
s&verşiţi întru una, ca s& cunoască lumea că 
tu m-ai trimis şi ai iubit pe ci precum m'ai 
iubit pe mine. Eu: din parto-mi. Mărirea care mi-al 
dat mie: cea cerească care avea Isus; aşadar nu mă-. 
'riroa etică. Gloria trupului, care sa dat lui do “Tatăl în- 
vind din morți, și el va da-o credincioşilor (v. 1.5. 
24). Crizostom, Teofilact cte. înțeleg mărirea oficiului apo- 
stolesc în învățătură și minuni. Viitorul privindu-l Isus în 
prezent zice „mi-ai dat, « nam dat. “ Am dat lor: mărirea 

17%
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lui Cristos s& împărteșăște credincioşilor la renaştere și 
| crește necontenit prin mijloacele graţiale depuse în Di- 

- serică -(Rom. S, 17. 30), deplinindu-să la paruzie. Precum 
no una sândenu : Cristos și Dzeu sunt la olaltă. Fii întru 
ei și tu întru mine determină mai aproape pe „că să. fie 
una.“ Între credincioși va fi unitate; având tip în unita- 
tea Tatălui cu Cristos (v. 21), numai dacă vicțueşte întru 
ei Cristos, în care este “Tatăl. Ca să fie desecârșiţi în “anu 
accentuă, şi mai mult precedentul „ca să fie una“. Adu 
gustin, Teofilact, Zigaben încep cu „oi. întru ci“ propozi- 
țiunea nouă şi întregesc „sânt“, iar Crizostom „eram.“ Cu 
s€ cunoască lumea: aceasta, nu numai s6 cunoască, ci s6 şi 

creadă din unitatea credincioşilor, că Cristos e trimis de 
Dzeu şi că între ei şi Dzeu există intimitate (Efez. 1, 6). 

24. Părinte, care ai dat mic, vooscca unde 
sânt eu şi aceia să fiec cu mine, ca s& vadă. 
mărirea mea care ai dat mie,-pentrucă mai 

“iubit pe mine înainte de întemeierea lumii. 
Să motivează -cererea următoare. Neutrul o (NBD, nu 
ovs ACL) însemnează pe învă&țăcei și credincioşi în ge- 
nere, (exeîvo:) în abstract, ca categorie. 9e?w nu=—doresc, 
ci exprimă ultimul scop al tuturor cererilar sale. din v. 
9.sq.: ce a voit el. Ca e cuprinsul lui „voesc“ înfăți- 
şându-s6 ca scop. Unde sânt ei, și aceia etc. Unde ce 
Cristos, capul, . acolo s& fie Și credincioşii, membrele 

lui (14, 3); ei s& privească şi s& ia parte la mărirea lui, 

care mărire i-s6 dăduse lui ca om. Să vadă; această ve- 
dere conține fericire, dar s& realizează deplin mai apoi 
(Crizostom, Zigaben ct. 1. lo. 3, 2). Care ai dat mie, adecă 
mărirea cerească, pe 'care o ceruse îndărât în v. 5. Alţii - 
zic că perfect. e prolepsă ca v. 22. şi s& rapoartă la 
natura, omenească. având în vedere realizarea. Că mai 
iubit este iubirea dzeească ce există între "Tatăl și fiul; 
alţii: iubirea în urma căreia Tatăl, din veci, a predestinat 
pe omul Isus la mărire. -. . 
"25. Părinte drepte, şi lumea pe tine-nu 

te-a cunoscut, iar eu te-am. cunoscut, și aceștia 
au cunoscut că tu m'ai trimis. 26. Şi le-am 
făcut lor cunoscut numele tu și îl voii face
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cunoscut, ca dragostea cu care m'ai iubitpe 
mine s6 fie întru ei și oii întru dânșii. Aci să 
accentuă încă odată raportul lui cătră lume Și al înv&- 

“ ţăceilor. Păriute drepte rencepe v. 24; “exprimă că fiind 
Tatăl dreptatea absolută poate iudoca între'el (Isus), ai 
sGi și lumea, nccredincioasă (v. 11. „Părinte sânte“). zai-0£: 

„«dle o parte... do altă parte. mei n'a cunoscut pe Tatăl, 
iar el l-a cunoscut; înv&ţăceii lui asemenea. Necunoaştorea 
aceasta să întemeiază pe neprimirea Fiului — „că tu m'ai 
trimise —; co este cuprinsul cunoașterii creştine (1, .18). 
Din veci Cristos a cunoscut po Tatăl şi l-a descoperit 
învăţăceilor: „iar eă te-am cunoscut... le-am făcut lor 

cunoscut ctc.“, deşi ci încă nu-l cunosc cum s6 cuvine, 
dar cred că Isus 0 trimisul lui Dzeu (16, 30. 17, $); Cri- 
z0stom: „Arată că himene nu vede pe Dzeiă decât NU 
mai ccice au cunoscut pe Fiul“. Mai apoi vor primi ade- 
vărul deplin. L-am făcut cunoscut, cf. v. 6. 7; are în 
vedere izvorul cunoașterii lor. Și-l. voiă face cunoscut: 

„prin Paraclet; nu: prin moartea mea. El și mai departe 
va lumina pe învâţăcei (Rom. 5, 5); iar scopul acesteia : 

“Ca dragostea cu cure ctc. În aceste cuvinte să. exprimă 
scopul final al rugăciunii. Dragostea lui Dzeu, deci şi a 
Fiului, va locui în sufletul înv &țăceilor (4, 20 sq. 15, 9. 
Gal. 2, 20). Această promisiune s'a realizat, cum docu-: 

mentează Acta şi epistolele apostolilor (Rom. S, 38.sq.). 
Pv Dyânmoas pentrucă să zice ăyinmv ayanăv (Efez. 2, 4).. 
Și că întru dânșii: prin Spiritul sânt, ori nemijlocit.



  

PARTEA ATREIA. 

Istoria patimilor, morţii ş și. învierii lui Isus, 
| 18, 1—20, 31. 

S. 19. Prinderea şi interogatoriul lui Isus, 18, 1—40. 

La sferșitul ovangelici să arată deplinirea lui. Isus, 
Ce anticipase cuv ântarea arhicrească — el s'a dezbrăcat 
de vieața pământească — acum să realizează. Şi în istoria 

patimilor să accentuă libertatea cu care Isus primeşte 
soartea hotărită lui de Dzeu. La.Ioan s6 omit multe din 
ale sinopticilor (Mt. 26, 36 sq. paral.) 

“a) Prinderea lui Isus, '18,. 1-—11. 

(Alt. 26, 80. 47—56, Me. 14, 26, 43—52. Le. 23, 39), - 

Isus merge la moarte do bună voce, ce s& arată. în 
împrejurarea că alege un loc cunoscut lui luda și în 
sfiala dușmanilor. Cele cuprinse în aceste v. dovedesc 
că cel învins la "părere, este învingător. 

„Acestea grăind Isus a' eșit împreună cu 
îinvațaasiă s&i de ceca parte de păriul Chidron, 
unde era o grădină, în care au intrat el şi în- 
"v6țăceii lui. 2. Dar știa şi luda, care l-a vân- 
dut pe el, locul, că de multe ori se aduna. Isus 
acolo cu învăţăceii săi. Acestea și a „eșil, adecă din 
cetate, arată că cuvântările pr :ecedente și rugăciunea le-a 
rostit Isus în sala unde cinase; abia acum Să execută 14, 
31. euagăovs Sau jeiuadţoz — co curge iarna. AS 4 
citesc oi zedour, N zov zdgov, BOL Recepta TO 4E- 
doo (eedrilor). Ridron =— niger, turbure (lob 6, 16); e 
rîul Chidron spre răsărit de Ierusalim, între cetate şi 
muntele maslinilor; se varsă în Marea moartă; de regulă 
are apă puţină. Pe această cale umblă David când e
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alungat de Ahitofel (2. Sam. 15, 23). znos, o grădină, 
ține la bunul Getsemano (Mt. 26, 36). ia și Iuda etc.; 
[sus nu se ascunde de tradator; astfel s'au împlinit cele 

următoare. Isus adese petrocuso în această grădină cu 
învăţăceii sâi (Lc. 21, 37. 22, 39); iar de multe ori: în 

pe s&rbătorii de acum. 

. luda deci luând oștire şi slugi dela ar- 

niersi şi farisei a venit acolo cu făclii, cu 
lampe şi cu arme. ontiga 0 cohorta romană (Mt. 27, 
27. Acta 21, 31. 37. Iosif: Flaviu adese), aşăzată în for- 
tăreața - Antonia. O parte mergea de sărbători la templu 
şi, aflându-se procuratorul în Ierusalim, o parte era în pre- 
toriu. Aci nu e întreaga cohortă: (600 de oameni), ci nu- 
mai o parte cu xiliagzos (v. 12. tribunus). Pelângă aju- 
torul militar mai vin slugă dela sinedrişti (v. 26), iar după 

Ic. 22, 52 şi straja levitică dela tomplu. Deşi era lună. 

plină, vin în toată siguranța, ca Isus s6 nu le scape. lau... 
nad sunt laterne, lampe,-iar da?wv are în vedere soldații. 
Trăsurile parţiale ale descrierii din acest v. cu... și... 

| exprimă conştiența rea. 

4. Isus deci știind toate _ceieca erau s6 
vie asupra lui, a eșşit şi ziso lor: Pe cine căuw- 
taţi? 5: Respuns-au lui: Po Isus Nazarineanul. 
Zise lor Isus: Ei sint. lar stacu ei şi luda 
care l-a vândut pe el. Deci: văzând că se apropie 
Iuda, Isus iese afară (Me. 14, 42), căci ştia ce are să i-se 
întâmple şi nu vrea să fugă, ci s6 se plinească planul dzeesc. 
Să. vie: întâmplări norocoase şi nenorocoase (Mt. 23, 35). 
A eșit: din partea interioară a grădinii în liber; aşadar 
ma cşit din grădină. Isus Nazarineanul presupune că cei 
ce veniseră să-l prindă nu-l cunosc bine (Mt. 14, 44). 
Iar sta Iuda nu c numai tragic, ci exprimă şi neruşinarea 
învăţăcelului, care ce cu totul pe.partea dușmanilor. 

6. Deci cum zise lor: Eu sânt, ei s'au în- 
"tors înapoi şi au căzut jos. Aci avom o minune 
care dovedeşte puterea, lui Isus de a le scăpa din mâni;
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ol deci de bună voe se dă pe sine lor (Apuc. 5, 5). a 
căzul jos: care erau de față. o 

1. Deci iarăş i-a intrebat poci: Pecine 
căutaţi? lar oi zisoră: Po Isus Nazarincanul, 
S. ROspuns-a Isus: Am spus vouă că ci sântţ; 
deci de me căutați pe mine, lăsaţi pe aceştia 

să se ducă. 9.' Ca s6.so plineasc ă cuvântul 
care a zis, că po care ai dat mic,n'am pierdut 
din ci po nici unul. Am spus vou etc.: odată şi vă 
repet a 3 oară. Lăsati pe aceștia exprimă nemărginita 
dragoste a păstorului bun cătră ai sci: el se jertteşte 
pe sine, dar ei s6 fie cruțați. Din cele următoare vedem 
că apostolilor nu se întâmplă acum nimic, nică chiar lui 
Petru (v. 10.) Așa s6 realizează cuvintele lui Isus din 

17,12. Ca să se plinească etc., esto scopul hotărit de 
Dzeu la „r&spuns-a“ cu priv iro la cuvintele „deci. «do mo 
căutați etc.“ 

10. Deci Simon Potru având sabie 1 scos 
şi a lovit pe stuga arhiercului şi i-a tăiat 

"lui urochea dreaptă; iar numele slugii cra 
Mâlh. IL; Zise deci Isus lui Petru: DBaăsă sa- 
bia în teacă. Paharul care l-a dat mie Tatăl, 
cu nu-l voiă bea pe el? De: pentru primejdia ce 
amenința pe Isus. La având sabie cf. Le. 22, 38, Suga; 
nu: ora între ceice urmăreau pe Isus, dar venise cu ci 
şi pare că ajunsese în rândurile dintâi. . Dreaptă, încă: 
la Le. 22, 50. Numele slugii (Mal: măl&ch) îl aminteşte | 
numai loan. zozygrov aiva: patima morţii, care începe 
cu prinderea lui (Mt. 20, 22. 26, 39.) Altfel să relatoază 
Mt. 26,52 sq., dar ideea principali este că Isus «de bună 
voe primește moartea. ” 

D Isus inaintea lui Ana și Caiafa; Petru se lapedă de trei ori, 
_ 18, 12—27, 

(Mt. 26, 57—75. Me. 14, 53—72, Le. 92, 51—69). 

„ Intoroggatoriul la Ana e numai ca timpul sc nu treacă 
fără vro ispravă pănă s& adună sinedriul;. voeau să tor- 
mine cât mai curând toătă afacerea, Isus o dus la Ana,
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caro avea multă trecere ca fost arhiereu şi sozrul ar- 
hiereului actual. Aci putea să se schimbe soartea, lui Isus, 
căci din -cele precedente cunoaştem dispoziţia lui Caiafa 
față de el (11,50). Ana întreabă pe Isus despre învâţăcei 
şi înveţătura lui; el râspunde numai la întrebarea a doua 
spuind că el a învățat în. public, și nu întrebuinţouză -ni- 
mic ca s6 le scape din mâni. Rezultatul interogatoriului 
este -că. Isus, legat, e trimis la Caiafa,- 

12. Cohorta deci şi tribunul şi slugile Iu- 
deilor prinseră pe [sus şi-l logară pe el, la. 
şi-l dusecră ântâiu la Ana; că cra socrul. lui 
Caiafa care era arhicreul anului aceluia. 
14. lar Caiata cra care sfătuise pe ludei că 

-de folos este să moară un om pontru popor. 

Deci, pentrucă Isus n'a făcut opoziţie. Chiliarhul (tribunul) : 
al cohortei, cf. Acta 21, “31. La Ana cf. Le. 3, l sd.. 
Motivul pentru care au dus po Isus la el mai ântâiă este: 
că era socru etc. Prin acest act sa: arctat onoare ace- 

“stuia; Caiafa, arhiereu în acel an, poate că vocea să cu- 

noască ce zice Ana, de care atârna în toate. Deo acest 
Ana s6 observă că însuș fusese arhiercu, lui urmă fiul 

„s6u; mai apoi alți 1 feciori. Între acestea sinedriul s6 
adună în ședință la Caiafa. Arhiereu aceluă an cf. LI, 49. 
lar Caiaţa era etc. 11, 50. Proteţia arhioreului rostită în 

locul citat s6 roalizează acum. 

15. lar după Isus mergea Simon Petru şi. 
celalalt-înv6țăcel. lar acel învă&ţăcel era cu- 
noscut arhiereului şi a intrat împreună cu 
Isus în curtea arhiereului, l6siar Petru sta 
afară la uşă. Eşit-a deci celalalt învățăcel, 
care cr ra cunoscut arhiereului, şi zise portă- 
riţoi ş 
imperi. e. descriptiv ; “e corelat cu azppeyov . din v. 13, 
Celalalt învățăcel, adocă, cunoscut ;- este.loan (20,:2). Fra 

2) Să pare că cele istorisite în v. 15—22 s'aii petrecut în curtea arhie- 
reulul Ana şi abia în v. 24 să spune că Isus e trimis la Caiafa, unde Petru se 
lapădă a doua şi a treia oară Sinopticil nu amintesc că Isus a "fost das la Ana, 
ci numa! că e ascultat înaintea lui Caiafa şi că Petru se lapâdă de 3 orl. Ace: astă 
deosebire să aplanează presupuind că Ioan vorbise de trimiterea lui Isus li Ana, 
numal în treacăt şi amintind în v. 13. 14 pe Caiafa, trece la cele întâmplate în 
„palatul acestuia, .” 

2 - 

ia băgat pe Potru în lăuntru"). 7jzo20v 9,
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cuno:cut arhiereului ; nu știm de. unde datează această 
cunoştinţă a lui cu "Ana (. 13. 15). La ușă, care duce 

7 

din stradă în curte. Portăriţei; acestea să amintesc mai 
adese, cf. Acta 12, 13 şi Flaviu. Petru nu e cunoscut 
în casa arhiereului, "de aceea stă afară la ușă până când 
poate intra după, întrev eniroa lui: loan. 

17. Zise deci lui Petru slujnica portăriţa: 
AU şi tu oști din învă&ţăceii acelui om? Zise 
acela: Nu sânt. 18. lar stau slugile şi: sluji- 
torii, dupăco tăcuseră foc, că era frig, şi so 
încălzai; iar stătea și Petru cu ci şi se în- 
călza.. ta și tu eșh 2 ca loan; vedem că portărița ştie 
că loan este înv&țăcelul lui Isus — ce 'reose din „şi“. 
Acelui om, e zis cu dispreț. hR&spunsul lui “Petru: dove- 
dește laşitate: Nu sânt; Augustin: „Columna firmissima 
ad unius aurae impulsum tota contremuit“.. Petru so la- 
p&dă pentruca, să-şi poâtă ajunge scopurile ; apoi se ală- 
tură servitorilor şi ostaşilor care se încălzai la foc în 
curte. dodo. sunt sorvitorii privați, iar Unmoera servi- 
torii dela judecătorie. -loan pare că intrase în lăuntrul 
casei, în urma cunoștinții ce avea cu arhiereul. Sta cu e; 
aci crede el să- audă mai ingrabă + şi mai cu temeiu celeco 
s6 vor întâmpla cu ISus.. 

19. Arhierecul deci întrebă pe Isus de în- 
văţăcoii lui şi de învățătura lui. 20. R&spuns-a 
Isus lui: Bă de față am grăit lumii; eă totde- 
una am învățat în sinagogă şi în templu, undo 
toţi ludeii se adună, și într'ascuns n'am grăit 
nimic. 21. Ce mă întrebi? Întreabă pe ceice 
au auzit ce am grăit lor; iată aceştia știu co 
am zis eu. lInterogatoriul vedem că e foarte general 
raportându-să la învățăcei şi învăţătura lui Isus. Dec) leagă 
la v. 12: sq. Arhieveul: Ana (v. 13). De învețăceii lu: 
pentruca s6 aibă motiv a-i urmări și pe aceştia. Isus r&s- 
punde numai în pri ința învățăturii sale zicând: La de 
față etc: nagânoig: fără oarecare rezervă; nu am ascuns 
nicicând intenţiunile mele. Lumi: mam făcut deosebire 
între cr odincioși și nccredincioși ; tuturor am grăit adevărul 
dat mie de Tatăl. & ovvayoyi e noţiunea generică = în
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sinagogi, în templu. Dar “lucrarea lui nu sa mărginit la 
acestea; el a predicat şi în alte locuri. Unde top etc., ca- 
racterizează deosebitele locuri undo el a învățat. fatr- 

"ascuns man grăit nimic nu trebuo luat în înţeles literal, ci 
oxprimă că el n'a avut vro învățătură secretă, şi de 
aceea întrebarea pusă e superiluă. Ce mă întrebi ? ce scop 
are întrebarea ta? 

22. lar acestea zicând el unul din slugile 
care stătea a dat opalmă lui Isus zicând: Aşa 
rOspunzi arhiereului? 23. R&spuns-a Isus 
lui: De am grăit r6u, mărturisește că o râu; 
iar dacă bine, de ce mă baţi? 24. Deci Ana l-a 
trimis pool legat. la arhiereul Caiafa., În râs- 
punsul lui, Isus unul din slugi vede mândrie şi-l pedep- 
sește dându-i o palmă, cf. Ut. 20, 67. Așa răspunzi ar- 
hiereuluă : cu necuvința aceasta; e amintire din Ex. 22, 
27. Aşa să calcă bunăcuvința și nepărtinirea,. Răspunsul 
lui Isus o plin de abnegaţiunea, ce el o cere-dela ai săi 
(Mt. 5, 39): De am grăit etc. Hărturisește: dovedește că 

-o r&u'co am prăit. Cu aceste cuvinte s6 mustră şi. ar- 
hicreul care” pormite astfel de necuvință. Dec Ana l-a 
trimis etc. oste rezultatul şi să pregăteşte. sferșitul. Aci. 
s6 lămureşte v. 15: ov angelistul uitase să amintească” că. 
Ana. trimisese - pe Isus la Caiafa şi că cele din v. l5 
pănă aci s'au întâmplat înaintea lui “Gaiata.. | 

29. lar Simon Petru era, stând şi încălzin- 
du-se. Ziseră deci lui: Au doar: şi tu eşti din 
învă&ţăcoeii lui? Acela s:a lăpădat și zise: Nu 
sint. 26. Zise unul din slugile arhiereului, 
rudenie fiind al celuice Petru îi tăiaso ure- 
chea: Au nu te- am vezut în grădină cu dânsul? 
21. Deci iarăş s'a lăpodat Petru, şi îndată a 
cântat cocoșul, cf. v. 15; Mt. 26, 71 sq. Me. 14, 
70 sq. Lc. 22, 5S sq. lar Simon Petru era otc. o contrast 
a „cere ea lui Isus când a, fost întrebat dospro înv6ţăceii 

. La lăpâdarea lui Petru cf. sinopticii |. c.!) 
| 1) Sinopticil zic că a treia oară a fost cunoscut Petru după dialectul ga- lilean., După Ale. cocoşul cântă la lăpădarea ântâia şi a treia, iar _ceialaiţi evan- 

gelişti amintese aceasta numa! la a treia lăpădare, în care moment, după Le., Domnul priveşte la Petru, cf. Le, 22, 61.
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c) Isus inaintea lui Pilat, 18, 28—40. | 
(At. 27, 1. sq. Me.'15, 1. sq. le. 93, 1 sq.) 

| Ivangelistul prosupun2 cunosout. intorogatoriul .ofi- 
cial al lui Isus înaintoa lui Pilat, de accea nu-l relatează. 
ludeiăi se grăbesc să terinine cauza şi desdedimineață stau 
la palatul procuratorului Pilat, de care uveau. trebuință, 
căci nu aveau dreptul s& pedepsească cu. moarte. Talmudul 
zice că Iudeii au pierdut azest drept cu -10 de ani îniainte 

„-de risipireă Ierusalimului ; mai “probabil esto însă că după 
depunerea lui Arhelau, când Iudea să. anectoază Ia pro- 
vinţa Siria. ludeii — do aveau dreptul să judece asupra 
vieţii — ar fi ucis cu pietri pe Isus, deoarece răstigenirea.- 
e poleapsă păgină, nu ovreoască. De altă parte vedem 
că. evangelistul accentuă, cât do serupuloşi sunt Iudeii în 
observarea prescriptelor fariscoştă, dar lapădă pe celco 
este împlinirea promisiunilor. o | 

25. Deci duc pe Isus dela Caiafa în pre- 
toriu; iar cra dimineaţa; și ci n'au intrat 
în pretoriu ca s6 nu se spuree,ci s6& mănânce 
paştele. Deci duc: membrii sinedriului. cu servitorii 
lor, pentruca să ajungă cât mai îngrabă la sferşit. Dela 
Caiaju;- vezi cele zise în excurs despre interogatoriu . 
înaintea acestuia, ngarogov e locuința și locul de jude- 
cată al celor mai înalți funcţionari (pretorului) din pro- 
vinţă; dela Cicero înainte „praetor“ era, în înțeles larg, 
numirea procuratorului provinţelor; aci poate e palatul lui 
Irod (Flaviu, “Bell. Jud..2, 144, 8). imineaţa: veshia a 
4. (3—6 ore). Judecata la tribunalele romane începea 
foarte de dimineaţă (Sen. via 2, 7: prima luce). Ludeii duc 
pe Isus la Pilat ca el să încuvințeze pedeapsa hotărită 
do ci (De ce? vezi excursul; cf. v.:31). Zi ma întrat: 
în pretoriu; după preseriptele farisoilor era p&cat a intra 
în casa unui păgân (Acta 10, 28 cf. Deut. 16, 1). Ca să 
nu se spurce: intrând în casă păgână, în care s6 afla 
aluat, sar fi necurăţit lovitice.' Să mănânce paștele (achăl hă- | 
pesăh 2. Cron. 30, 1S) exprimă că nu mâncaseră paştele, .. 
ci aveau să o facă în sara aceca, cf. 13, 2.5), 

  

, 1) Exigeţii care afirmă 'că Domnul, după loan, a ținut cina pashală în 14. 
Nisan al Ierusalimenilor, ziua legală, și că a murit în 15 Nisan, explică ca să mă-
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..29.- Eşit-a deci “Pilat afară la. ci şi ziso: 
Co pâră aduceţi contra omului acestuia? 30, 
h&spuns-aă şi ziseră lui: De n'ar fi acesta 
tăcetor de rele, nu l-Am ri dat ţie pe ol. Ro- 
maânii cruța părerile ruligioase ale popoarelor supuse 
(Flaviu, Antiq. 16, 2, 3, Boll. Jud. 6, 6,2), do aceea 
Pilat iese afară la Iudeii care aduseseră. po Isus la el. 
Deci: fiindcă Ludeii „vai intrat la el. Ce vină: după dreptul 
roman sc corea acuză hotărită și motivată (Acta 25, 16) 
din partea păritorilor, nu a procurorului, Contra omului 
acestuia exprimă indiferență: nici dispreț, nici părtinire. 
Iudeii știau că nu pot aduce un motiv hotărit pentru pâra 
lor că Isus ari votâmat - dreptul cetăţonesc, de aceea 
pretind cu Pilat să se” mulțumească cu ce ai făcut 
ei pănă acum: prinderea acestui om. s6 fie motiv sufi- 
cient a proceda contra lui pe cale judecătorească. De 
war fi etc. exprimă mânie și perplozitate. 

31. Zise_deci Pilat lor: Luaţi-l po el. voi 
și judecaţi-l după legea vo oastră. Zis-au dec 

“Tui Lludeii: Nou nu nec esto iertat să& omorin 
pe nimene. -32. Ca s6 se plinească- cuvântul 
“lui Isus, carca zis, el, însomnând cuce moarte. 
avea sc moară. Po şi toastră au emlază; Judecuţi-l 
nu poato avea înțelesul: la moarte. Pilat refuză a se 
amesteca în cauză. fii ceruseră ca el s& se mulțumească 
cu inchiziţia făcută de ci; do “accea zice cl că, [ind 
aceasta, sulicientă, s6-l pedepsească torul lor bisericesc — 
pedepsindu-l cu bătae — dar mai departe nu-l privește 
afacerea. Mou nu ne: este dertut etc. exprimă „că ei ho- 
tăriseră moartea lui Isus, «dar nu au dreptul să o oxecute. 
Ca să se plincască arată scopul hotărit de Dzeu: de aceea 
Iudeii r&spund „none nu ne esto. ctc.*, și aşa să implineşte 

„profeția lui Isus (8, 14. 8, 25. 12, 49), Iudeii ar [i tre- 

mânce paștele în deosebite chipuri. Unil iai aceste cuvinte în înţelesul: să mă- 
nânce uzimele (pânea nedos ospită), AlţiI zic că == a sărba pasha; iar cei mat mulți 
înţeleg jertfele festive (chayigz, dela hăg = sărbătoare) ce să aduceaii din 15 Ni- 
san înainte şi din cară s6 tăceaii ospeţe. Dar (feet TO 140 za în IN. în- 
semnează numa! a wânea mielul pashal It 26, NA Me. 14, 12. 145; Le 92,11, 
15. ef. Mt. 26, 19. Me. 13, 16. Le. 22, 8; 1. Cor. 5, 7. Le. 23, 7. îi
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buit s6-l ucidă cu pietri ca pe un profet mincinos (Deut. 13, 
5 sq.), dar el e pedepsit ca revoltanții (după dreptul roman). 

33. Intrat-a deci Pilat iarăş în pretoriu 
și a chiemat pe Isus şi zise lui: Tu eşti. regele 
ludeilor? 34. Răspuns-a Isus: Dela tine în- 
suți zici aceasta, sau alții ţi-au spus ţie de 
mine? Jarăș în pretoriu: pentrucă. acolo era când Isus 
a fost adus la el (v. 28). Prin cuvintele lui Pilat din.v... 
precedente Iudeii se v&d siliți a formula acuza contra 
lui Isus, pentrucă ei ceruseră moartea lui; conţinutul acu- 
zei să spune Lc. 23, 3: el s'a numit pe sine împ&ratul 
ludeilor, deci a comis crima, de les majestate. Tu ești 
regele etc., este acuza; exprimă dispreţ: un om ca tine 
s6 zice a, îi regele ludeilor? Să poate că Pilat ştie aceasta 
de mai nainte, când -Iudeiă au cerut dela el cohorta. s6 

„prindă pe Isus. Dela tine însuți “etc. e contra întrebare. -: 
Cuvintele lui Pilat să puteau lua în înțeles teocrătic (un 
rege al ludeilor: ca poporul lui Dzeu) și. politic (rival al 
împăratului roman). După înțelesul acestor cuvinte s6 
allă acuzatorul și motivul acuzei: în cazul ântâiă îl acuză 
Iudeii, în al-doilea Romanii. - | a : 

39. REspuns-a Pilat: Au doar eu sânt lu- 
deu? Neamul tău și arhiereii te-au dat pe 
tine mie; ce ai făcut? 36. R&spuns-a Isus: Îm- 
p&răția mea nu este din lumea aceasta. De ar 

fi împărăţia mea din lumea aceasta, slugile mele 
s'ar lupta ca să nu fiu dat ludeiler; iar acum: 
împărăţia mea nu este de aici. Aă doar eu sânt - 
ludei? Pilat se Simțește atins prin partea ântâia a în- 
trebării lui Isus; de aceea supărat și cu dispreţ îi r&s- 
punde: Doar nu vei crede că eu, procuratorul vostru, 
dela mine însumi cred că stu ești regele Iudeilor? Neanuul 
tăi etc.; aceştia, te-au adus înaintea mea şi, să vede, nu 
fără motiv; Pilat nu are nici-un prepus față de el. Isus - declară: Împărăţia mea etc. Isus e. rege în sonz spiritual, 
nu politic. Împărăţia, lui s& produce în lume, dar nu este 
din aceasta și nici nu-are însușirea împărățiilor acesteia. 
„Dear fi: etc. e demonstratio ad oculos; emfaza au „îm- 
p6răția“ și „lumea“, S/ugile mele: cari aș avea în cazul
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că împărăția mea ar fi din lume. Jar acum, deoarece 
nimene nu luptă pentru ol. Nu este de aică: din lumea aceasta, deci e din cer.. | | 

37. Zise doci Pilat lui: Aşadar tu ești rege? 
R6spuns-a, Isus: 'Tu zici, că sânt roge. Eu pentru aceasta m'am născut și pontru aceasta 
am venit în lume, ca să mărturisese pentru 
adevăr; tot care e din adevăr aude glasul 
meu. La „ce ai făcut“ al. lui Pilat Isus a r&spuns că are împorăţie; de aceea adaoză el: Așadar ete. ouzovv numai 
aici în T. N. == așadar, totuş, ergo (Win. Ş. 57. pag. 477 obs.) Alţii citesc otxouw == nullo mode, non igitur, Zu zică 
etc. râspunde Isus în deplina conștiență a, demnităţii sale; „iar că .accentuă și mai mult contrastul între sine şi dis- prețul pronunțat de Pilat cu „tu“. Pentru aceasta, de două ori, aro emfază: acesta e scopul pentru care etc. Aum. născut exprimă nașterea, iar am venit în lume trimiterea 
olicioasă,. cari la Cristos au fost un act şi s& amintesc 
numai spre a accentua și mai mult că persoana şi ofi- 
ciul la el sunt strîns îmbinate. Așadar. espresiunile aceste 
două nu sunt pleonazm. Ca s€ mărturisesc. pentru adever ; el poate face aceasta pentrucă l-a văzut şi auzit la Dzeu (3, 32). Împărăția lui deci are scopuri curăt spirituale, nu pământeşti. Tot care e din adevtr: se lasă. a fi hotărit în internul s6u de adevâr ca condiţiunea credinţii; iar ade- v6rul este Cristos. Aude glasul mei : ascultă ce grăesc cu; urmează chiemării mele etc. (10, 27). Supuşii acestei îm- 
p&răţii, vedem, că sunt împreunaţi prin acceaş dispoziție față de adevăr. Se | 

38. Zis-a Pilat lui: Ce este adeverul?. Și aceasta zicând iarăş a cșşit la Iudei, și zice lor: Nu aflu întrânsul nici o vină. Ca este adevărul? e întrebare sceptică. Pilat, omul traiului bun și al negri- 
jilor, nu crede că adevărul poate fi aflat cândva ; acesta e un fantom și nizuința după adevăr absurditato. Zace în firea oamenilor dodaţi “plăcerilor lumești a pune în-- trebări despre lucruri, cu cari s'au ocupat înțelepții tim- puri îndelungate fără a putea da r&spuns pozitiv. A vorbi de adevăr —. zice Pilat — e fanaiizm absurd.
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Crizostom, Teodoret cred că Pilat întreabă astfel voind s6 
cunoască ființa adevărului — dar atunci r&mâne ncex- 
plicată împrejurarea că -el părăsă&şte pe Isus fără a aș- 
tepta respunsul. Nu aflu cte.: Pilat. e convins de nevi- - 
novăţia lui Isus, pe care îl crede. simplu fantast; o 
vredni: de. compătimire, căci ÎȘI pune. vicața a pentr U luer uri 
ce nu s6 pot şti nicicând. „ afacerea, 
adecă pentru acuză, cf. Le. 23, 4. . | „- 

„39. Ci este datină la voi.ca s6 vă slobod 
pe unul la paști; voiţi deci s6 slobod pe re- 

_gele ludeilor? 40. Strigat- au deci iarăș zi- 
„c6nd: Nu pe acesta, ci pe Baraba. Iar Baraba 
era tâthar. Între v: 38 şi 39 avem s6 intercalăm: ar- 
hiereii înzistă asupra acuzoi; Pilat, la sfatul femeii sale 
(Mt. 27, 19), delcagă ancheta reselui Irod. care era în 

Ierusalim ; Irod trimisese po Isus înapoi fără a fi rostit 'sen- 
tența; Pilat incearcă mai odată s& scape pe Isus (19, S 
Le. 23,-15), iar v&zând că toato ac estea nu duc la scop, 
alege o cale mijlocie, a oamenilor fără energie: ste da- 
tină du voi etc. Originea” acostui obicei e ne ocunoscută, cf. 
Mt. 27, 10—23. loc. par. Pilat avea datorința şi dreptul 
se apere pe Isus, căci îl recunoscu nev inovat, nu s6 ape- 
leze la graţia poporului. Boilto9e — anoitow e conj. delibe- 
rat.; voiţi se ve slobod? cf. Mt. 13, 28; Regele Iudeilor 
oxprimă oarecare amărăciune a lui Pilat din cauza acostoi : 
afaceri. Jarăș presupune că între “v. 30. şi 31 poporul. - 
maj strigrase. Nu pe acesta: s&-l slobozești. Adausul far 
Daraba era . tâlhar ce -tragic. Mt. 27, 17 înfăţişează că 
Pilat a lăsat. poporul s6 alcagă între Isus Și Baraba ; iar 

“după Me. 15, 7. Le. 23, 19 Baraba fusese rev oluționar şi 
hoț. Numele lui întreg e Mt. 27, 16. 

                        

Ş. 20.. Maltratarea, răstignirea Și înmormântarea lui Isus, 
19, 1—42, 

a) Maltratarea și osindirea, 19, 1—16 

(Mt. 27, 24—30, Me. 15, 15—19, Le. 28, 24, 25) 

“1. Atunci deci a luat pilat po [sus şi I- 
biciuit. 2. Şi ostașii împletind cunună de spini
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au pus pe capul lui, şi cu haină l-au îmbrăcat + 

po cl; 3. și veniră la cl şi ziseră:-Bucură-te 
regele ludeilor; și-i dau lui palme. Biciuirea este: 
a doua, încercare a lui Pilat de a scăpa” pe Isus dându-l 
totodată şi ocăriă soldaţilor crezând că așa va îmblânzi 
pe ludcă (Mt. 27, 26). Ahn dea: dupăce nu a succes 
ântâia încercare de a scăpa pe Isus. L-aă biciuit cf. Le. 
23, 16; după Mt. 27, 26 e pusă în legătură cu răstig- 
nirea. La Romani era datina ca. înainte de răstignire de- 
linquenții să fie biciuiţi, co.câte odată Sfârzia cu moartea, 
Ostașii: Pilat ostradase. lor pe Isus; ei hulesc mai 'mult 
po regele ludeilor. &zarde, spina; să crede a fi lycium 
spinosum; înlocuește cununa, de lauri. iuăriov 7ogipugovv : 
venătă-roșie, după Mt. stagojio: roșu deschis; fără îndo- 
cală e mantaua roșie a soldaţilor (sagum). Eă fac din el rege-caricatură. Palme: în loc de sărutarea obicinuită la 
orientali când aduceau omagii; maltratare cu insultă (Mt. 
21, 27—31) | - , . 

4. Pilat eşi iarăş afară şi zise lor: Iată.: aduc vou6 pe cl afară, ca să cunoaşteţi că nu aflu întru densul nici o vină. 5. Eşit-a deci! 
Isus afară purtând cununa do spini şi haina 
purpură. Şi zise lor: Lâtă.omul. Pilat lăsase s6.. 
biciuiască pe Isus în curtea pretoriului (după 18, 40 mer- 
sose îndăr&t) v&zend ludeii, apoi eşi cu el, caro ora 
batjocurit, din palat spre -a dovedi că nu-i. află nici o! 
vină şi s6 se miște adversarii vezendu-l în această stare; 
de l-ar fi aflat vinovat îl ţinca în curte și pregătea du- 
cerea lui la răstignire. Pong: ca. să hotăriți acum. Zice 
dor: Pilat. Iată omul exprimă compătimire din partea lui 

„Pilat; voeşte s6 înduplece pe ludei la milă faţă de acest 
om; ci s6 nu mai ceară imoartea lui. Aci e omul,-de 
care sc vorbește așa mult! Această figură, sărăcăcioasă 
nu poate fi pretendent la tron împrătesc. Altecum cuvin- tele acestea au înțeles extraordinar: Isus este într'adevâr 
omul per eminentiam, care aci să batjocureşte (11, 51 sq.). 

6. Deci când l-ai vezut pe el arhieroii şi Slugile ai strigat: Răstigneşto-l răstig- nește-l. Zise lor Pilat: Luaţi-L voi pe el şi-l
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- răstigniţi; că ei nu aflu vină întru el. 7. R&s- 
puns-au ludeii: Noi-loge-avem, şi după legoa 
noastră dator este să moară, căci pe sine 
Fiul lui Dumnezei s'a făcut. Arhiereii și slugile 
lor strigă: Răstignește-l răstignește-l; pofta de a vedea sân- 
gele lui v&rsându-să să măreşte când îl vâd batjocurit. 

"? Multe mărturii citesc „po el“ după „răstienește-l“;. pare 
adăus din Le. 23, 21. Me, 15, 13 (lo. 19, 15). Luaţi-l 
vot etc. exprimă displăcerea lui Pilat pentru acest răs- 
puns. Ei îl află vinovat morţii, el nu, deci s6 și executo 
pedeapsa și s6-i dea pace. Pilat devine aci sarcastic față 
de ludei, care pierduseră dreptul a omori pe cineva 
(8, 31 și excursul). No lege avem ete. sunt zise cu“ 
ostentațiune în opunere cu „căi — vină“ din v. 6. Învi- 
nuirea că a comis crimă politică ma. succes, deci păşesc 
pe terenul religionar, care e adevărata acuză (Mt. 20, 
65 sq.). După legea noastră, Lev. 21, 16. Deut. 15, 20. 
cf. Me. 14, 64. Fiul lui Dumnezeii; şi-a atribuit un raport 
personal deosebit cu Dzeii. În afaceri religioase, zic oi, 
Pilat nu poate judeca, ci numai s& execute sentenţa: 
adusă de ei; el are datorința ca procurator să bage seama 

„ca legea lor să nu se altereze. | 
S. Când deci a -auzit Pilat acest cuvânt 

mai mult se temea, 9. şi a intrat iarăș în pre- 
„torii şi zise lui Isus:-De unde eşti tu? iar 
„Isus nu i-a dat lui r&spuns. 10. Zise Pilat lui: 
Mie nu.grăești? Nu știi că putere am să te ră- 

“stisnesc pe tine și putere am să te slobozosc? 
11. R&spuns-a Isus: N'ai avea nicio putere” 
asupra mea, de nu ți s'ar fi dat ţie de sus;. 

„pentru aceasta celce m'a dat pe mine ție, mai 
-mare pâcat are. Acest cuvânt: că Isus se numise Fiul 
lui Dzei. Mai mult se temra: s6 lase pe Isus să-l omoare.. 
Majestatea lui Isus, cuvintele femeii sale (Mt. .27, 19) inspiră 
lui Pilat frică, care să măreşte când aude că acost Om - 
sa numit pe sine fiul lui: Dzeu. În vechime astfel să . 
numeau eroii. El ascultă pe Isus în secret zicendu-i: De 
unde ești tu? Sub „de unde“ nu să poate înțelege locul - 
nașterii (care-l. ştie Pilat după Le. 23, 6), ci are înțelesul .
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dat prin „Tiul-lui Dzeă“ din v. 7: Te tragi tu cu ade- 
vorat dela Dzei? Nu t-a- dat luă 'răspuns, pentrucă Isus nu 

„se folosește de spaima lui Pilat; s& poate însă că Pilat 
l-ar -fi înțeles râu luând espresiunea, în înţelesul păgânilor ; 
apoi 18, 36 sq. îi spusese de unde este împărăția lui și 
Pilat totuş nu sa înduplecat a lucra altfel. he; el cel 
puternic se simte atins de tăcerea lui Isus ; de accea zice: 
Au știi ete. Pilat spune deci că nu e ţinut a urma tot- 
deuna după lege, ci poate face co voește. Să te ră- 
stigese „ . să te slobozese exprimă mai bine iritația lui 
Pilat; N BE 'unelo- Min. şi Verz. au topica inversă. av. 
cu imperf. indic. cf. Win. Ş. 42. 2. d. pag. 286. Nu ţi 
sar fi dat ţie: a uvea putere. De sus: din cer saă dela 
Dzeu (8, 2. 3. 27. 31 cf. Rom. 13, 1). Soartea lui Isus 
atârnă dela Dzeu, iar Pilat execută planul vecinic al în- 

“ țelepciunii dzeești. Pentru aceasta : fiind tu organul voii 
dzceşti, deşi ca potestate roinană crezi a lucra din 
propria putere. Celce ma dat pe mine ţie: Caiafă; sau în 
genere poporul evreesc, îndeosebi arhiereii ; nu luda — ce. 
nu S6 împacă cu „ţie.“ Mai mare păcat are compară păcatul 
predării cu al lui Pilat: acela a abuzat de puterea sa. 

-12. De atunci căuta Pilat s6-l slobozăscă 
pe cl; iar ludeii strigau zicând: De vei slo- 
bozi pe acesta, nu ești-prieten Cezarului; tot 
care se face pe sine rege contrazice Ceza- 
rului. € zouzov: «lin acest motiv, ca 6, 06. Procuratorul 
e impresionat de cuvintele lui Isus, mai ales că acestă 
nu i-a râspuns la întrebarea din v. 9. Căuta: face încer- 
area s6-l scape (10, 39). Imperfect. exprimă că încer- 
carea a râmas fără rezultat, căci Iudeii îndată protestează, 
“chiar ameninţă indirect zicând: De vei slobozi etc. “Nu 
ești prieten Cezaruhu,!) deci rival. Tot care otc., când se 

  

1) Espresiunea (pios TOU xuloagos nu este titulară (amicus Cae- 
saris) ca predicat onorific, ce să dădea de împărați or% de alţii prefecţilor.și lega- ţilor, dela August înainte şi aliaţilor, ci — credincios împeratului, supus şi ascul- tător, a promova. interesele lu! Amenințarea are efect, căci atunci era împărat Tiberiu, de care serie Tacit: „Majestatis crimen omuium accusationum : comple- mentum erat“ (Ann. 3, 38), iar Sretoniu : „Qui atrocissime exereebat leges majes- tatis* (Tiber. « 58); apol Pilat se temea şi fiindcă - fusese pârit că e coruptibil, 
tiran și asupritor (Flaviu, Antiq. 18, 18, 1 sq. Fil»; de legat. ad Caj. p. 1033). 

18*
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declară așa (10, 33). Ei presupun că Isus s'a numit ast-. 
“fel pe sine şi'aduc aminte acuza ridicată contra, lui (v. 
33). - Contrazice: se declară contra împeratului. - Amenin- 
țarea are efect, căci frica de oameni face ca în Pilat s6 
amuțască frica de Dzeii și conştienţa, . 

| 13. Deci auzind Pilat acest cuvânt a scos 
afară pe Isus și a ş&zut pe scaunul de ju de- 
cată, pe locul ce să chioma pardosit cu pictri, 
iar evreeşte Gabata. 14. lar ora Vinerea paş- 
tilor, ora ca a şasa; şi el zice ludeilor: lată 
regele vostru. 15. Strigat-aă.deci aceia: a-l, 
ia-l, răstignoşte-l po el. Zise lor Pilat: Pe 
regele vostru să-l răstignesc? Râspuns-aă 
arhiereii: Nu avem rege fără numai pe Ceza- 
rul. 16. Atunci deci l-a dat pe el lor ea s6-l 
răstignească. Acest cuvânt, din v. L2. A scos afură: 
s6 observe toate formalitățile, căci sentenţa, după datina 
romană, s6 publica „sub divo“ şi „ex: superiori loco“ 
(losif Flaviu, Bell. Jud. 2, 9,-3. 2, 14, 8). zo Biua o 
scaunul de judecată înaintea . pretoriului; era, așezat pe 
un teren pardosit cu mozaic; grecește J+900rewrov, pa- 
Yimentum tessalatum, iar în limba aramaică — după po- 
ziţia ridicată — gădbatha — înălţime, coastă, coamă (gb = 
dorsum). În v, 14 să indogetează ziua şi ora când sau 
întâmplat acestea. “Aagaoxewj s& numește ziua înainte de 

„fiecare Sâmbătă (v. 31. 42) şi de s&rbătoare mare; aci 
SG determină prin zov ndoya: 14 Nisan, care în acel an 

„a fost Vineri şi a fost şi pregătire pentru Sâmbăta ur-. 
mătoare 1). După loan ora condamnării lui Isus e aproxi- 
mativ (ws) -a 6., după numărarea romană = 6 ore dimi- 
ncața, după cea evreească. 12 ore la amiază 2, La dife-. 

  

| 1) Explicatoril care zic că şi după loan Isus a murit în ziua ântâia a 
Paştelor, în 15 Nisan, iaii nugaozeur) Tov noa : Vineri, în săptămâna 
Paştelor. Dar ştiut este -că T&guoztunj abia mal târziu în biserică e identică 
cu Vineri, avendu-să în vedere Sâmbăta următoare. A . | 

2) Evangelistul are nnmărarea evrcească, ce rezultă din înşirarea în- tâmplărilor. Dupăce sa fiicut dimineaţă sinedriul ţine şedinţă plenară cu 'să aducă” sentența de moarte, ce să putea tace numa! după r&rărsatul zorilor (Mt, 27, 1); dimineaţa (6—7 ore) e dus Isus la Pilat (18, 28) care-l declară nevinovat (lă, 28— 38); e trimis la Irod şi batjocurit de acesta (Le. 23, 5 sq.).-Apol îarăş e dus
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renţa cu Mc. 15, 25 cf. acolo. Unii a voit s'o delăture schim- 
Dând îrn în zgizry. Și el: Pilat. Contra conștienții și sen- 
timentului de dreptate Pilat se găteşte a enuncia sentenţa 
de moarte. Încă odată încearcă a-şi răzbuna contra lu- 

- deilor, pe care îi urâşto, prezentându-le pe Isus ca rege 
— amenințarea lor să r&splăteşte astfel cu batjocură. - 
Apucătura însă nu succede. Iudeii se înverșunează şi mai 
mult, stăruesc asupra morții lui Isus zicând: a-l, i-l etc. 
Pilat râspundo iarăș cu ironie: Pe regele vostru ete. La: 
aceasta rospunid arhieroii: Nu avem rege, cu co desarmează 
pe Pilat. Acum învinge frica de oameni, Pilat enunciă 

„Ssontenţa de moarte asupra lui Isus şi-l predă ierarhilor ca 
s6-l răstiznească cu azistența soldaților romani (v. 23 cf, 
Mt. 27, 26 sq.) - 

b) Răstignirea și moartea lui Isus, 19, 16—30. 

(Mt. 27, 32 sq, Me. 15, 21 sq. Le. 23, 26 sq.). | 
Esecutarea sentenţii istorisește evangelistul pe scurt; 

el accentuă momentele principale cari corespund scopului 
su de a înfățișa mărirea lui Isus. Scopul răstignirii era 
să-l defaime pe Isus și serveşte a-l face cunoscut, căci 
în locul unde s'a întâmplat, toți îl puteau vedea — s5 

„realizează tipul (înălțarea şerpelui în pustie); el e răstignit 
între 2 tăcâtori de rele. împlinindu:s& Is. 53. Pilat îl nu- 
meşte rege fără să știo că așa mărturisește pentru el. 

Chiar în moarte să arată mărirea lui Isus. Soldaţii 
— do rend patru — care executau primesc hainele celui 
osindit; iar azi împărțindu-le între sino să realizează Ps. 
25. În opunere cu tratarea, bruscă a soldaţilor este iubirea 
femeilor și a învă&ţăcelului, cui în urmă încredințează pe 
mamă-sa. Beutura ameţitoare, care să da 'spre alinarea 
durerilor, o respinge (Mt. 27, 34); iar pe cea recoritoare 
o primește (. 28), apoi îşi dă sufletul. 
„Deci au luat pe Isus şi l-au dus, 17. şi du- 
cendu-şi crucea sa a eşit el la locul co să 

la Pilat, biciuit, coronat, hatjocurit, interogat şi condamnat (19, 1 sq.). Toate ace- 
stea presupun că frecuseră orele de dimineaţa şi Pilat aduce sententa finală pela 
11 ori 12 ore, care sentenţă să execută îndată după 12 ore, în care timp soarele 
se întunecă pănă la 3 ore (Mt 27, 45 sq. Me. 15, 33 eq. Le. 23, 44 sq.).
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chiamă locul căpăţinii, care să Zico evroeşie 
Golgota; 18. unde l-au răstignit pe el, şi cu 
densul pe alți. doi, de o parte și de cecalaltă, 
iar în mijloc pe Isus. Subiectul la „lau luat“ şi 
„l-au dus“ sunt ceico aveau s& execute! răstienirea, o-. 
stașii romani. Ducându-și crucea cf. Mt. 10, 38. 16, 21. La 
„cruce“ cf. Mt. 27, 32: numai lemnul cruciş (gros, stin- 
&hie == patibulum) ori crucea întreagă. Osândiţii “singuri își 
“duceau crucea, ce face Și Isus pănă poate, apoi. silese 
pe Simon dela Cirene să o ducă. (Mt. 27, 32). A eșit: 
din cetate, cf. Evr. 13, 13. La Golgota cf. Mt. 27, 38... 
Lraă - răstignit : soldaţii romani, cf. Mc. 15, 22. În mijloc 
pe Isus: și în moarte îl batjocurosc ; îi dau locul ce să 

„Cuvine unui rege al Iudeilor (Is. 53, 12). La red 
" zai evrev9w cf. Le. 23, 33: 0 mew fu Veti, dv ot 25 

OgLorEgri; . | | 3 | _ 
19. Iar a scris Pilat și-titlul şi l-a pus pe 

cruce; iar era scris: Isus Nazarineanul, ro- 
gele ludeilor.: 20. Acest titlu deci mulţi din: 
ludei l-au citit, că aproape decetatoera locul 
unde sa răstignit Isus; şi era scris evreeşto, 
latinește şi grecește. 21. Zis-au deci lui Pilat: 
arhiereii ludeilor: Nu scrie: Regele ludeilor,: 
ci că acesta a zis: Sânt regele-ludeilor. 22. 
R&spuns-a Pilat: Co am Scris, am scris. A scris; 
“pănă să întâmplă răstignirea, Pilat scrie şi cele scrise lusă 
s6 se pue ca titlu pe cruce. -zirios — titlus, e numirea 
inscripțiunilor publice; special s& numea așa tabla ce să. 
“pune la delinquenți indicând crima. :) Regele ludeilor 'e bat- 
jocură asupra ludeilor; iar. „ludeilor“ să ia -aici în înţe- 
lesul național. Aproape cf, Mt. 27, 33. Și eru scris. etc. in- 
degetează de ce arhiereii cer cele cuprinse în v. 21: 
cele scrise în titlu erau în 3 limbi și fiecinc, Ludeă şi nciudci, le puteau citi. Arhiereii Iudeilor: aceștia nu -voesc să lase 
ca poporul lor să fie batjocurit înaintea lumii, numindu-s6 

  

, 1) După Dio Cass. 51, 8 cruciarul purta “această tablă legată de grumază prin cetate pănă la locul de. executare. Fără îndoeală este că Pilat lisă să se pue deasupra de lemnul curmeziş, așa că vine deasupra capului lui Isus. când era răstignit pe cruce, 
| Sa
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un făcător «de rele răstignit, regelo lor. Nu scrie; să mai 
puteai face modificări, căci încă nu's8 sfârşiso scrierea. 

„Că ucesta a zis:- batjocura s6 nimoroască po .Isus. Ce am 
seris ete.; Pilat în acest punct e neînduplecat. 

„25. Ostaşii deci dacă au răstignit pe'Lsus, 
luară hainele lui şi făcură părţi, fiecărui. 
ostaş o parte, şi cămaşa. lar era cămaşa lui 
nocusută; de sus ţ&sută peste tot. 24. Ziseră 
deci între olaltă:'S6& nu o sfăşiem, ci să arun- 
căm sorţi asupra ci, a cui va fi. Ca să se pli- 
nească Scriptura: Împărţit-au hainele mele 
Lloru-şi şi pontru cămaşa mea au aruncatsorți. 
Deci ostașii acestea au făcut. Ostașii (4); secțiunea 
numită zereddror; această strajă păzea de regulă pe cei 
prinși şi s& întrebuințau la executarea pedepselor (Acta 
"12, 4). După dreptul roman că căpătau hainele celui osân- 
dit. iudrior e haina deasupra — caro i-să îmbrăcase. în- 
ainte de răstigniro; iar zezov G haina, de desupt în forma 
cămeşii. Necucută ; şi preoții purtau ăstfel de haine având 
numai gură a trece capul (Ex. 28, 4. 39. Flaviu, Antiq. 
3, 7, -4). De, sus: dela pură. Această haină împărțindu-să 
mar fi tost bună «de nimic. Celelalte haine ostașii 10 împart 
intre sine, iar asupra acesteia aruncă sorți ca s& se ho- 
tărască. a cui -s6.fie. Relatarea lui loan e mai precisă 
decât a sinopticilor, după. care s'ar părea că s'au aruncat 
sorți asupra tuturor hainelor lui Isus. Citatul e Ps. 22, 19 
după IAN. David e autorul Psalmului; el e tipul lui 

„Cristos în patimile și suferinţele sale (Eve. 2, 12). Ostașiă: 
«erstea etc., adecă cele cuprinse în v. 23. 24. 

25. lar stăteau la crucea lui Isus muma 
lui şi sora mumii lui, Maria lui Cleopa, şi Ma- 
ria Magdalina. 26. Văzând doci Isus pe muma 
şi pe înv6ţăcelul stând, pe care îliubea, zise 
mumii: Pemoe, iată fiul tău. 27. Apoi zise în-" 
voțăcelului: lată muma ta. Şi din acea oră a 
luat-o-pe ca învățăcelul întru ale sale. Stăteaă 
la cruce, e contrast la cele precedente. Maria he Cleopa 
e apoziţie la „sora mumii lui“. Unii exigeți, omițend vir= * 
gula după „lui Cleopa“, cred 'că aci să amintesc 2 părți
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de femei: muma Domnului și sora ci; Maria. lui Cleopa „Şi Maria Magdalina. „Sora mumii lui“. în acost caz ar fi Salome, muma lui loan, pe care-nu o, numeşte, ce în- timpinăm și la numele autorului, care după Mt. 27, 56. Me. 15, 40 era între acele femei. Noi însă nu știm nimic că Isus să fio fost înrudit cu loan evangelistul; ba din cuvintele de aci ale Mântuitorului ar rezulta. mai mult contrarul. Dar atunci nici n'ar putea lipsi „și“ înaintea, lui „Maria.lui Cleopa,“ pentruca, să nu fie ne'nţelegere. A lui „Cleopa: soţia acestuia, adecă a lui Alfeu (Mt. 10, 3); s6 numește sora muniii Domnului, deși poate nu era soră bună, ci cumnată fiind Cleopa fratele . lui Iosif; ea e identică cu „Maria a: lui Iacob şi lose mumă“ (Mt. 27, 56. Me. 15, 40. Le. 24, 10 cf. Mt. 13, 59). Nu s6 poate hotări de e identică: „Maria Magdalina“ cu cea din 12, l sq. şi Lc. 7, 36. 8, 2. Fenve cf. 2, 4. Iată fiul tEu ;. Mântuitorul şi în cele mai mari dureri nu uită datorințele cătră mamă; iar cătră învățăcel zice: Iată mima ta. De aci înainte vedem că acesta o ia „întru ale sale,“ adecă în casa, sa; pare că loan avea casă în Ierusalim ct. 18, 16. "28. După aceasta ştiind Isus că acun toate s'au s&vârşit, ca să se plinească Scriptura, zice: Mi e sete. După aceasta: după scena cu Maria și loan. Știind etc.: în conștiența că s'au plinit tot co: | hotărise Dzeu pentru €l (17, 4.). Ca să se plinească  Scrip- tura s& rapoartă la „zice: Di e sete“ (Crizostom, 'Teafiluct, Zigaben) motivând cu Scriptura setea, şi adăparea lui cu. oțet (v. 29), iar citatul e din Ps.. 69, 22 sau 22, 16. 
29. lar era acolo un vas plin de oțăât; deci umplând ei un burete de oț&t puindu-l în is0p l-au adus la gura lui. 30. Deci când a luat oțătul, zise: S6vârşitu-s”a, și plecându-şi capul și-a dat duhul. cf Mt. 27, 48. Me. 15, 36. czeiro cf. 2, 6. Oţăt să dă celor. osândiți ca să se TECO- rească, sau sub dos avem de înțeles boutura, soldaţilor „numită „posca“, care „conzistă din oțât, apă și ou6. Isopul (Mt. şi Mc. au trestie, mai puțin precis) crește în apro- pierea Ierusalimului, 1—L:3 urme de înalt; cu cesta puteau ajunge la Sura lui Isus. Mântuitorul refuză beu-
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tura âmețitoare, care să da de regulă celor osândiţi spre a-i amoţi (Mt. 27, 34 sq. Me. 15, 23 sq). Deci când a fost ete. indogetează că şi Isus vode în accustă adăpare plinindu-s6 Scriptura. Apropiindu-so de Sferşit grăeşte: Sevârșitu-sa ! Opera do mântuire, cât ora pentru lume,. sa împlinit în toate; omenirea e împăcată cu Dzeu, Și-a dat duhul: lui Dzeu; caracterizează moartea lui Isus ca: una de bună voe. 

€) Isus în moarte, 19, 91—42, 

Cele întâmplate cu trupul Mântuitorului. încă mărtu- risesc mărirea lui. După datina evrecască cadavrele celor osândiți la moarte să îngropau, nu ca la Romani, ca să: nu $6 spurce țara (Deut. 21, 22 sq.). Trupul Mântuito= - rului să ia de pe cruce cu atât mai vertos că ziua ur-: -mătoare ora Sâmbătă. Sânge şi apă ies din coasta lui, deși era mort — avem deci minune, Biserica, din vechimo a înţeles această întâmplare ca simboalo alo s. taine a Euharistici și Botezului. În urmă vedem că 2 membri ai sinedriului (Nicodim și Iosif din Arimatea), caro mai nainte nu pășiseră pe față ca învăţăcei ai lui Isus, acum lap&dă frica de lume, Şi sunt rezoluți nu numai - în. cre- „dinţă, ci aduc şi jertfă de iubire. Ei înmormântează tru- pul Domnului aproape de locul, de executare, deşi ar fi putut s&-l ducă mai departe, dar troserea, lui din moarte în vieaţă să se întâmple iarăș în apropierea dușmanilor. 31. lar ludeii, pentrucă era Vineri, ca să nu r&mâe pe cruce trupurile Sâm băta, că era mare ziua aceea-a Sâmbetei, au rugat pe Pilat ca s6 le zdrobească lor fluerilo, şi'să fie luate. jos. 32. Voniră deci ostașii şi zdrobiră celui dintâiă fluorite Şi celuialalt care s'uu ră stignit cu el. 33. lar când au venit la Isus, cum v&zură că murise, nu i-au zdrobit lui fluorile, 34. ci unul din ostași cu sulițaa împuns coasta lui și îndată a oşit sânge și apă. Dem: pentrucă, Isus era mort. Cu s2 nu râmâe. ete. Romanii lăsau tru- purile celor “osândiți pe cruce, unde putrezau sau erau
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pradă paserilor (Plaut. mil. glor. 2, 4. 9. Horat. Epist. 
1, 16, 45), deşi rudeniile le puteau cere ca să-le în- 
&roape. Deut. 21, 22 sq. prescrie că cadavrele celor: 
spânzurați pe stâlp să se înmormânteze în aceeaş zi. 
De acoste prescripte se folosesc Iudeii aci, iar motivul 
„esto: Pentiură era” Vineri. adecă ziua do pregătire a Sâm- 
Detei,- nu a Paştilor; doşi în acost an este pentru amân- 
dou6. Bra mare ziua ucrea a Sâmbetei, după - uniă pentrucă 
o şi Ziua ântâia a Paştilor; alţii cred că în acel an 16 

“Nisan (s6rbătoarea spicelor, Lov. 23, 10—1-1) a fost Sâm- 
„băta. La zazeapooi ct. Win. Ş. 12. 2 pag. 68. Zdrobirea ! 
fluerilor cu ciomege (erurifragium, să aplică şi ca pe- 
deapsă) accelerează moartea, fără a micşora . pedeapsa, 

“(act Inst. div. 10, 26). Dacă cel răstignit murise, atunci 
soldatul, spre: a fi sigur, îl străpungea. Veniră, adecă. .. 
soldații trimiși de Pilat să execute cererea din v. 31. — 
nu ccice erau pază la cruce. Cum văzură cote. Lui Isus 
nu-i zulrobese fluerile, căci fiind mort, n'avea nici un scop. 
Cu sulița a împuns consta lui (Percussos sepeliri carnitex 
non vetat — Quiut. decl. VI, 9); probabil este că coasta 

“stângă, dacă soldatul (numele lui Longin) a stat . înaintea 
trupului lui Isus. Cele mai vechi ştiri “(traducerea ctio- 
piană, evangeliile apocrite a lui Nicodim şi a explicărei 
lui. Isus) zic că s'a străpuns coasta dreaptă — dela, care 
tradiție motiv .nu este a se abate. În urma acestei stră- 
pungeri Mântuitorul trebuia să moară, de nu să întâmpalse 
mai nainte.. Sâuge și apă nu s6 pot traduce cu: apă sân- 
geroasă, nici placenta şi serum, ci trebue luato în înțe- 
lesul . strict. Evangelistul exprimă că, deși murise Isus, 
totuș curg din el sânge și apă. Origen zice: „La alți 
morți sângele s6 închiagă și nu iese sânge curat, la tru- 
pul mort al lui: Isus s'a întâmplat minunea, că etc.“ (c. 
Cels. II, 36) şi: „Care şi în moarte a dat semn de vieață 
în apă şi sânge“ (c. Cels. II, 70). a 

„59. Și celce a văzut a mărturisit, şi ade- 
v&rată este mărturia lui, şi acela știe că ade- 
Vorate grăceşto, ca şi voi să. credeți. 36. Că 
acestea s'âu făcut ca să se plinească Serip- 
tura: Os nu să va zdrobi dintrânsul. 37. Și ia-
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-răș altă Scriptură grăeşte: Wedoa-vor pe care l-au împuns. Cele precedente (v. 33. 34) împărtăş&şto „.“evangelistul. ca martor ocular; el întrebuinţează persoana, „a 3. despre sine — ce este moment serbătoresc. Andrii cf. 15, 1. SE credeți o absolut: credința în Isus ca Moesia . o necesară la mântuire. Aerstea: v. 383 Ss. Scriptura s6 rapoartă la v. 33; iar citatele Sunt Ex. 12, 46 si Num. 9, 12. Evangelistul se rapoartă la locul dintâiă dovedind că Isus e antitipul mielului pascal (1. Cor. 5, 7) Și că „hotăririle de acolo reprezentă upitatea familiară în care se îmbină membrii participanți. AUWă scriptură să rapoartă. la v. 34, dar lărgindu-l ; citatul e Zan. 12, 10 liber după „original schimbându-să persoana ântâia (ela) în a troia. “Originalul sună o“hibitar az & așar davatu. iar LX a tradus cam necorect: ară zarwoztoavro : pe care l-au batjo- „Curit. Owpovrar tis: vor privi cu dor; Iscail va simţi părere „de râu pentrucă a cestradat pe Mesia păgânilor, l-a lăsat sG-l răstiunească (Apoc. 1, 7). Timpul acestei pocăinți a „Judeilor e luat în. genere (S, 28. 12, 32); Zigaben înțeloue ziua cca din urmă; tis ov 0 atracţiuno — eg 2ueivor dv, pentrucă să zice exzevreiv wa nu ete rea. lăi în T. V. este Iehova în Mesia; s'a realizat în Isus Cristos. _ 98. lar după acestea rugat-a po Pilatlosit. cel din Arimatea, fiind înv&ţăcelul lui Isus într'ascuns de frica ludeilor, ca să ia trupul lui Isus; şi Pilat i-a dat voce... Venit-a deci şi „luă trupul lui Isus. 39. lar a venit şi Nicodim, care vonise la el ântâiă noaptea, aducând amestecătură de smirnă Și aloce ca a sută de litre. 40. Bi ai luat deci trupul lui Isus Și lau înfăşurat în giolgiuri cuaromatele, cum o da- tina la ludei să se îngroape. După acest s6 do- tormină la sinoptici '). “Josif din Arimatea ct. Me. L.; Arimatea cf. 1. Sam, 1, 1. Rama, esto locul naşterii 

  

  

1) Soldaţii ai sfărimat Auerile picioarelor celor 2 făcători de rele; la Isus nu era trebuință căcr murise; acum trehae+ să mat aştepte pănă mor şi aceia şi abia atunci îl puteai lua d pe cruce. În întretimp Iosif din Aritnutea merge la Pilat, cere trupul învățătorului; acesta Încuviinţează cererea dupăce sa convins că Isus a murit (Me. 15, 44 sq). Acest Iosif era membru al sinedriului (Le. 23, 50 sq.); om bogat şi cu vază (At. 27, 57. Me. 16,43.)
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lui Samuil. La Nicodim cf. 3, 2. 7, 5%). Întâia să rapoartă 
la 3, 2: ântiia dată veniso cl noaptea la Isus, iar acum 
s'a, - lăpădal de orce fiică, și se declară: învăţăcelul” celui 
mort. Amest cătură de smirnă cte.; rășină de smirnă şi 
lomn de aloe să pisai şi amestesaă, apoi să presărat 
între făşiile cu cari să întăşa trupul. Altă parte a aro-. 
matelor sc întrebuința la tămâere, şi rm: ișița s6 presăra 
pe locul unde s6 așăza cadavrul. Do aci să explică, can- 
titatea mare a aromatelor. edoviorg: cadavrul să înfăşura | 
în făşii de pânză. Igiptenii imbalzamaă în alt chip. Cum. este 
datina să se îngroape e acaus pentru cititorii afară de Palestina. 

41. lar era grădină în locul unde s'a'ră- 
“stignit, şi în grădină un mormânt noi, întru 
„care nimene nu s& pusese nici odată.:42. Acolo 
deci puseră po Isus pentru Vinerea ludeilor, 
că aproape era mormântul... După Mt. 27, 60 mor- 
mentul era at lui losif, În locul: în ținutul acela. Nou; 
aşa, să cuvine lui. Întru care cf. Le. 23, 55. Acolo deci 

„ete. exprimă cum orenduise. Dzou 'să se facă astfel. Fiind 
mormântul foarte - aproape, iar. timpul. scurt — căci cra 
Vinerea spre sfârșit —.Isus e aşăzat în acest mormGnt 
cor&spunzâtor lui (e, 23, 53. Me. 11, 2). 

$. 21. Isus după înviere se urată învățăceilor intărindu-ă în 
| credinţă ; sfârşitul, 20, 1-31 | _ 

Isus intră în stare nouă, glorificată, în care se arată 
înv&țăceilor istorisindu-să aceasta î în 3 secţiuni : 20, lL—18; 
19—23; 24—29. 

a) Isus se arată Mariei Magaalinei, 20, 1—18, 

(ME. 28, 1 sq. Me. 16, 1 sq Le. 24, 1 sq.) 

În cele. următoare să espune cum Isus e răpit din 
moarte. Maria Magdalina află mormântul gol; e nedome- 
rită, iar învețăceii, aflând în mormânt toate în rendueală, 
nu pot admite că duşmanii au furat trupul Domnului, ci 
presupun că s'a întâmplat ceva extraordinar. 

1. lar în ziua ântâia a s&pt&mânii Maria 
Magdalina a venit de dimineaţă la: mormânt 
fiind încă întunorec, și vede piatra luată din
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mormânt. 2. Aloargă deci și vino la Simon Petru. şi la celalalt inv&ţăcel pe care iubea Isus şi zice lor: Au: luat pe Domnul din mor- _m6nt, și nu știu unde l-au pus pecl. La ziua âutâia a septemâniă cf. Mt. 28, 1. Maria Magdalina ; celelalte femei “(e. 16, 1) nu să amintesc, pentrucă ovangelistul și-a propus a espune ântâia vizită a femeilor la morment pentru vestea, ce aduce Maria învâțăceilor (v. 2). De dimineajă: veshia, a 4., dela 3—6 ore. La fiind încă întunerec ct. Le. 24, 1. Mc. 16,2: înainte de răsăritul soarelui. Luata din mor- ment: piatra să virise de tot în mormânt, umplea - gura lui (Mt. 27, 60). Aleargă deci: fără a mai aștepta po ci- nova; grăbeşte să aducă ştirea aceasta lui Petru. La înve- făcelul pe care iubea sus, cf. 13, 23. 19, 20. 21, 7. Au” luat : ludeii, dușmanii; aceasta crede ca că o:mai firosc.. Nu șiim: ea şi soțiile ei, căci nu mersese singură la mor--- ment, ce.rezultă din relatările sinopticilor (Mt. 28, 1. Me, 16, 1. Le. 24,1, 10); evangelistul presupune aceasta „ cunoscut.) - - 
3. Deci a eşit Petru Și celalalt învățăcel, şi veniră la mormânt. 4. lar alergau amândoi împreună; şi celalalt înv6țăcola alergat în-. ainte mai curând decât Petru, și a venit'mai. „Antăii la mormânt, 5. și plecându-so..vedeo giolgiurile zăcând, dar n'a intrat în lăuntru, 6. Veni deci Simon Petru: urmându-i lui, şi a „intrat în mormânt, și a văzut siolgiurile ză-. cend, 7. şi mahrama, care era pe capul lui, nu era zăcclhd cu giolgiurile, ci deosebi învă: luită într'un loc. 8. Atunci deci a intrat și cela- lalt- înv&ţăcel, care venise ântâiă la mor- ment, și a vâzut şi ă crezut. 9. Că oi încă nu știau Scriptura, -că ol trebue să învioze din morți. 10. Deci înv &țăceii iarăş s'au dus la sine. 

  

1) Relatarea prezentă să aduce in conglăsuire cu a sinopticilor dacă pre- supunem că Maria Magdalina merge la mormânt înaintea celoalalte femei; il atlă gol şi grăbeşte la Petra şi loan a le spune ce văzuse. Între acestea sosesc la - mormânt celelalte mueră; un înger le spune că Domnul a înviat, le aduce aminte. zisele Domnului şi le provoacă să mearză în Galilea, unde îl vor vedea. Dupăce ele s'aă întors în cetate, vin la mormânt Petru şi Ioan. i -
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- Lă întregul cf. Le. 24,24. Le. 24, 12 aminteşte numai pe 
Petru, dar zivis al lui nu eschide po alții. îs 70 uwmuziov 
== la mormânt. Mai curând decât Pelvu: Loan „sosește la 
mormânt înaintea” lui Petru; iubirea: îl face a-și grăbi 
paşii: Și plecându-se: stă înaintea mormentului ŞI S6- 

“pleacă, viră capul -prin crepătură ca să vadă în lăuntru 
(Le. 24,. 12). Bienu exprimă vederea în genere, ewgei 
este privirea cu atenţiune. ra 09ddrme cf. 19, 40.-loan e 
mai grabnic, dar Petru mai curajos, căci sosind la mor- 
mânt intră îndată în lăuntru. (o/giurile o pus în contrast 
cu mahrama (11,44), cu car era îmbrobodită faţa mor- 
tului ; oaie era la o parte, împăturată. Această ordine. 

| bună a giolgiurilor şi mahrama le sunt dovadă că pa 
« lui. Isus n'a, fost furat. Zogis. e adt.; numai aici în I.N 
adese la clasici. eâş fna zdnov să leagă la zeiuevov. În v. 
S s6 spune că loan, îndemnat de exemplul lui Petru, intră 
şi-el în mormânt. side: starea lucrurilor în. mormânt. A 

* crezul: că Isus a, înviat (v. 29); co rezultă din motivarea 
în v. 9.) Că eă încă nu Ştiu etc; motivează de ce ci 
pot crede abia dupăce au văzut mormântul sol, şi esto 

* rușinare pentru evangelist. De ar fi înțeles acești înv&țăcei 
unele locuri ale s. Scripturi (d. e. Ps. 16. 110. 15. 53 etc), 
nu. aveau trebuință s& vadă mormântul și s6 creadă în 
înviere. “Toţi apostolii înțeleg scripturile cu adevărat abia 

după învierea lui Isus şi dupii pogorirea - Spiritului sânt. 
* Zrebuea: necesitate dzeească ca Mesia s& învieze (Le. 24, 
26). Deci: liindcă sau convins deplin despre înviere. Lu 
sine: acasă; Zigabeu: „La sălașurile lor“, cl. Le. 24, 12. 
Amândoi înv&țăceii sunt conv inşi de. înviere, temându- se : 
însă de Iludei (+. 19) se duc acasă și astcaptă vești dela 
Domnul, cum le spusese LG, 2 22, 

Il. lar Maria sta la mormânt plângând 
afară. Doci cum plângea, s'a plecat în mor- 
mOnt, 12. şi vedo doi ângeri şăzând în haino 

1) Teofilact ete. rapoartă a crezut la v. 2: el a crezut ce spusese Maria, că mormăntul e gol şi e luat trupul lui. Isus. Agustin încă înțelege asttel: “„Quid ergo vidit, “quid credit? Vidit scilicet inane monumentum et credit quod 
dixerat mulier, eum de monumento esse sublatum.*“ Dar aceasta ar trebui să se 
spue mal apriat; apol NOTEVUuV e întrebuințat cu emtază,
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albe, unul la cap_şi altul la picioare, undo ză- cuse trupul lui Isus. 13. Acoia &răesc ci: Mu- ore, ce plângi? Zise lor că au' luat pe Domuul meu, și nu știu unde lau pus pe cl. 14. Acestea zicnd s'a întors înapoi, şi vede pp Isus stând; și nu ştia că este Isus. Cei doi învățăcei. se re'n- torc acasă, Maria r&mâne singură; paro că venise cu ci sau mai apoi. Su plecat în mormânt, ca v. 5: ca nu cutează 'să intre în “lăuntru, dar totuș se pleacă când plângea și vede 2 ângeri etc. După Mt. 28 1. D—7. Me. 6, l—f. Le. 24, 1—7 femeile, cari merseseră la mormânt, au avut vedere do ângeri; poate când Maria Magdalina mersese la Petru şi loan; acum îi vedo şi oa. Petru şi Ioan nui Y6d, pontrucă credința lor trebue în- tărită întralt chip (+. 9). 2 Heuzois Scil. iuariori; aceste vostminte cor&spund firii ângerilor, Întrebarea acestora (Muore ce plângi?) să înţeloge ca şi cuvintele adresato orbilor de Isus: „Ce voiți s6 v6& fac vouă: (Me. 10, Ş1);« căci ei știu ce caută și de ce plânge ca. Răspunsul Ma- riei e plin: de durere: 44 luat pe Domnul. otc; ca nu află po. acesta și arâtarea ângorilor nu o.poate mân- găia. S'a întors înapoi; fiind neliniştită nu asteaptă rOspuns: dela ângeri; ea întrerupe converzaţia și priveşte” înapoi, pentrucă auzise poate pașii). Na știa; ca nu so aş:eptase s6-l vadă, dar poate și trupul lui era schimbat, do azeoa Maria nu-l cunoaște (21, 4 sq. Mc. 16, 12 Le. 24, 16 Su. 37). l3. Zise Isus ci: Muore, ce plângi? Pe cine cauţi? Acoea, părându-i-să că este grădinarul, „zice lui: Doamne, dacă tu aj luat poe el,-spu- ne-mi unde l-ai pus pe el, și ei îl voiă lua pe ol. 16.Zise Isus ci: Marie. Atunci întorcându-se aceea zice lui pe evreoșto: Rabuni, ce să zice învâțătorule. 17. Zice ci Isus: Nu to atinge de mine; că încă nu m'am-suit la Tatăl Meu; dar mergi la fraţii mei şi lo spune lor: M& sui la Tatăl mei şi Tatăl vostru și'la Dumnezeul 

  

1) Crizontom, Teofilact și Zigaben cred că arstându-se Damnul pe neaş- teptate ângeril şI-ai minifestat mirarea prin gesturi şi în faţă, ce aii făcut atentă pe Maria, 
”
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„meu şi Dumnezeul vostru. 18. Maria Magda- 
lina a venit vestind înv&ţăceilor că a văzut 
pe Domnul, și acestea u zis ei. Ce plângi? Isus o 

„întreabă ca, ângerii. (d este grădinarul;” pentrucă îl întăâl- 
neșto.așa de dimineață în. grădină -cra firesc să creadă 

„că e grădinarul lui Losif din Arimatoa. caro, poate, a luat 
trupul lui Isus. şi „l-a pus într'alt loc. Agrăiroa Doamne 
(ver) pare a, fi fost obicinuită în acele timpuri. Maria e 
iritată şi crede că toți trebue s& ştie. pe: cine caută, de 
„aceea zice. numai: pe el; iar nemărginita iubire o face s& 
creadă a putea face mai mult decât o iartă puterile: și 
ei îl voiă lea pe ed, şi-l voii înmormânta. După aceste 
cuvinte Maria iarăș se întoărce cu fața spre mormânt, 
atunci Domnul o chiamă pe nume: Marie. Glasul îi esto 
cunoscut şi-i împrăștie orce îndoeală şi nesiguranță, ea îl 
cunoaște zicând: Rabuni. Numai atât poate grăi de bucu- 
ria surprinzătoare. $affBovui (rădboni == învățătorul mei) 
numai aci şi Mc. 10, 51; e pronunția dialectică dola râbban 
cu sufix; e mai plin de respect ca „rabi“. Rangelistul 
redă cuvântul original adaogând esplicarea „evreeşte“ — co 
accentuă și inai mult partea sărbătorească a acestui moment. 
După aceste cuvinte pare că Maria a căzut la picioarele 
lui Isus și le-a cuprins, iar cl îi zice: Nu te atinge etc. 1), cari 
cuvinte s'au interpretat în deosebite chipuri. Maria voeșşte 
astfel, “poate atin&endu-se cu mânile ctc., să renoească 
comunicațiunea, cu Isus, iar el o provoacă s6 nu se ocupe 
cu acestea; va avea destulă vreme să-şi manifeste iu- 

„birea câtră învățătorul s6ă, 'de. accea s6 grăbească a 
vesti învâțăceilor că învețătorul e aproape a se înălța. 
Dar acestor cuvinte să “poate da și alt înțeles, care e 
mai simplu: „Nu mă cuprinde, căci încă nu nvam suit la 
Tatăl“, adecă în bucuria ta s6 nu crezi că de acum mă 

"poți avea pururea; acest semn de iubiro să r&ămâe pe 

1): Cuvintele &azeo9ul TiVo3 —— a se lipi de ceva, a se ocupa cu ceva, 
a cuprinde, a pipăi, a atinge. Crizostom, Jeronim, Augustin ete crel că Domuul 
cere mal multă reverență de'a Maria zicendu-i: „Nu te atiuge de mine“ ca cum 
Y-ar spune că trupul lui e preamărit şi nu mat poate fi itins şi cuprins ca mal 

„mâinte. Aleyer zice eu atingendu-se de corpul lu! Isus, Maria vooşte să s: convingă 
de este el. Alți alfel,
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altă dată, căci cu trebue s& merg la Tatăl. Mergi e con- 
„trast la atingere. Fraţii me; aci numeşte Domnul mai 
ântâii pe apostoli frații s6i, soții lucrării sale; iar pe 
Tatăl ceresc „tatăl lor“, pentrucă i-a împăcat cu el; 
totuș există deosebire a raporturilor, căcă zice „Tatăl 
mo“, » Tatăl vostru“ nu „Tatăl nostru“. Alerg nu exprimă 
că aceasta s6& va întâmpla acum, ci cl e gata a o face. 

b) Isus se arată celor 10 invețăcei, 20, 008, 

(Ale. 16, 14. Le. 24, 36 sq.) 

Aci iarăș s6 demonstră libertatea şi de sine puterea 
“lui Isus față de frica învățăceilor. BI îi asigură de aju- 
torul s&u şi-i face apți pentru serviciul la care au fost 
aleși, căci în urma celor întâmplate erai descurajaţi. 
Înainto de această arotare, Sunt cele cuprinse Mt. 28, 
9 sq. Le. 24, 13—33. ; |. Cor..15, 5. 

19. Deci fiind scara în ziua. aceea, în ân- 
tăia a s6ptămânii, şi fiind uşile încuiate unde 
ocrau înv6țăceii de frica ludeilor,-venit-a 
Isus şi a stat în mijloc, și zice lor: Pace vouă. 
20. Și aceasta zicând a arătat lor mânile şi 
coasta. Înv&ţăceii deci s'au bucurat dupăce 
au vezut pe e Domnul. Isus după înviere are firea o- 

- menească adevărată, dar preamărită. Fiind ușile încuiate : 
el întră Ia înv Gţăcei (a: stat) în mod miraculos arătându-le 
că trupul seu acum nu mai e legat de spaţ, e deasupra 
legilor naturii. Învețăceii ; după v. 21 sunt apostolii, afară 
de “Toma (v. 24). A arătat lor etc: le dovedeşte iden- 
titatea acestui trup cu col de mai nainte; I.c. 24; 10 
aminteşte picioarele. Deci exprimă că în urma acestor 
dovezi înv&țăceii s'au bucurat văzând iarăş pe Domnul. 

21. Doci zise el iarăş lor: Pace vouă. Proe- 
cum m'a trimis pe mine Tatăl, și eu vă trimit 
pe voi. 22. Şi aceasta zicând a suflat și grăi 
lor: Luaţi Duh-sânt. Înv&ţăceii se bucură de reve- 
dere, iar Domnul repetă formula,. de salutare obicinuită 
la Evrci : Pace vou. În sura Mântuitorului nu este ea 
numai formulă, ci cuvent plin de mântuire și pace. Ur- 
o 

19
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mează, trimiterea, do care vorbise 17, 18: Precum na trimis etc. (Evr. 3, 1). Ca trimis al “Tatălui le dă el ple- nipotența și porunca a continua opul lui ca, învățători, „preoți şi guvernatori. A suflat: sutlarea simbolizează, îm- părt&şirea Spiritului sânt (Ezech. 37, 5 sq); dela Isus purcede nouă “vieață. (Gen. 2, 7). Luaht oxprimă. că această - împărtăşire o “prezentă, nu numai promisiune. Împărtăşirea de. aci a Spiritului sânt e parțială ; deplină a fost la sărbătoarea .Cincizecimei. a 
23. Cărora iertaţi păcatele, să vorierta lor; cărora le ţineţi, vor fi ținute. cprira — xQazeiv.: a slobozi, anume de vina cătră Dzeu; a ţine, aşa că r&mân în aceasta ; despre păcate: a ierta, a ţine. B. „citește dpievza, iar ADL apiwurau. Perfect. zexodrmvrau exprimă starea du abilă, care nu e act istoric ca iertarea. "Cu aceste cuvinte Mântuitorul transmite tuturor aposto- lilor (și lui Toma) și urmașilor lor puterea sa. judecăto- rească, adecă așază s. taină a Pocăinţii. Iertarea ori ținerea păcatelor însă să acomodează stării. sufletești a- p6cătosului, de aceea condițiunea acestei taine. este măr- turisirea păcatelor. Să 

0) Isus se arată celor 10 învețăcei și lui Toma, 20, 24—29 

Mântuitorul arată cu pilda lui 'Toma că Şi credinţa “învățăceilor trebue des&verșită. *Poma nu e față când Domnul li. se arată în ziua învierii ; întristarea, îl cople- șește și se izolează de ceialalţi. EI- nu. crede vestea de. bucurie, şi se va convinge de, realitatea : învierii, dacă va pune mânile în ranele trupului. Această minune să întâmplă şi atunci, ca oarecând Petru, în numele tuturor învâțăceilor, face mărturisirea: „Domnul meu și Dunmne- Zeul meu“ — ce rămâne Cristos comunei sale pentru toți vecii. o a 
24. lar Toma, unul din cei doisprezece, care s6 chiamă geamăn, nu eră cu dânşii când- a venit Isus. 25. Zisoră deci lui ceialalţi în- v&țăcei: Am văzut po Domnul. lar el zise lor: De nu voii vedea în mânile lui semnul
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cuelor şi do nu voii pune degotul meu în lo- 
cul cuclor şi de nu voii pune mâna mea în. 
coasta lui, nu voii crede. La Toma ct. 11,16. 
Motivul acestei absenţe a lui Toma nu să ştie. El era do 
temperament care reflectează foarte mult asupra lucru- 
rilor şi de aceca nu se mulțumește nici cu mărturia. unor 
martoră oculari; el voeşte însuș s& vadă pe Domnul în- 
viat, s6 se convingă că într 'adovăr -este așa, nu văzând 
numai semnele cuelor, ci pipăindu-l şi puind mâna sa în 
coastă. Semnul dela picioare nu. SG aminteşte, ce — zic 
unii — indogetează că picioarele lui Isus mau: fost piro- 

„nite pe cruce, cf. Mt. 27, 35. zov zunov ră fjiwv să 
Schimbă în -zov zonov z. îjlwv cor&spunzend vedorii şi 
-pipăirii; Grotius: „ruzog videtur, zozoş impletur.“ „Unele 
Msse au în locul al doilea zinos, ce pare repețire me- 
canică. Void pune mâna mea în coasta lut; Toma vrea, 
puindu-și mâna pe piole goală, s6 pipăe rana; așadar 
nu s& poate zice că rana “din coasta Domnului a.- fost 

„foarte mare. Din aceste cuvinte vedem că: Toma nu aş- 
tepta ca Domnul să învioze. 

26. Şi după opt zile iarăș erau în lăuntru 
învăţăcoii lui, și Toma cu dânșii. Venit-a Isus 
fiind uşilo încuiate, şi a stat în mijloc Şi zZiSC: 
“Pace vouă. 27. Apoi grăi lui Toma: Adu de-, 
setul tu încoace şi vezi mânile mele,.și adu 
mâna ta şi o pune în coasta mea, şi nu fii. 
nocredincios, ci credincios. Jarâș erai în lduntru, 
adecă în casa cunoscută din v. 19. V. 27. arată jarăş 
că Domnul ştie toate fără axă spune cineva: Adu degebul 
leu otc.. „Adu- vezi“: ranele dela mâni s6 le vadă; iar: 
cea din coastă să o pipăe. Domnul reproduce literal CU- 

- xvintele lui “Toma rușinându-l. Nu fi: necredincios ctc.:: lasă 
a nu mai crede că am iu 

25. Respuns-a Toma şi zise lui: Domnul 
meu şi Dumnezeul meu. 29. Zise Isus lui: Că 
m 'ai văzut pe mine, ai crezut; fericiți caro 
'au vâzut şi au crezut. Toma nu săvârşăşte ce 

zise mai nainte; din r&spunsul lui Isus „că nvai văzut“ 
(v. 29) rezultă că el sa mulțumit și numai a fi văzut 

” 
- a - 19'*
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pe Domnul și esclamă: Domnul meu etc. Aceste cuvinte mărturisesc credința: lui Toma în natura dzeească a lui Isus. Isus să recunoaște aci Dzeu și Mosia (DI meu). Toma exprimă această credință numai dupăce a văzut pe Isus; de aceea acesta, tace. deosebire între credință : inferioară şi superioară. Una s& bazoază pe vederea cu “Ochii, alta pe cuvintele apostolilor. Deplin . ferici poate numai credința din urmă (Rom. 4,:18); do aceea: Peu-. trucă mal vezut etc. Pertect. tupazas, și neniozevzas sunt prezente ale acțiunii s&verşite: pentrucă mă vezi otc. (Win. $. 40. 4. a. pag. 296). Augustin zice: „Videbat (Thomas) hominem et confitebatur Deum; quem non vide- „Bat. Sed per: hoc, quod videbat, illum jam reniota dubi- tatione credebat.« Fericiți, e zis în genere, și nu laudă pe ceialalți apostoli; s6& rapoartă la fericirea cuprinsă în vieața adevărată din: credință. Toma este “în primejdia de â fi eschis dela această fericire, pentrucă n'a. voit să se supună regulei, care are valoare de acum înainte pentru credință. Sa 

d) Sferșitul. 20, 30. 31. 

30. Încă multe și alte semnea făcut Isus „înaintea învățăceilor, cari nu s'au scris în cartea aceasta. 31. Iar acestea s'au'scris ca s6 credeți că Isus e Cristosul Fiul lui Dum- nezeu, și crezând sg aveți vieaţă întru numele lui. Încă multe şi alle semne, face privire asupra întregii scrieri pănă aci; indică cuprinsul și scopul ei. „Semne“ Sunt cuprinsul, dar nu numai cole făcute de Isus după înviere (Crizostom, 'Teofilact, Zigaben, Acta 1, 3), ci în genere în acti- - vitatea,. sa mesianică, căci zice „multe — alte“. Minunile s6vârşite de Isus sunt caracteristica activității lui (10, 41) "şi baza istorică, pe care să așază celalalt cuprins (îndeo- sebi cuvântările lui). fuaintea îuvețăcrilor exprimă că au- torul aparţine celor. care ai văzut minunile lui Isus și le poate relata. Jur acestea van seris ; din multele minuni ale lui. [sus el alege cari oraiă suficiente pentru scopul scrierii. Ca se credeţi e scopul principal; cititorii cei mai deaproape
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„ai scrierii să ajungă la credința că Isus o Mosia cel pro- 
mis” (19, 35). Cristosul Fiul luă Dumnezea e cuprinsul ace- stel credințe; T. V. a fost pregătire la aceasta, în caro sa descoperit de noi Dzeii oamenilor. Crezând: în și cu 

” această, credință. Vieaţă:. în înțeles eminent; bunul  mân- 
tuirii în esență. Unele mărturii au aci „vecinică“ — e glosă. Întru mamele lu: în comuniunea cu Cristos ; desco- perirea, fiinţii lui Dzeă (Bvr. 1, 1—3).



 Adausul. 
$.. 22. Prospect în viitor, 21, 1—23. 

Cu 20, 31: încheie evangelia, iar cap. 2l'e adaus 
mai târzii, dar înainte de publicarea evangeliei, căci să 
află în toate Mssele. S6 poato că însuș loan 'a întregit istoria sa evangelică cu acest capitol sai un învețăcel, „dar sub supraveghierea lui: Limba este a lui Ioan; -pen- 
tru el mărturisesc întâmplările simbolice: şi întreita, întro- bare adresată lui Petru de Isus (Vezi Întroducere cote. pag. 195, 196). 

a) Lucrul chiemării și binecuventarea ei, 2], 1—14. 

Cele istorisite aci reamintesc Le. 5, 2 sq. şi. privesc 
viitoarea lucrare a apostolilor. Ei se duseseră la ale sale, dar formează o familie şi așteaptă. - Domnul li se arată, . deosebit de mai nainte, la mâncarea ce le-o pregătise ca unul care nu mai comunică cu oamenii. Așa îi încre- dințează el că totdeuna le stă într'ajutor,- deşi e departe de ei. | 

I. După.acestea iarăș s'a arătat pe sine „înv&ţăceilor la lacul Tiberiei. lar s'ă arătat. așa. 2. Erau împreună Simon Petru și Toma Care s6 zice geamăn, și Natanail cel din Cana Galileii și fiii lui Zebedeii și alți doi din în- vâțăceii lui. 3. Zise lor Simon Petru: M6 duc să prind pește. Ziseră lui: Mergem și noicu tine. Eşit-au şi Sau suit în corabie,și în noap- tea aceoa n'au prins nimic. 4, lar făcându-să dimineaţă a stat Isus la țOrmuri; învă&ţăceii însă nu ştiau că este Isus, După acestea, e tormula lui loan când continuă istorisirea. 6, 1.6, 1.7, 1); aci s6 rapoartă la ar&tarea din 20, 26—29. îpaviowoe” tuurăy
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o activ: a păşit din sfora .necunoașterii. Din aceste cu- 
vinte reese că Isus în acest timp nu s'a arătat învățăceilor 
regulat. Lurăș învețaceilor, are în vedere 20, 19. 26. ară&- : 
tând că -cale 2 arâtări sunt asemene. Lacul Tiberiei cf. 6, 
4. şi eni 7ijs Daldoons e genit., pentrucă țermul e deasupra 
lacului. Înv ețăcoii, vedem, că după Paști s'au întors la ale 
sale în Calilea așteptând alto instrucțiuni. S'a arătat așa: 
pe sine. La Toma ct. 11, 16.; Natanail cf, 1, 45 (1t.110, 
3). Di bă Zehedeii : lacob şi ovangelistul. Împrejurarea 
că aceştia s& numesc mai. în urmă încă dovedeşte că 
adausul e făcut de ovangelist. A/fi doi învoțăce:; nu sunt 
cunoscuți. Ispresiunea poate avea“ înțeles mai larg, dar 
cu putință este că erau dintre coi 12 şi nu s6 amintesc: 
cu numele, pentrucă în cele precedente ale 'ovangeliei 
niciunde nu Sau numit. Alerg să prind pește, -zice Potru 
deoarece, parc, numai el era pescar independent. Eșit-aă: 
la mare, din locul espus în v. 2; probabil din Capernaum. . 
Noaptea o timpul pescuitului (Le. 5, 5). A stat: fără veste; 
invâțăceii nu-l așteptau. Vu știau: era schimbat în urma 
meri Crizostom: „Nu so arată po sine îndată“. 

„ Zisc deci Isus lor: Fiilor, nu' cumva a- 
roți ceva de mâncare? R&spuns- au lui: Nu. 
6. lar el zice lor: Aruncaţi mroaja în partea 
dreaptă a corabiei, şi veţi afla. Aruncară 
deci şi nu mai. puteau s6 o tragă de mulțimea 
peştilor. 7. Zise deci lui Petru înv&ţăcelul 
acela, pe care iubea Isus: Domnul este. lar 
Simon Petru auzind că este Domnul, sa încins . 
cu tota, că era g6l, şi s'a aruncat în mare. $.: 
lar : ceialalţi învâțăcoi au venit cu corabia, 
că nu erau departe de pământ, ci ca la două 
sute de coţi,trăgând mreaja cu peștii. naudia= 
tinerilor, băcțandrilor, ficiorilor; nu trebue . schimbat cu 
zezvia întrebuințat de "loan. zg00pdyrov : ceva de” gustare, 
pelângă pâne; special pești — opaorov, lat. pulmentuna, 
pulmentarium (Vulg.) Na r6spund învățăcoii, pentrucă cre- 
deau că e un străin care voește să cumpere peşti pen- 

“tru dejun. Înv&ţăceii ascultă de porunca, celui necunoscut, 
" aruncă mreaja și nu mai puteau, să o tragă etc. loan re-
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„cunoaște ântâiă în străin pe Doninul; iar Petru grăbeşte a-l întimpina. Astfel să caracterizează aceşti 2 înv&ţăcoi : Ioan speculativ rece crede că Domnul e aproape, Petru plin de energie și de temperament aprig caută să ajungă mai curând la, ţintă, enevdurus (LX pentru mil) ora un. „fel de șurţ fără mâneci ; ajungea pănă la genunchi și după Teofilact îl purtau îndeosebi. pescarii, NU == zZarov. Petru îmbracă această haină, care o depusese la lucru Şi o leagă cu brâu ca să nu so arate la Domnul numai în cămașă. 75. mioagip e dat. loc.; în corabia în care r&măsescră, ci. Căci motivează de :ce nau părăsit corabia: putoau sosi îngrab la țărm, pentrucă nu era departe. ans 770 y05 Orax00iww == 1/2 stadiu; cam 120 metri; la construcțiune vezi 11, 18. i Da „9. Deci cum at eșit la pământ, văd foc de cărbuni aprins și peşte pus deasupra şi pâne. 10, Zice Isus lor: Aduceţi din peștii care aţi prins acum. îl. S'a suit Simon Petru și a'tras „mreaja la uscat, plină do pe pești mari o sută „Cincizeci şi trei; Şi atâţia fiind nu s'a rupt mreaja. Ved; loan istoriseşte ce a văzut când au venit po uscat: un foc şi demâncare. pe. el. opdgrov e colectiv; Isus gătește demâncare înv&ţăceilor ; deși nu ştim de unde avu el acestea —.0 săturare miraculoasă. Aduceţi etc. ; Isus îi poate sătura și fără ajutorul lor, dar aci voeşte s6 le arate că ei ai drept s& guste din munca lor. S'a suit Simon Petru: în corabie. Bogata pescuire do acum s'a . împrimat adânc în memoria evangelistului ; el o istoriseste - fidel cum s'a întâmplat. După unii numărul 153 însem- nează: 100 pe păgâni, -50: pe ludei, 3 e sâuta Treime ; alţii explică: altfel. ia 12. Zise Isus lor: Veniţi deo prânziţi. lar ș nimene din învâțăcei n'a cutezat s6-l întrebe pe el: Tu cine eşti? Știau că ete Domnul. 13, Venit-a Isus și luă pânea şi le-a dat lor, şi peştele așijderoa. 11. Cu aceasta acum a treia oară s'a artat Isus înv&ţăceilor SGi, dupăce . s'a sculat din Morți. Peniţi de prânzip, e scurt ; altelo -. s6 nu mai vorbească, Înv&ţăceii sunt foarte impresionați,
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dar “nimeno nu cutează să-l întrebe cine esto (Eserafar == sciscitari) ; respectul și stima sunt prâa mari încât să poată ci face aceasta —-coij împiedecă şi a: so îndoi de iden- titatoa lui cu Domnul. zi9dreg e constr. ad sensum. Venita Isus etc. nu exprimă că Isus pănă aci era în oarecare depărtare, ci, zugrăvește mai circumstanțial  istorisirea: Evangelistul nu Spune că Isus ar fi rostit rugăciunea de mulțumită, cum face altă dată; pentru el are importanță numai celece aă promers acestui dejun: poscuitul bogat, îndeosebi colo din v. 15 Sq. 7ov &orov să rapoartă la v, 

. 

9, iar 70 wpdorov la +. 9. 10: pânea ce era acolo otc, .! Aceasta acum are în vedere 20, 19 sq. 26 sq. Evanuwe- listul se ocupă numai cu argtările lui Isus, după înviere, apostolilor adunați, nu Spune că sa mai arătat femeilor ȘI unor învățăcei. 
E 

d) Întărirea in această chiemare, 21, 15—177. 

Petru să întăreşte «do nou în oficiul său cătră comună, De trei ori s'a lăpâdat el de Domnul, de 3 ori mâărturi- sește cl că iubeşte pe Domnul, co conține smerire, dar şi încurajare, căci oficiul i-s& dă. de nou. ” | 15. Deci dupăce au prânzit; zice Isus lui. „Simon Petru: Simone al lui loan, iubeşti-mă mai mult docât aceștia? Zice luj: Da, Doamne, tu ştii că te iubese. Zice lui: Paşte micluşeii mei. 16. Zice'luj iarăș a doua oară: Simone-al „lui Ioan, iubeşti-m5? Zice lui: Da, Doamne, tu Ştii că te iubesc. Zico lui: Păstoreşte oile mele. 1?. Zice lui a treia oară: Simone al:lui loan, iubeşti-m&? Mâhnitu-s'a Petra că zise lui a treia oară: lubeşti-m$? şi zise” lui: Doamne, tu Ştii toate, tu cunoşti că to iubesc. Zice lui: Paşte oițele mele. Simone al luă Ian îl agrăeşte Mântuitoriul nu Petru, pentrucă îl restitue în ra- portul înainte de cădere, Jubești-mă zice Isus lui Petru, căci iubirea lui s'a, arătat Slabă când a căzut. aa male „decât aceștia : învâțăcoii ceialalți; o: aluziune la încrederea: în sine prea mare a lui Petru, 13, 37 ct. Mt, 26, 33,
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Petru omite aceste cuvinte în răspuns. Tu ști; Petru âdu- 

cându-şi aminte: de slăbiciunea sa, internă la lăpădare, nu 
cutează să afirine 'de sine ceva -pozitiv, cu atât mai puţin 
să se creadă mai mult decât ceialalți soți. ei însem- 
ncază dragostea omenească în loc de ayams,.cea plină 
de respect. Boozew (pascero) exprimă activitatea ce poartă 

- grijă de nutreţ, noruaivawv pe cea conducătoare, guverna- 
toare. Paște nriclușeil me?; cu aceste cuvinte Petru.să aşază 

"do nou în conducerea comunei.” Jarăs a doua oară cf. Alt. 

26,42. Întrebarea să -ropetă, pentruca “el s& se exami- 
neze pe:sine cu atât mai mult. În întrebările: următoare 
lipsesc „măi mult decât aceştia“ din motivul că era smerit 

în întrebarea ântâia. agofăza (B 0), aeofara (N A D). Di- 
“minutişul (reoBaza) nu exprimă creștinii înaintați în opu- 
“nere-cu începătorii (Ziguben), nici clerul spre deosebire” 
de laici (Eusebie, Pellarmin), ci este ospresiune sinonimă. 

„A treia oură aduce aminte întreita lăpâdare a lui Petru 
Smerindu-l.. Alâhnitu-a: întrebarea. pusă a 3-a oară în- - 
semna ne'ncredero; de aceea zice ol: Tu știi toate, cf. 2, 
29. 16, 30. 

N o Rezultatul chiemării lor, 21, 18 —23. 

Precum 6 activitatea chiomării, aşa şi rezultatul. În. 
cele următoare s6 spune sferşitul vieţii lui Petru și Ioan. 
Cel dintâiu e martir, spre care scop trebue crescut în 
supunere; iar loan aşteaptă veuirea Domnului. 

13. Amin, Amin grăbse ţie, când crai mai 
tEn6r, te încingeai pe tine însuţi și umblai 
unde vocai; iar când vei fi îmbătrânit, vei 
întinde mânile tale şi altul te va încinge și 
te va duce unde nu voeşti. 19. Iar aceasta 

zise însomnând cu co moarte va mări pe Dum- 
nozeu. Şi aceasta grăind zise lui: Urmează 
mie. În cuvinte protetice spune Mântuitorul lui Petru co 
i-s6 va întâmpla în viitor. Amin, Amin oxprimă cu de- 
plină seriozitate soartea ce-l aşteaptă. Când erai mat tener | 
şi când vel fi îmbetrânit sunt două puncte extreme: timpul 
când omul e foarte vioi şi când e foarte aşăzat; între
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„ aceste două “e prezentul, în caro s6 creşte Petru prin grația dzecască. Te încingeal înfățișează independenţa şi libertatea tineroțelor. Orientali poartă haine lungi; la lucru ori în. călâtoric trebue îucinse ca s& nu-i împiedece în umblare. Pe: întinde mânile tale: le vei depărta, dela corp Şi întinde. Întinderea mânilor caracterizează, după Arte- midor, răstignirea, (2) rc Zeev tiran); iar Plaut zice: „Dispessis manibus patibulum cum habebis« (W'otstein). Aceste cuvinte și Altul te va duce unde nu vorștă (== la: locul de pierzare; se lasă în putere străină) simbolizează moartea pe cruce. Înțelosul este: „Când ai fost stăpân făceai ce vocai; adescori te lăsaj condus de încrederea ta prea mare; do acum începe timpul abnegațiunii, timpul când veci observa neputința ta și te. vei Supune, contra, voii: tale, voinții mai înalte, care te va duce unde nu se învocște omul natural în tine, adecă la moartea de mar- - tir. 3) “Tradiţia mărturiseşte că Potru a - fost răstignit ca Mântuitorul (Clement Romanul, |. Cor. 5, 4, Tertulian, Scorp, 15: “Tunc Petrus ab altero cingitur, cum. cruci adstrin-. gitur; De praeser. 39; Origrn afirmă că sa răstignit cu capul în jos, după Eusebie. H. E. 9, 1). Ad. te va „Încinge: va fi legat cu ceva ca! cu un brâu. 'Trăind evangelistul mai mult ca Petru adaogă în v. 19: lar aceasta zise etc. Va. mări pe Dumnezei  însemnează, în biserică moartea de martir. Moartea suferită pentru Cristos și' biserica lui e cea mai înaltă mărturie co poate: face omul adevărului ; serveşte deci. spre preamărirea lui - Dumnezeiă. Urmează mie: deocamdată numai ca învățăcel; mai apoi însă în moarte răstienindu-să (AMt.-10, 38.. 16, 24. Io. 13, 36). Barnaba (e. 12) și Iustin (Dial. €. Tryph. e. 97) rapoartă „am întins mânile mele“ din Is. 65, 2. la întinderea mânilor lui Cristos pe cruce; iar evangelistul încă astfel înțelege 12, 32 Sq. „Sa înălţat de „pe “pământ“. După Crizostom şi - Teofilact Mântuitorul, * 

1) Augustin e „Hune invenit exitum ille negator et amator ; praesumendu „elatus, negando prostratus, flendo purgatus, confitendo probatus, patiend» coronatus : hunc învenit exitum, ut pro ejus nom'ne perfecta dilectione moreretur, cum quo se muriturum perversa festinatione promiserate (Tract. in Joh. 129.



300 Cap. 21, 20—28 

rostind cuvintele „Urmează m o“, instituo pe Petru urmaș 
în ofiziul de învăţător şi conducător al bisericii. 

20. intorc6ndu- se Petru vede pe înv6ţă-: 
celul pe care iubea Isus mergând după el, caro 
şi sc aşâzasc la. cină poe pieptul lui şi zise: 
Doamne, cine este care te va vinde pe tine? 
21. Pe acesta doci v&zând Petru zice lui Isus: 
Doamne, iar acesta ce va fi? 22.Zice Isus lui: 
De voesc ca el să r&mâe pănă voiă veni, ce-ţi 
oste ţie? Tu urmează mie. Converzând: Isus cu. 
Petru se depărtase de învăţăcei. Învațăcelul pe care iubea 
Isus cf. 13, 32. Mergând; raportul între el şi Domnul îl 
îndeamnă, a mor ao după acesta fără a. fi provocat. Cure 
se și așizase etc, 13, 25. Această întâmplare deşteaptă, 
invidie în Petru; el auzise dela Mântuitorul soartea sa, 
vrea s6 ştie co va fi cu acest învățăcel; de aceea: 

-îar acesta ce este? La oăros. 0t 7i, trebuo - suplinit t0ToL ; 
Zigulhei : „Nu va urma ţie? Nu va umbla pe acecaș cale 
a morţii ?% zev: din v. 25 e condiționat, nu categoric (£2), 
dar între împrejurările - do acum. exprimă, realitatea si- 
&ură:"Isus arată voința sa, când nu zice acestui înv&- 
țăcel s&-i urmeze (far 9) SE r&mâe e contrast la „ur- 
mează mie“ zis lui Petru și putem înțelege numai că 
loan va trăi pănă la v enirea” Mântuitorului. Până voii veni : 
la judecata din urmă (1. Io. 2; 18), nu ca judecător asupra 
"Ierusalimului, nici s& ia pe loan din 'vieață. Ce-fi este ție 
respinge îngrijirea falză a lui Potru. Acesta . prea curând 
sa depărtat de datorința sa şi a uitat ce-l așteaptă do 
acum înainte. Isus îi aduce: aminte aceasta de nou: Zu 
urmează mie, are înțelesul din v. 19: oricât va trăi cela- 
lalt înv&ţăcel, Petru s6 nu-l invidieze. 

25. Deci a eşit acest cuvânt între fraţi că 
acel învățăcel nu va muri; şi Isus nu zisese 
lui că nu va muri, ci: De voesce ca 0l s6 r&- 
mâc pănă voii veni, ce-ţi este ție? Învăţăceii nu 
înţeleg cuvintele Mântuitorului. li sunt de părerea că 
loan nu va muri, ci va [ viă la apropiata paruzie a lui 
Cristos (1. Tes. 4, 17; 1. Cor. 15, 51 sq). Evangelistul 
corige această iipologira” greşită şi accentuă forma ipo-
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tetică a ziselor lui Isus; Și nu zisese Isus lu ctc. Nu s6 neagă această părere, căci ușor s6 putea împlini aștep- tând mulți paruzia ca foarte apropiată, dar el o roduce la starea condiţionată. Multă vreme s'a crezut că loan n'a murit, ci pământul sg mișcă deasupra lui ca de re- spirațiunea unuia care doarme (Întroducere cete. pag. 180). 

d) Sferșitul 21, 24, 25, 

Mulţi din exigeții mai noi declară aceste versuri de: neâutentice şi zic că s'au adaus după: moartea lui Ioan, poate de presbiterii din Efez.. Dovadă ar fi Oi Dagat - și oiua. Alții iarăș cred că v. 24 e autentic, iar. v. 25 nu. Legătura între: aceste versuri însă e foarte intimă Și r&- mâne, cu sânţii Părinți și exigeții mai vechi, a lo recu- noaște autenticitatea. , | 24. Acesta este invâțăcolul care mărtu- risoște de acostea ȘI. a scris aceasta şi noi știm că mărturia lui oste adevărată. 25. Dar și altele multe sunt ce a făcut Isus, ce, dacă s'ar fi scris una după alta, cred că lumea în- treagă n'ar putea cuprinde cărţile ce s'ar fi SCris. Acesta: este exprimă: mărturia de sine, ori altul; are în vedere.v. 1—23 sau numai v. 20—23. Cure măr- turiseşte, dovedește că acest învățăcel şi acum mărturi- seșie cu graiul vii; aceasta rezultă Și din Schimbarea cu aor. (eawpas). Contrarii autenticității zice că mărturia să întâmplă prin cartea prezentă. De acestea... aceasta : În- treaga evanselie, nu numai cap. 21, ce reese din „a scris. Noi știm. plur. s6 explică din comunitatea cu coialalți apostoli și credincioși — nu eschide cu totul că loaii ar fi scriș aceste cuvinte. Crizostom Și Teofilact citesc " oda Ev. În v. 25 NBO citese &, iar. alte Msse au dou înoin- oev și însomnoază în genere activitatea lui Isus po pă- ment. &zwa, quippe quae, utpote quae. za: una după alta ; . fiecare faptă separat. Cred lângă noy știm pare foarte curios. De aceea probabil cste_că, înainte de a se publica evangelia credincioșilor, a fost adaus de. un cunoscut al, lui loan. În fmea întreagă e iperbolă; nar fi
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loc de ajuns în: aceasta, cu atâta mai puţin în vr'o parte 
a Ci. zwoljocu are înțeles locat;, deci nu o de luat despre. 
înțelegerea spirituală, cu ce nu s6 împacă, „cărţile“. Con- 
strucția infin. aor., după olua fără &v, e clasică. Sar fi 
scris: cărţile, „puind cazul. că. s'ar (i scris. 
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a) 
b) 
16. 
17. 

c) 
d) 

Spălarea, picioarelor; prezicerea că va fi vândut . . 
Isus- spală picioarele înv&țăceilor  . 
[sus spune că va fi tradat. e. | 
Isus anunţă mourtea sa, şi lăpădarea lu Petru . 
Isus se desparte de învățăcel, care vor fi păziţi şi 
desăvârşită în credință RR 

Isus merge la 'Fatăl, trimite pe Paraclet . 
Astmenarea despre viță și mlădiță ....., 
Credincioşii st se iubească între sine . 
Lumea, urăște pe învățăceil Domnului ..... 
Învăţăceil vor învinge lumea prin Spiritul sânt . 

„ Rugăciunea arhierească, . 
. Prinderea, şi interogatoriul: lu [sus 
Prinderea, lu! Isus . PR 
[sus inaintea lui Ana şi' Caiafa; Petru se „lapădă de 

3 ori. a. Pas : 
Isus înaintea lul Pilat . ... 

. Maltratarea, răstignirea: şi înmormântarea lui Isus . 
Maltratarea şi osindirea a. 
Răstignirea şi moartea lul Isus , 
Isus în moarte 

. Isus după înviere se arată învățăceilor întărindu-l 
încredință; slârşitul . 

Isus se arată Mariei Magdalena  .. 
Isus se arată celor 10 învățăcel . -. 
Prospect în viitor. „- Pa 
Lucrul chiemării şi binecuvântarea er . . 
Intărirea, în această chiemare .-. E 
Rezultatul în această, chiemare , .. 
Slerșitul


