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PREFAŢĂ. 

Cercaţi Scripturile, lo. 5, 39, 

Dela începutul literaturii bisericeşti să constată în biserica 
ortodoxă studiul intenziv al sântei Scripturi. Reprezentanţii 

> credinţii și știinţi bisericești au recunoscut că numai învăţă- 
turile din sânta Scriptură — ca doctrină și moral — pot 
avea autoritate deplină la credincioși, pentrucă se bazează pe 
descoperire dumnezeească. Biserica se pronunță astfel în can. 
19 al sinod. VI. ecumenic: S& cuvine celorce sânt înainte- 
stătiitori al bisericilor a. învăța în' toate: zilele și cu deosebire 
în Dumineci. pe “toţi : clerici! şi pe popor :cuvintele pietății- şi 

n „ ale. dreptei credințe culegend' din dumnezeeasca “Scriptură, înţe- 
„lesurile și judecăţile adevărului. şi să nu calce hotarele cele 
acum puse, șaii „tradiția purtătorilor de Dumnezei . Părinți etc. ; 
iar s. Augustin zice: „Fereşte-te a te supune scriselor mele 
ca Scripturilor canonice. În aceste crede fără hesitare dupăce 
a aflat ce n'al crezut; în acele, din contra, dacă există ceva 
ce tu nu credeai, nu privi ca nendoios pănăce n'al căştigat 
siguranță“ (de Trinit, 1. 3). 

Condus de acest principii ma! înalt al biserici am în- 
cercat cu acest „Manual exigetic las. Scriptură a T. N.“ 
(cam 4 vol.) să promovez încâtva studiul sântel Scripturi în 
biserica, noastră, naţională, și anume conform vederilor științii 
exigetice din timpurile noastre. O lucrare mai estinsă, may 
detailată (deosebite ipoteze, literatură etc.) n'am crezut că ar 
fi tocmai potrivită imprejurărilor în cari ne aflăm. Elevii dela 
institutele teologice și. preoții nostri nu dispun de timpul nece- 
sar ca să se poată ocupa cu toate amănuntele științei exigetice ; 
apoi aceste nici nu-l interesează pentru trebuințele lor zilnice 
de păstori sufleteşti. De aceea am cântat numai să indegetez 
cum ai st se explice părţile mai grele ale sântel Scripturi, 
iar locurile neexplicate s&nţeleg lesne prin espunerile aceste 
și cu ajutorul cunoștințelor istorice, arheologice ete. cari să 
câştigă în institutele teologice. îN
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Sper că mi-a succes cât de cât să întocmesc comentarul ca, să-l poată folosi care citesc s. Scriptură din original ori: numal din traducere; iat 6 tâviziuuă î traducerilor române ale s. Scripturi cred că âr fi binevenită din mai multe puncte de vedere. 
| Traducerea aim. făciit-o după textul lui Tischendorf, rec- tificat de 0. v. Gebhardt (Novum Testamentum graece ex ultima 'Tischendorfii recensione; editio stereotypa. minor, Lipsiae 1887. B. Tauchnitz) în îmbinare cu Vulg. Rec. și traducerile române (de Bucureşti, Blaj, Buzei, Șaguna); 

La explicare am couzultat, autori citați în text și litera- . tura exigetică mai nouă, îndeosebi cea germană (comentarele lui Keil, Meyer, Olshausen, Bleek, B. Weiss, Ewald, Godet, Schegg; Bisping, Schanz ete.; iar Win.=—Winer, Grammatik des neutestamentlichen Sprachidioms). 
Dee atotputernicul. Dumnezeii ca manualul acesta să fie bun conducător pentru preoții care nu pot urmări ştiinţa cu toate rezultatele er pozitive şi negative, punându-i în poziţia de a cunoaște, întrucât le e necesară, lucrarea, știențifică din zilele noastre; iar în candidaţii de preoție să producă și laţească iubirea, cătră sânta Scriptură, această carte a cărților. 
Caransebeş în August 1893. 

Autorul.
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685. 
“ Întroducerea generală Ia evangeli 

Ş. 1. Evangeliile în genere. 

Dzeii îndată la căderea oamenilor promite un Mântuitor 
care să-i scape de jugul păcatului și readucă în raport 
de mai nainte (Gen. 3, 15. Efez. 4, 24). Spre acest scop om:- 
nirea trebue pregătită; ce să întâmplă în timpul înainte de 

„Cristos. Astfel deosebim două periode: a, legii și graţie, ci. 
manifestări ale purtării de grijă a lui Dzeii, iar scrierile cari 
tratează, restimpurile aceste se numesc Testamentul vechii și . 
noi). Aci ne ocupăm cu Testamentul noii care este depli- 
nirea celui vechii și cuprinde: evangelii, epistole didactice şi o 
carte profetică. a 

Cărţile cari tratează istoria vieții, faptelor şi cuvântărilor | 
lui Isus să numesc ovangelil. Cuvântul: euaype?rov însemneaz:. 
darul ce să dă pentru o veste bună, apoi vestea bună; în T. N. 
vestea despre Isus ÎMântuitorul lumii și împerăția întemeia! 
de el). T. N. conţine evangelia după AMateii, după Ilarcu, 
după Luca și după loan (evayytor zară MarOatov etc.) unei 
Msse aii: sânta evangelie după Muleiii ete. (7 zară IMarYaiu: 
Gyrow evayye)ov ete.3) În secolul al 2. e cunoscută prepoziţ:a 
xară. înaintea numelui:), se află, în toate Mssele grecești ; așij- 
derea, cunoscută este numirea evangelii, deşi nu știm dacă în. 
scripția „cvangelia după“ s'a pus de autori ori mai târziu. 

| Aceşti patru autori tratează un obiect, deci nu avem 4 
evangelii deosebite după cuprins; este un evapyelzov zeroduo; - 
qov (Irinei, Adv. haer. 3, 11. 8), îr dd reoodowv (Origen. 
in oann. tom. V, 4); „In quatuor evangeliis, vel potius quatu»; 

Eur 
1) Curântul ps3a Da 9iz l-a tradus Vulg. testa mentum ef. 2. Cor. 3, 143 ; 

ocură şi în înţelesul: aranjarea moştenirii cu privire la urmaşi (Gal. 3, aş Arii 
3, as. divr. 9, 15). SUA, , 5 

2) LX. traduce 3 cu tvayyelictaduu cf. Is. 40, 9. 60, 6 ete. 
*) Exprimă că Mt. Me, ete. sânt redactorii acestor cărți, nu care liber le-ai 

produs, în care caz ar sta genitivul. 
„ €) Tustin Martirul (Apolog. 1, 66): „Căci apostolii astfel ati predat în mc- 

moriile compuse de el cari să numesc erangeliii — este titlul cărților, . 1
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libri unius Evangelii“ (Augustin, tract. in Ioan. 36); „Qua- driformis evangelistarum narratig“ şi noul „Evangelii Corpus* ; (Cassian, de -coenob. instit. 3, 3). 
Înşirarea evangeliilor în cele mai multe documente este: Mt. Me. Le. lo,; Itala, Tertulian, Constit. apost. (2, 57), Cod. D, traducerea gotică făcând, deosebire între apostoli şi bărbaţi apostolești ai: Mt. lo. Le. Mc. ; traducerea tehano-coptică : Io. Mt. Me. Le.; cod. elaromontan: Mt. Io. Me. Le; cod. Bobbiensis: Mt. Mc. Io. Le. (Tischendorf. Nov. Test. Ed. VIII. maj. vol. II. p. 137). 
Autenticitatea acestor istorisiri e dovedită prin mărturiile cari să vor aminti la fiecare evangelie; aci vom înșira numai două argumente interne. a) Limba și felul scrierii corăspund pe deplin împrejurărilor în cari se aflau autorii căror să atribue ae: ste scrieri. Lud 1 din Palestina fiind serii o greceasca ame- Sfecată cu expresiuni aramaice şi evreești; hpseşte puleiala autorilor gri ceşti ; iregularităţile gramaticale sânt multe ; er îşi daă multă silință să exprime cât să poate de bine ideile noului spirit. b) Raporturile religioase, politice şi geografice ale Pa- lestinei dim acele timpu s& descriii fidel, — cunoscute din alți autori (Iosif Flaviti ete.) — ceeace a putut face numaj martorii oculari, cu atât mai vîrtos că aceste stai schimbat. foarte mult după risipirea Ierusalimului. Evangeliile apocrife nu sânt contra autenticităţii : e) ele n'aii fost recunoscute de biserică ; presupun chiar existența celor canonice ca minciuna. adevărul; 5) se deosebesc prin cuprinsul mitic şi în espunere. 

$. 2. Afinitatea sinopticilor. 

„Între cei 3 evangelişti — Mt. Me. și. Le. —, numiţi sinoptici, există, înrudire în cuprins, estenziune, cursul istorisiril, cuvinte, dar și deosebire în alegerea și tratarea, materiei, Îm-. părțindu-se sinopticii după cuprins în trei grupuri vedem că doi aii comun ce la celalalt nu se află); iar propri lut Me. să zice că sânt numai 24 de versuri, Această, consunare sg explica mai nainte ca efectul lucrării Spiritului sânt. În timpul mal noii să crede: 

1. Un evangelist a folosit pe celalalt: 
1) Vezi Întroducerea mea în cărţile T. V. și N. pag. 174.
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a) Mt. e originalul — l-a folosit Me. apoi Le. 
Dos. n op Le. apol Me. 
c) Me. , » l-aii folosit Mt. Le. 
d) Mc. , a — la amplificat Le. apoi pe acesta Mt. 
e) Le. e folosit de Mt., amândoi de Me. 
î) Le. e folosit de.Me,, 2 de Mt. | 
Începutul literaturii creștine însă nu s'a făcut compilân- 

du-să; apoi există deosebiri în idei, cuvinte; unele să omit, . 
altele să adaug; există chiar contrazice — toate aceste rămân 
neexplicate cu ajutorul ipotezei. | 

2. Exangeliștii ai avut înaintea. lor unul sai mat multe 
„izvoare. scrise. | | | 

3. Există un izvor, adecă evangeliile sint compuse după 
evangelia siro-caldaică folosită în Palestina. 

La aceste să răspunde: de ar fi existat unul saii mai 
multe protevangelii, creştinii nu ar fi lăsat S se piardă — ce nu eschide ca Le. să întrebunțeze izvoare de cuprins mai mic. 
4 Ipoteza, tradiţiei. Cristos a poruncit apostolilor să pre- 

dice evangelia, la toate popoarele. Această învățătură s'a păstrat 
un tinip fără să se însemneze ceva. Încurând însă sa, simțit 
necesitatea a scrie împărtăşirea orală pentrucă martorii oculari 
încep a se rări, să fac adausuri la, istoria autentică, pășesc “învățători falși. Astfel să serii evangeliile de faţă, poate în 
şirul“: Mt. Me. Le. 10. În acest chip: să explică, consunarea, lor, 
dar şi diferenţa, deoarece după. individualitatea, fiecărui autor 

„și scopul scrierii s'a cristalizat cuvântul vii în forme deosebite. 

1%



Evangelia după Matei.



ÎNTRODUCERE 

| Autorul). Apostolul Mateiii înainte de chiemarea la 
apostolat să numea Levi (Mt. 9, 9. cf. Me. 2, 14. Le. 5, 27.); 
în registrele apostoleşti să aminteşte Mateiii care fusese. vameş 
la Genezaret, _Imprejurările chiemării lui Mt. consună cu a lui 
Levi, deci avem numai o persoană care'avea două nume — 

ce nu e neobicinuit la Evrei (Petru, Paul etc.). Numele Mateiii 
derivă, dela, sp contras din sia. . Lucrarea lui apostolească 
nu e cunoscută. După pogorirea Spiritului sânt a rămas cu 
ceialalţi în Ierusalim; nu știm însă când a părăsit Palestina, 
unde sa dus și când a murit. 

2. Limba originală. Evangelia s'a, scris în limba, evreească, 
adecă dialectul siro-caldaic al Palestinei ; ceeace mărturiseşte tra- 
diția bisericii. Papia, zice că Mt. a compus în dialectul evreesc 
istoria lui Isus?); Irinei: „AMuteiă a edat între orei în dia- 

lectul lor scrierea evangeliei“. - Eusebie istoriseşte de Panten că 
mergând în India (probabil Arabia de sud) a aflat evangelia, 
lui Mateiii scrisă în Zîmba evreească, pe care a adus-o Bartolo- 
meiii Origen zice că din tradiţie a învăţat că Mt. a scris 
evangelia su cu litere eureești. Iiuselie: „dlateii a predicat 

mai ntâiă Evreilor, îar voind a merge și la alții, le-a dat lor 

evangelia scrisă în limba maternă“. Epifane, Ciril Ierusali- 
meanaul, Ieronim asemene: se pronunță. 

Cine a tradus originalul în limba grecească nu ştim — 
pe timpul lui Papia vedem că, există o traducere recunoscută 
de toți. 

3. Cititorii ântâi al evangeliei sint iudeocreştinii pale- 
stineni; aşa Irinei, Origen, Eusebie, Ieronim ; iar traducătorul 
a avut în vedere și pe creștinii afară de Palestina. Motivele 
interne cari sprijinesc părerea aceasta sânt: multe expresiuni 
evreești st explică (Alt. 1, 23. 27, 8. 53, 46); întreprin- 
derea, traducerii. 

1) La cele următoare vezi opul amintit pag. 139 sq. 
2) Vezi „Serierile Părinților apostolesci* pag. 51. traduse de mine. Caran- 

sebeş 1892.
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4. Timpul compunerii. . Tradiţia veche a bisericii este că Mt. a, scris ântâiul între evangeliști (Zrincu, Clement Aleran- drinul, Origen, Busebie, Bifane, Jeronim).. Probabil este că „originalul evreese sa compus pela 42 d. Cr., iar traducerea s'a, făcut pela 67. q. Cr.; la tot cazul însă nu după an.:70 d. Cr. pentru cap. 24. 27, 8. 28, 15. . 5. Autenlicitatea să dovedește prin mărturii ortodoze Și eretice. Aluziuni avem la Clement Romanul, Barnaba, Ignatie, Policarp, Iustin artirul, Atenagora, 'Teofil dela Antiohia ; cu numele o amintește mai ântâiti Papia, apvi Claudiu Apolli- naris, Irinei, Tertulian, Clement Alexandrinul, Origen, Lusebie etc. Mărturile eretice sânt Basilide, Valentin, Plolomeă, Celz, Tatiau, Marcion ete. — toți o citează -saii combat. Nu fără importanţă sânt evangeliile apocrife: Protevangeliul lui Jacob, - Acta Pilati, Toangelia după Iivrel, | 
În timpurile mai no! autenticitatea a fost controversată ; ipotezele să pot resuma,: 
a) Evangelia lui Mt, e traducerea, grecească de pe ori- ginalul evreesc care să atribue acestui autor. Biserica totdeuna, a crezut astfel. - | 
b) Scrierea originală care traducendu-să a dat naștere la evangelia noastră trebue să fi fost după cuprius şi formă în întregul și în părţi esențial aceeaș cu Mt. cel grecesc. Aser- țiunea, aceasta încă stă, numai să nu se considere traducere literală. În biserică totdeuna a, fost credința că între aceste două scrieri nu există vro deosebire de importanță. "Traducerea Srecească s'a ținut atare în înţelesul proprii, a fost citată ca autoritate și nicicând nu sa crezut drept prelucrare liberă a scrierii evreești, 

c) Considerându-sg evangelia grecească a lui Mateiti tra- ducere simplă și nu prelucrare liberă, apoi nici evangelia evre- ească cum s'a tradus în Sreceşte nu poate fi compusă de apostol. Criticii se provoacă aci la indicările de timp, loc și la alte date cari nu le-a putut istorisi un martor ocular. Espunerea nu e intuitivă, ; lipsește legiitura, istorică la învăță- turile Mântuitorului; să împărtășesc mituri (1. 3, 4. 17, 24 sq. etc.); sânt contraziceri între Mt. și Io., iar cest din urmă merită, toată încrederea ; nu să amintește lucrarea lui Isus în Iudeea; să omit unele minuni ale Mântuitoruluj etc. La aceste
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s& răspunde: E drept că Mt. nu procede subtil în privința, 
timpului şi locului . îmbinând multe întâmplări depărtate una 
de alta, dar aceasta să explică din scopul lui. Deosebirea între 
Mt. și. Io. oglindează individualitatea auturilor; original este 
Mt. mal mult decât Le. pentrucă voind a dovedi că Isus e 
promisul Mesia citează regulat din T. V. A alege, grupa şi 
trata, locurile s. Scripturi a T. V. a putut numai un martor 
ocular, un apostol, căci ei aveai puterea a lămuri profețiile 
prin împlinirea lor. Dacă . ceialalți cvangelişti stint-mat preciși 
la fapte şi timp, apol Mt. este mai detailat la cuvântările 
Domnului. Ce să atinge de povești şi miturile cari sur trata, 
observăm, că le află numai cel preocupați, care nu admit 
lucruri extraordinare, 

d) Apostolul Mt. trebue să fi luat parte la scrierea evre- 
ească — după care sa tradus evangelia noastră — în mâsură 
aşa însemnată, că “ea sa putut afirma în tradiţia veche și 
generală a bisericii drept evrecasca „evangelie după Mateii“ 
cu temei istorie suficient. Mateii — să zice — a scris 
evreeşte o colecţiune a zicerilor Domnului, care completându-să 
a devenit scrierea evangelică tradusă apoi în grecește şi si ” 
păstrat sub numele lui; el deci a scris numa! simburele care 
s'a perdut, dar numele care să dăduse evangeliei compuse în - - 
“acest chip s'a păstrat şi să crezu scrierea de opul original: al 
lui Mt. Drept motiv să aduc cuvintele lu! Papia, care zice că 
„Mt. a scris ză 7o0pra: Mt. adecă numai a adunat zicerile 
Domnului fără a adauge ceva. foyrov însemuează zicere, oracul, 
dar are și alte înţelesuri. LAĂ traduce aşa evreescul TAN Lumi 
(Deut. 24, 16. Ps. 107, 11 ete. cf. Ps. 12, 7. 119, 50etc.) 
care se rapoartă la zicerile şi promisiunile lui Dzei, ba în 
Ps. exprimă descoperire în genere. Pectoralul arhiereului (2) 
LXĂ traduce cu Hoyetow, Pilo H0ytov (Ex. 28, 15. 29, 5) 
întrebuinţându-l şi în genere despre profeție. în T. N. Acta 
7, 38, avem 10pa Govra, Rom. 3, 2 rd A0yra 100 9oi 
însemnând întreaga descoperire. In urmă vedem că evangelia 
conţine cuvântări şi fapte ale Mântuitorului. foea să numesc 
ele după principiul a pofiori fit denominatio, ce să întăreşte 
comparând la Papia zvgrază hopa cură und roi Xgrorou 
epdevra îi nouz9evra; iar Părinţii bisericii numesc întreg 
T. N. 10pa roi 9ov. 

v 

CĂ. 
?



— 10 —. 

6. Întregitatea. Evangelia noastră na, suferit schimbări: esenţiale în curgerea timpurilor. Aceasta dovedese dispoziția, unitară, tradiţia, bisericească, Mssele foarte vechi cară. 0 aii în „forma de acum. In secolul trecut controversate ai fost, cap. 1. 2 (de englezul Williams, 1771; etc.). St zice că aceste cap. conțin mituri; lipsesc după Epifane în evangelia Ebioni- ților şi la Tatian. Aci observăm însă că neexistența aceasta s& explică din învăţăturile lor străine de a bisericii (Ebioniţit nu recunoșteaii fecioria Mariei, Tatian era dochet); toate Ms- sele âii aceste capitole, le citează vechii scriitori (Irinei, Ori- Jen), chiar eretici (Celz); legătura între aceste cap. și cele ur- mătoare e foarte firească. 
7. Scopul, cuprinsul. Scopul evangeliei este a, dovedi că Isus dela Nazaret este promisul Mesia. T)e accea începe cu genealogia dela David ȘI Avram, protopărinţii poporului ales ; apol să accentuează că în faptele și învățăturile. lui s'a rea- lizat profeţiile 'T. V., deci formula: ca să se plincască etc. Această, împrejurare. explică îndestul de ce Mt. nu tratează, materialul în şir cronologic, ci mai. mult Srijeşte a pune la „ olaltă întâmplările omogene, deși diferite după timp. Cuprinsul espune : a] 

I. Preistoria (1, 1—4, 11). 
IL: Istoria lucrărit publice a lui Isus, (4, 12—25, 46) și adecă: 
a) lucrarea în. Galileea (4, 12—18, 35). 
b) lucrarea în Ierusalim (19, 1—25, 46). 
III. Istoria patimilor, “morţii ȘI învierii lui Isus (26, 1—28, 20).



    

PARTEA ÂNTÂIA. 

Preistoria, |, —4, 12. 

A. Isus este Mesia cel promis. C. 1. 2. 

$. 3. Genealogia lui Isus, 1, 1—17. 
(Le. 3, 23—38).: 

Evangelia începe arătând că Isus este urmașul lui David 
şi Avram, deci purtătorul promisiunilor făcute acestora. În- 
trnsul s'a realizat economia 'T. V. Ca fiul lui Avram s€ 
caracterizează Mântuitorul fiind pogoritor din neamul ales; 
iar “ca, fiul lui David să arată că este între urmași regele 
împărăției lui Dzeii. Înșirarea, urmașilor dovedeşte că în Isus 
S'aii realizat toate promisiunile date acestui neam. 

1. Cartea genealogiei lui Isus Cristos fiul 
lui David fiul lui Avram. 2. Avram a născut pe 
Isac, iar Isac a născut pe Iacob, iar lacoba nă- 
scut pe Iuda și pe fraţii săi, 3. iar luda a născut 

„pe Fares și pe Zara din Tamar, iar Tamara nă- 
scut pe Esrom, iar Esrom a născut pe Aram, 4. 
iar Aram a născut pe Aminadab, iar Aminadaba 
născut pe Naason, iar Naasona născut pe Sal- 
mon; 5. iar Salmon a născut pe Boes din Rahab, 
iar Boes a născut pe lobed din Rut, iar lobed 
a născut pe Lesai, 6. iar Lesaia născut pe David 
regele. Iar David a născut pe Solomon din a lui 
Uria, 7.'iar Solomon a născut pe Roboanm, iar 
Roboam a născut pe Abia, iar Abia a născut pe 
Asaf, 8.iar Asaf a născut pe Losafat, iar losafat 
a născut pe loram, iar loram a născut pe Ozia, 
9. iar Ozia a născut pe loatam, iar loatama nă- 
scut pe Ahaz, iar Ahaz a născut pe Ezechia, 10. 
iar Ezechia a născut pe Manase, iar Manasea 
născut pe Amos, iar Amosa născut pe losia, Il. 
iar losia a născut pe Iehonia și pe fraţii lut la 
strămutarea Babilonului. 12. Iar după strămu-



— 12 — 

tarea la Babilon lehonia a născut pe Salatiel,: iar Salatiel a născut pe Zorobabel, 13. iar Zoro- babel a născut pe Abiud, iar Abiuba născut pe “Eliachim, iar Eliachim a născuţ pe Azor, 14. iar Azor a născuţ pe Sadoc, iar Sadoc'a născut pe Achim, iar Achima născut pe Eliud, 15. iar lliud a născut pe Eleazar, iar Eleazar a născut- pe Matan, iar Matan a născut pe.lacob, 16. iar Ia- cob'a născut pe Iosif bărbatul Mariei, din care s'a născut Isus care st zice Cristos. 17. Deci toate neamurile dela Avram pănă la David nea- muri patrusprezece şi dela David pănă la stră- mutarea în Babilon neamuri patrusprezece, și dela strămutarea în Babilon pănă la Cristos nea- muri patrusprezece. 
„Versul 1. nu conţine inscripţia, Ja întreaga evaugelie, ci numai Ja v. 2—17 din acest capitlu. Bios (Pape BuB?o3) însemnează planta numită papir, apoi bastul ei (coroagă, 6corce Warbre); în urmă materialul de scris numit după plantă, dar numal papirul scris (2 Tim. 4, 13); deci — carte (Cremer, Bibl. theol. Worterbueh p. 203). pereorg — origine, purcedere, naștere; cartea (catalogus, entiieratio, —aD dela "20 = isto- risi, înșira) care espune neamul, predecesorii lui Isus (Ex. 6, 24. Num. 1, 18 ete, DB; Dn 330 oGev. 2, 4..5,1). Jsus (LXX transcrie eu "Ioovs pe air robia. babi- loniană Di — Ex. 24, 13. Num, 13, 16. Nem. 7, 7) în- Semnează : Dzeu ajută ; persoana istorică a Mântuitorului ; apoi caracterul lui spiritual după explicarea din v. 21 — ca şi Avraam, Israil etc. (Gen. 17, 10. 32, 28). Cristos (Agroro=) e traducerea grecească a luy mob (Ps. 2, 7. Dan. 9, 25 cf. Is. 11, 1. 61, 1) dela NED = a unge. În T. V. să întrebuin- țează, despre regi (1. Sam. 24, 7.11; 26, 16; Ps. 2, 2. Is. 454 1 cf. Dan. 9, 25. 26), arhierei (Lev. 4, 3. 5, 16) şi profeți (Ps. 105, 15 cf. ]. Reg. 9, 16) când să introduc în oficiu, a căruy administrare atârnă dela darul dzeese; untul de lemn e simbolul mântuirif, Pe timpul Mântuitorului e deja nume oficial: întrensul s'a realizat, ceeace mar nainte să închipuea, cu ungerea. Acest nume devine apoi nume propriă (în episto- Iele apostolești, Acta, iar în evangelil numai At, 1, 1. 16.17. 18.



„Me. 1, 1.10. 1,17). Fiul hu Avram e apoziţie la, David ; pentrucă 
lui S'aii dat promisiunile mesianice; mai puţin corect este a lega, 
acest genitiv cu lu? Isus Cristos. Numele următoare să scrii diferit 
în Msse: avi, aveid, DBovt, Boos, 'Iof1jd '12f619 ete. 
La v. 2. cf. Gen. 21, 2 sq. 25, 26 sq. 29, 35. Pelângă Iuda, 
capul casei lui Israil (Gen. 49,.10. Evr. 7, 14), să amintesc 
şi fraţii, întemeietorii poporului ales. Particula sar (02) înşiră 
propoziţiile una după alta. Din amar cf. Gen. 38, 16—30. 
Neobicinuită este amintirea femeilor în gencalogil (Teofilact, 
Lut. Zigaben); aică să amintesc unele cart nu sânt fără scă- 
deri morale (v. 3. 5. 6). Această abatere să explică din îm- 
prejurarea că aceste femei pe cale extraordinari, duc mai de- 
parte şirul genealogic pănă la Mesia. Fares a născut ete. cf. 
1. Cron. 2, 5. 9. Registrul dela Fares până la David consună 
cu Rut 4, 18—22. Aram, Aminadab, Naason şi Salon. nu 

- 
sint cunoscuţi. V. 5. În 'T. V. nu să spune că Salmon ar fi 
luat în căsătorie pe Rahab (Los. 2 cf. Evr. 11,31). V.6. Jur 

„Lesai (sait Iesd) etc... regele; articolul înaintea lui David (ro 
<lavei0) exprimă: pe David de care a fost vorba mal nainte | 
(v. 1). Cu acesta neamul întră între regi. Dina hu Uria 
cf. 2. Sam. 11, 24; de suplinit: mattiere (ez roi Ovoiov scil. 
purarzos, Winer p. 179).1) V. 7. cf. 1. Reg. 11, 43. 14, 31. 
15, 8. V. 8 cf. 1. Cron. 3, 10 sq.; 2. Cron. 26,1. lram 
a născut pe Ozia;,aici sah omis 3 generaţii: Ohozia — Ioas 
"— Amasia — Ozia (2. Reg. 8, 24. 11, 2. 12,1 cf. 1. Cron.. 
3, 11; 2. Cron 29, 1. 11; 24, 27. 96, 1). Gen. 46, 21. 
1. Cron. 8, 1 încă ne întimpină omiterea. Zeronim zice că aică 
a fost tendenţa a căpăta 14 generaţii în această parte; alţii 
iarăș cred că fiind acești regi urmaşii Atalici erai sub Dblă- 
stmul lui Ahab (2. Reg. 8, 19 cf. Ex. 20, 5. Deut. 5, 9. 

„ler. 32,-18). V. 9 cf 2. Cron. 26, 33. 27, 9.928,97. vV. 
10 ef. 2. Oron. 32, 33. 33, 20. 25. V. 11. După 1. Cron. 
3, 15 fiii lui losia sint: Iohanan sai Ioahaz, Eliachim sati 
Ioachim, Zedechia și Sellum ; regenți: după osia urmează 
Ioahaz, acestuia Joachim, apoi fiul stii Tehonia, acestuia unchiul 
stii Zedechia (2. Reg. 23. 24). a) Iosia să numește tatăl luă 
lehonia — deși este bunul lui (1. Cron. 3, 15. 16); b) Ic- 
honia are fraţi, — iar după 1. Cron. 3, 15. 16 are numai 

î) Să citează ediţia 7.
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un frate; c) osia, trăeşte pe timpul strămutării la Babilon. 
Spre delăturarea, acestor dificultăți există mai multe ipoteze. 

- Unil afirmă că s'a trecut cu vederea al doilea fiii al lui osia, 
adecă Ioachim:. osia a născut pe Ioachim ; dar Ioachim a 
născut pe lehonia și pe frații stă etc. Mai firesc este însă a 
admite că în text s'a străcurat eroare și v. 11 era dintru 
început: ar osia a născut pe Ioachim şi pe frații se; îar 
Joachim a născut pe Iehonia pe timpul strămutării la Babilon. 
Prep. îzi (sub — pe timpul) exprimă cu genit. momentul de- 
cizător (Win. p, -352). Datarea nu e. tocmai precisă, deoarece 
Iehonia încă e deportat (2. Reg. 24, 15). Merorzzola este 
strămutarea imbinată cu exil (deportatio). Genit. roy Bau 
Avos =— es BafBuiiva (1. Cron. 5, 22, Ez. 12, 11.2. Reg. 
24, 16 ct. Mt. 10, 5: calea păgânilor, Win. p. 176. 2. d) 
După strămutarea etc. Între Salatiel şi Zorobabel este omis 
Fadaia (1. Cron. 3, 18 cf. Ezra 3, 2. 5, 2). Persoanele amin- 
tite v. 12—15 sânt necunoscute. Abiud pare a fi bărbatul 

: Selomitei, ficei lui Zorobabel (1. Cron. 3, 19). Tar Iacob etc.; | 
bărbat (dv1jg) = mire ( Crizostom, Ieronim, Teofilact etc.), căci 
după legea mozaică mirele era, posesorul miresei (Gen. 29, 21. 
Deut. 22, 23. 24); să poate “lua însă și în înțelesul strîns 
pentrucă, la scrierea, evangeliei Iosif era aceasta. Maria saă 
Maoidu corespunde lui m (Ex. 15, 20. 1. Cron 4, 17), 
derivă dela = cu noțiunea amăriciunit (Gesenius pp), ne-. 
supunerii, nesubordinării (amnaritudo, contumacia). Exegeţii mai 
vechi deduc numele dela cuvântul caldaic NOD = domn, şi-l 
explică: cea, glorioasă, pompoasă, maiestoasă — numire cores- . 
punzătoare pentru preacurata, Fecioară. Din care sa născut - 
(indegetează celece să istorisese v. 18 sq. cf. Gal. 4, 4; pe 
văo = rizrev, Le. 1, 13) exprimă originea supranaturală a, 
lui Isus. Care să zice Cristos spune apriat numele oficial; Mateiii 

- foloseşte mai adese d Iyoouc sai d Agoros. Să zice şi este 
întradevăr; contrarul Ef. 2, 11. Mt. 27, 17. 

Comparând genealogia aceasta cu Luca 3, 23 sq. vedem: a) Mateiă începe cu Avram, Luca cu Adam; b) Mateiă continuă şirul neamurilor după David cu Solomon, iar Luca cu Natan (alt fiă al lut David). Diferenţa ântâia s5 delătură: cu scopul fiecărui erangelist; de mat mare importanţă este însă a doua. Între deosebitele ipoteze amintim : 

1. hdi African (Eus. II. E. 1, 7) etc. zice că după Deut. 25, 6 aici avem căsătorie de levirat; fraţii sânt vitregi: aceeaş mamă (Estha după tradiție), taţi diferiţi, decr: ” .



  

Mt. Le. 
David 

Solomon - - Natan - 
m . ma 

- Matan Ă Nelchi 
A | | | 

| „Iacob Eli 

Tosit, bărbatul Mariel , , 

Eli moare fâră urmaşi, pe soţie-sa ia în căsătorie Iacob şi se naşte Iosif, 
Nu să poate dovedi că copiil să se numească în căsătoria de levirat după părinţi! 
trupeşti; apoi amândouă genealogiile ar fi ale lui Iosif, iar Isus se trage d.la 
Asram şi David prin Maria. . 

"IL. SE crede că Maria a fost moștenitoare, în care caz trebue să se mărite 
după bărbat din seminţia sa (Num 35, 5—3); bărbatul să întroduce în genealo- 
gia- socrului — împrejurarea aceasta însă e foarte nesigură și nu să poate dovedi 
din Neem. 7, 63. Cu .ajutorul acestei ipoteze să explică Le. 2, 4. Astfel vedem 
că sferşeşte-cu sexul femeesc casa din, care era să se nască. Mesia. 

    
  

Mt. Le. 
N _ David Ni 

i Solomon -. E Natan 

| 
| | 

Matan Matat 
a, | 
Iacob * Ana, soţia lul Heli (sat Ioachim) 

Iosif Maria. 

IN. Epifane, mal ântâiă, zice că Mt. tratează genealogia lui Iosif, iar Le, 
a Mariei, care era moștenitoare: Isus se trage după tată şi mamă dela David ; 
el este Mesia cel promis. Arcasta dovedeşte evangelistul arătând că Isus este 
moștenitorul tronului Jul David; lăsând la o parte descendența trupească şi accea- 
tuând pe cea teocratică; - demonstrând că aparţine liniei lui Solomon, pentrucă 
ironul lui David avea să stee în veci (2. Sam. 7, 13). Susţiitorul neamului era 

- Iosif, avea, drept la tron şi dădu acesta și fiului Mariel, care încă era urmaşul 
lui David (Le. 1, 32; cf, Is. 7, 14. Miha 5, 2. Acta 2,30. Rom. 1, 3. 2. Tim. 2, 
8. Evr. 7, 14). Eli este tatăl Mariei (Le. 3, 23. cu ceeace consună tradiţia evre- 
ească, Lightfoot, hor. hebr. et. talmud. p. 750); iar tradiţia la Epifane (Oratio 

„de laud. b. Virg. T. II, p. 292) şi I. Damascen (De fide orthod. IV. c. 15) îl 
numeşte Ioachim. Aceste două nume (DPN şi pn) însemnează: Dzcă ri- 
dică, înalță. Iosif să numeşte (Le. 3, 23) „fiul“, adecă ginerele lu Eli (cf, Rut 
1, 11. 12 etc.). Genealogia Mariet să îmbină cu a lu! Iosif în Zorobabel şi Sala- 
tiel, iar descendența lor dela Solomon (At.) şi Natan (Le.) să explică prin căsă- 
torie de levirat. 

  

  

Mt. Le 
Darid 

Solomon e Natan 
| , Ă 

Tehonia . Ă Neri 
(tată după lege) tată după trup) - 

Salatiel
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Zorobabel . 
  

  

Abiud Rosa 
| 

Iacob El 
(tată după trup) (socru) 

lu! Iosif 

V. 17. Toate neamurile etc.; încheiând genealogia face 
privire generală. Cele espuse pănă acum împarte evangelistul 
în 3 părţi de câte 14 membre. Primind varianta din v. 11 
avem:. Avram-David; Solomon-loachim ; Iehonia-Isus Cristos ; 
acesta trebue numărat pentrucă să zice pănă la Isus Cristos 
și el este subiectul genealogiei (v. 1). 

. 4 
Alţii nu primesc varianta din v. 11 şi numără pe David şi Iosia de două 

oră (Avram-Davil; David-losia, Iosia-losif) iar Isus nu să bagă în seamă; sait 
luându-să în considerare ai: Avram-David, David-losia, Iehonia-Isus Cristos; alţii 
numără pe lehonia de două ori; Arram-David, Solomon-Iehonia, lehonia-Isus Cristos 
din motivul că să zice pănă la strămutarea la Babilon şi dela strămutarea în 
Babilon ; dar acelaş caz avem şi la David: pănă, del. IE 

Nu să poate hotărî de acest număr 14 este luat spre ușurarea ţineril în 
minte saă e format după valoarea literilor din numele lui David (1=4% 9=6: 
7). Patrusprezece e compus din 2X7, care din urmă e număr sânt conzistând 
din 4, signatura univerzului, şi 3, simbolul dzeirii; — 3. 14=6X7, iar cu Isus 
începe al 7-lea 7 (Dan. 9, 25). Ă 

$. 4. Nașterea lui Isus, 1, 18—25. 
Narațiunea e simplă și scurtă; lipseşte orice amintire 

cronologică “sati topologică; persoanele sânt cunoscute și să 
espune simplu conceperea supranaturală a lui Cristos cu care 
Sait realizat profeţiile T. V.; în urmă atitudinea lut Iosif faţă 
de această întâmplare. Cu toate aceste în timpul mai noi s'a 
atacat caracterul istoric al acestui loc declarându-l mit. Unit 
critică zic că după tradiţie Buddha, Zoroaster, Plato ete. îucă, 
Sai născut din fecioare.!) Dar atunci rămâne neexplicată se- . 
riozitatea istorisirii în care nu se află nimic fantastic; tradi- 
iile acele nu vorbesc contra faptei, ci dovedesc că omenirea 
totdeuna a avut convingerea că pe cale naturală nu să poate 
produce ceeace corespunde idealului ce și-l formează spiritul 
omenesc: că în toate timpurile aii fost presimţirea, şi dorința: 
unui atare fapt care în persoana, lui Isus să realizează pe 
deplin. Mituri se nasc numai în curgerea, secolelor și nu cel 

1) Aceste tradiţii aparţin altui teren; nu ai analogie în T. V.; sânt apo- 
teoze ez erentu (Origen c. Cels, 1, 37); în urmă uni! nugYimor sânt rodul vo- 

- luptăţii zeilor (Omer, Il; II. 180 sq.).
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mult după 30 de ani ca în evangelia noastră. Cristos ca 
Mântuitorul oamenilor trebuea, să se conceapă din Spirit sânt: 
avea de o parte să stee în strinsă legătură cu omenirea — 
carne din carnea el, os din osul e! (Ef. 5, 30) — de altă parte 
însă să fie fără păcat (lo. 8, 46). Fiinţa care sar fi născut din 
semență pur. omenească, păcătoasă, war putea fi Mântnitor: 
noțiunea acestuia pretinde ceva, sublim, ceresc, care nu e luat 
din omenire. Persoana lut Cristos nu trebue privită ca un ce 
simplu omenesc, deși o apariţie foarte potenţată, ci întruparea 
Cuvântului lui Dzei (lo. 1, 1. 14), şi atunci istoria despre 
conceperea supranaturală a lui Isus este foarte firească. În . 
urmă Maria trăeşte încă destulă vreme după înălțarea Mân- 
tuitorului; istorisirile ei le putea, cunoaște oricare apostol și 
ea, sigur, delătura orice ncadevăr ce sar fi străcurat. 

Aperătorii caracterului. mitice al istorisiriă evangelice se 
provoacă şi Ja apariţiile ângerilor cuprinse în evangelia, după 
Mateiii.. Despre ângeri să observă că nu sânt deosebiți cu totul 
de oameni (Evr. 1, 14); iar firea lor spirituală le dă putinţa, 
a se arăta acestora, s&nţelege, când le este spre folos. - Ară- 
tându-se ângeri cuiva, dovedesc purtarea de grijă de el, îl fe- 
resc de rătăcire. Pelângă alte forme ale descoperirii dzeesci - 
aretarea ângerilor este de ordine secundară; îndeosebi cea în 
vis când omul e mal mult inconștient; superioară este cea în 
stare de trezvie; iar cea mai înaltă când însuş Iehova se 
descopere saii ângerul zar'zsozjr (lui Avram, Moisi, Paul). 
Forma în care se arată ângvrii (cu aripi saii în vestminte) e 
indiferentă; totdeuna omul: însă trebue s&-ȘI deschidă ochii 
interni. 

18. Iar nașterea lui Isus Cristos astfel a 
fost; că logodită fiind muma lui Maria cu Iosif, 
inainte de a se adunacel s'a aflat având în pân- 
tece din Duh sânt. Li Bus Cristos e pus . înainte 
pentru v. 16. vevegrs = mal mult decât naştere, origo (unele 
Msse aii pevrnous). Că ' logodită fiind, că e explicativ -(uvn- 
OT&VIĂ£03 Vo Tis sujro03 aurov e genit. abs.; urmează 
acelaș subiect în propoziţia principală, ceeace să află și la, serii- 
torii profani, Win. p. 195 obs.) WWNOTeuto dau = a se logodi 
şi mărita; contextul arată că aici e vorba numai de logodire. 
Logodnica rămânea în casa părințească pănă când o lua mi- 
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rele la sine (Deut. 20, 7, Saalschiitz, Mos. Recht 728 sq:, 
Kei], Archăologie $ 109). Unii părinți (Ambrozie) și exegeţi 
afirmă că căsătoria, era, deja contrasă ca astfel Maria să poată, 
păstra, onoarea fecioriei; alţii cred că Maria a conceput fiind 
mireasă (Justin, Origen, Ilarie, Ciril Zerusalimeanul, Epifane, 
Vasile, Jeronim); Crizostom (Teofilaci, Eul. Zigalen) zice că 
mirii locueaii în casa mireselor, ce nu să poate dovedi din 
Gen. 19, 12—14. Evangelistul arată că Maria este curată, 
de aceea adausul: înainte de a se aduna că. A se aduna 
(ovveideiv) exprimă locuirea la un loc (numai Ilarie în ve- 
chime și exegeții mai noi pentru v. 20. 24), împreunarea, tru- 
pească (Crizostom, Teofilact, ut. Zigalen). agiv 3 aflăm în 
dialectul ionic, dar și în cel atie; cu infin. aor. exprimă că 
faptul nu să împlineşte sait împlinirea e nesigură (Win. p. 
309 sq.). Așadar nu să poate deduce că Mateiu presupune 
mal apoi împlinirea lui ovve?9eîv1). Sa aflat (evolozo9a ca 
NS53; Sa arătat: Zigaben, cf. Crizostom, 'Teofilact) nu însem- 
nează a fi (eva), ci: există ceva cu înțelesul: a fi cunoscut 
că, există. Verbul aparţine numai la în pântece; expresiunea, 
întreagă = este grea. Din Duh sânt, adaus din punct de ve- 
dere. istoric spre a da înţelesul adevărat la având îi pântece?). 
(cf. Le. 1, 35). Cum sa întimplat aceasta, este misteriii 22) 

19. lar Iosif bărbatul ei, fiind drept șine 
voind st o vădească, voia pe ascuns st 0 lasă. 
Iosif să numește bărbatul (2ryjo) Mariei, căci după legea 
mozaică (Deut. 22, 24) mirii se consideraăi bărbat ȘI soție, 

1) Helvidiu în secol, al 4. afirmă că antequam concenirent dovedeşte că Iosif 
şi Maria după accea, a trăit în căsătorie: pQuia nemo de non pransuro dicit: 
anteguam prandevet“. La aceasta îl răspunde Ieronim: „helvidiu a murit fâră să - 
se pocăcască. Din aceasta nu urmează că el după moarte se va pocăi; căci Ps. 
6, 6 să zice: Cine se va mărturisi Ţie în iad?* 

3) Crizostom (4, 3): „Zicând că din Spirit sânt şi fără impreună locuire, şi | 
de altunde găteşte pe Cuvântul“, , 

5) dugustin, Emchir. e. 38: „Profecto autem iste modus, quo natus est 
Christus de Spiritu saneto, insinuat nobis gratiam Dei, qua homo nullis praece- 
dentibus meritis, în ipso ex ordine naturac suae quo esse coepit, rerbo Dei copu- 
laret in tantam personae unitatem, ut idem ipse esset filius Dei. Sed cum illam 
creaturam quam virgo concepit et peperit, quamvis ad solam personam filii perti- 
nentem tota trinitas fecerit, neque enim separabilia sunt opera irinitatis, cur în ea 
facienda, Spiritus s. nominatus est? an et quando unus trium în aliquo opere no- 
minatur universa operari trinitas întelligitur 2%. Cyizostom : „Mal mult nu înţelege, 
nic! căuta decât cele zise, nică să zică, și cum Spiritul a lucrat aceasta din Ie- 
cioara? Căci d-eă nu să poate explica chipul formării celei din fire, cum vom. 
putea spune cele lucrate de Spiritul în chip miraculos ?*
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se puteaii despărți numai dându-s& carte de despărțire ; - de 
aceasta st vorbeşte aici; să o lasă (dmolvew cf. Deut. 29, 
24. 24, 105. Fiind drept (Oizaroş): ținea strins legea, de 
aceea, trebue să-i dee carte de despărțire; de altă parte însă 
nu Yoeşte se o vădească (Vepuaricew, Col. 2, 15), adecă să 
o espună ocării publice; hotărăşte deci a apuca calea mijlocie : 
a 0 părăsi în ascuns, după învoire între sine, fără carte de 
despărţire. Aceasta, putea cl face penirucă Deut. 1. e. s&.vor- 
bește de cei căsătoriți, nu de miri. Crizostona trăduce  dizarog 
cu blând, indulgent. Vedem că Maria ascunde starea sa îna- 
intea lui Iosif. De ce? nu știm. Deosebirea între Bov?oucu 
şi Dede nu e constantă, chiur clasicii nu o fac strict, Bou- 
Houat exprimă aplecarea care nu trece în faptă, este nehotă- - 
Tită, jar 9e?w aplecarea hotărită spre faptă, rezoluția (Butt- 
manu, Lex. p. 26 sq. Passow). Aoristul £Bov?1j9 arată că 
era hotărire; dar și fovlouar să "ntrebuințează în acest 
înțeles; alții zic că 9z/w este voința în genere, dorința etc,, 
iar fovhoua hotărîrea, firmă (Schirlitz, Griech.' deutsch. WW, 
zum N. 1.). 

20. lar cugetând el aceste, iată ângerul Dom- 
nului în vis s?a arătat lui zicând: Iosife fiul lui 
David, nu te teme a lua pe Maria muierea ta; că 
ce s'a zămislit întrânsa din Duh sânt este. Lesne 
înţelegem că intențiunea lui Iosif mult i-va f frământat inima, 
și mintea; de aceea ev9vurio dau = a purta ceva în Suuog. 
lată (îdou) face atent pe cititor şi auzitor la obiectul care, 
s6 propune. dugerul Domnului (m 7ND%5): unul dintre spi- 
ritele lui Dzeii care-i staii spre servire (lv. 1, 14). În vis 
(zarovag) exprimă modul, nu timpul descoperirii: ca -un vis. 
Dzeii încă conduce pe ai sti pe această cale (Num. 12, 6), 
dar fereşte de visuri falze (ler. 23, 32, 29, 8). vios david 
îl agrăește ângerul având să-i descopere un obiect mesianice 
(vids e nom. în loc de voc.; iregularitatea aceasta, ocură ȘI 
la clasică, Win. p. 172. Itihner, Gramm. IL. p. 43). Acuza= - 
tivul maacierea ta (cv Yuvaiza) — a lua pe Maria, muierea, ta 
(apoziţie la Maria), sai la verb: a lua pe Maria ca muierea 

1) Maimonides apud Buxtorf. De divort. p. 76. Femina ex quo desponsata est, licet nondum a viro cognita, est uxor viri et si sponsus cam velit repudiare, oportet ut id faciat libello repudii. 

or
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ta. Întrânsa (ev aurij) = în pântecele ei, fătul încă nenăscut, 
care se află în pântecele maicei (Win. p. 365.a.). Din Duh 
sânt; prepoziția 2 exprimă că Spirit sânt este cauza existenţii 

fătului (Win. p. 344 sq.). 

V. 21. Iar va naște fiii, şi vei chiema numele 
lui Isus; căci acesta va mântui pe poporul sti 
de păcatele lor. Neutrul nedeterminat (per Ye) din v. pre- 
cedent să arată ca fii; i-s& spune numele și chiemarea. Sânta 
Scriptură conţine mai multe nume de mare importanță: Avram, 
Iacob, Israil. Numele după menirea sa originală exprimă na- 
tura, ființa celuice îl poartă (inainte de păcătuire; Gen. 2, 
19; iar cu pă&cătuirea omul pierde facultatea de a cunoaște 
fiinţa internă -a lucrurilor). Viit. za/zoas are înţelesul imper. 
[Win. p. 296). Cuvintele din urmă ale versului arată chie- 
marea celui produs din Spirit: el este Mântuitor, aşa explică 

âmgerul numele Isus (căci acesta vă mântui ete). Popor [my m 
as) este Israil care avea să se. mântucască în linia primă 
[lo. 4, 22. Rom. 1, 16. 9, 5, 11, 24, Gal. 3, 14], apoi 
păgânii [Rom. 11, 11 sq.; 79 al. "Caracterul mântuirii 
este moral-religios: de pocatele lor, nu politic. ludeii cre- 
deaii în acel timp că Mesia îl va scăpa de stăpânirea ro- 
mană. Isus va depărta, nimici, păcatele lor. Pluralul for [aur] 
stă pentru colectivul popor. | 

29. Iar aceste toate s'aii întâmplat, ca s6 se. 
plinească ce s'a zisde Domnul prin prorocul, care 

„zice: 23. Iată tecioara va lua în pântece şi va 
naşte fii, şi vor chiema numele lui Emanuil, ce 
să tâlcuește: cu no! Dumnezeii. Aceste cuvinte nu le 
grăește ângerul (Cr:izostom, Teofilact, Lut. Zigubeu), ci sânt alnuse 
de evangelist care dovedește cititorilor, că în Isus saii realizat 
cele prezise în T. V. Zoate aceste [rovro dor]: cele istorisite 

n totalitatea lor, nu trăsură de trăsură, sint cuprinse în 
profeţii T. V. Autorul profeţiei e Domnul, de aceea dela (vad 

exprimă “cauza, izvorul]; prin [9] arată mediul care aduce 
ceva la îndeplinire [opus lui vad]. Formula ca se se pli-: 
nească [ina 7rajQw97] - ocură 'adese în T. N. sTAngovo cu : 
a plini, aonplea, realiza ceeace mai nainte s'a cugetat ori grăit; . 

este. prezent .cevace fusese promis ca viitor. Cunj. Îna în această 

formulă nu exprimă efectul [ezBarzuş) ca cum citatul” din
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T. V. ar fi aplicare sai acomodare: efectul este că. să pot 
aplica cuvintele T. V.; ci exprimă scopul [zerzc5s]: ceva sta 
realizat anume cu scopul ca să se plinească o profeție. Nu să 
poate tăgădui că în unele locuri ale T. N. fvc=dâre Ci- 
tatul este Is. 7, 14 dar nu după original ori LXX.1] Acest 
loc s& poate lua în înțeles tipico-mesianie orY direct mesianic. 
a] Isaia arată regelui Ahaz că logodnica sa de acum, viitoarea, 
soţie, va naşte un fecior cu numele Emanuil, şi înainte de ce 
acesta se va desvolta [in 2—3 ani] să realizează promisiunile 
profetului: Ahaz are așa un semu. Nașterea lui Emanuil se 
rapoartă însă la Mesia în care profeția să împlineşte întrun 
înţeles mai înalt, pentrucă acesta încă s'a născut din o fecioară, 
semn lumii păgâne reprezentate prin Ahaz.. Această expli- 
care o confirmă unele împrejurări familiare ale profetului. EL 
numeşte pe ântâiul s&ii fiii Șear Iașub [iămăşiţa se va întoarce, 
7, 3], pe al doilea: Jaher șalal chas baz [8, 3; grăbeşte 
prada, pradează răpede], pe al treilea: Fmanuil [ON 15959 (oma 
b] Iată fecioara, pe care'o văd în spirit va concepe și va, 
naște fii ete. [luând TIND) ea persoană a 3.], sai: Iată, 
fecioară - vei “concepe . .. și vei chiema numele lui Emanuil. 
Îmbinând cele de sub a) şi b): Dzeii a promis scăpare popo- 
rului de rizboiul care-l ameninţa, iar acum îl mântuește de 
păcat. Cu 7j 2ra99zvos e tradus evreescul DDy care însemnează 
femee tânără de, măritat (firă considerare la feciorie) ; se deo- 
bește de mona = fecioară ; aici însă expresiunea alma trebue 
luată în acest înţeles (veză cele precedente şi următoare). Bi- 
serica învaţă că născătoarea Mântuitorului a fost fecioară îna-, 
inte și după naştere. Ce să fâlcuește, adaus de traducătorul” 
cvangeliei. | 

24. lar sculându-se Iosif din somn a făcut 
precum i-a poruncit ângerul Domnului, şi a luat 
pe muicrea sa; 25. şi nu a cunoscut-o pe ea pănă 
ce a născut pe fiul săi cel ântâinăscut; şi a chie- 
mat numele lui Isus. Sculându-se din somn (în care avuse 
viziunea) se supune poruncii ângerului. La text să observă că 
art. zor și curijs 70” agwrorozov lipsesc ș B. Z, 1. 33 Și 
unele Verziuni. Să afirmă că Recepta le-a pus aici din Le. 

") Evreoscul DNID este a 3. pers. fem. (FIND) sai a 2. pers. fem.; 

aici să traduce cu /47+00vo0L. .
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2, 7; dar mărturiile: numai pentru vio» sânt prea slabe, apoi 
omiterea să explică din împrejurarea că ngwrozozoz lesne să 
putea aduce contra virginităţii Mariei. Verbul a cunoaște (pr 
vwozewv) să ia de iîmpreunarea sexuală. Eunomiu şi Helvidiu 
în sec. 4. s'aii provocat la pănăce (îwe ov) şi nowrorozos spre 
a dovedi că Maria după naşterea lui Isus a avut mai mad 
copil cu osif; deci frații Domnului sânt frați trupeşti. Ei zic, 
dacă Iosif n'a cunoscut-o, adecă nu s*a împreunat cu Maria, 
pănă la naştere, apoi exprimă că a, făcut aceasta după naştere ; 
Isus altcum nu putea fi ântâinăscutul de var, fi urmat mai 
mulți frați. Dar îws o5, corespunde lui 139, nu exprimă că 
după un termin oarecare sa întâmplat ceva, ci că inainte de 
acesta nu s'a ficut (Gen. 8, 7. 2. Sam. 6, 23. Is. 22, 14. 
28, -15; Ps. 112, 8) şi să determină de împrejurări. Crizostom.: 
„S8 nu crezi că după aceea a cunoscut-o, ci ca st înveţi, că 

n-a Fecioara, pini la naștere a, rămas de tot neatinsă. 1g0wrorozog 
hdi Tia saii da însemnează pe cel ântâii lângă alţii, dar! 

Și „unicul“ (Num. 3, 13. 18, 15 sq. Ez. 13, 2). După Ex. 
34, 19 ete. ântâinăscutul e sânt lui Iehova. Să putea, întâmpla, 
ca ântâinăscutul să fie și unicul născut; primogenitus să ia, 
și în înţeles mai larg. Pat. Zigaben:' ântâiul și unicul pro- 
vocându-se la Is. 44, 6. Ieronim: Nos autem ăla defiinimus: 
Omnis unigenitus est primogenitus, non omnis primogenilus est 
unigenitus, Primogenitus est non tantum, post quem et alii, sed 
ante guem nullus* (e. Ielvid. c. 5). 

$. 5. Venirea magilor; fuga în Egipet; uciderea pruncilor; 
întoarcerea în Galileea, 2, 1—23. 

Iudeii nu recunosc îndată pe Mesia în Isus. Motivul să 
spune în cap 2. dovedind că așa sati plinit profeţiile (+. 15. 
18. 22) cari descriii pe Mesia, după esterior ca o persoană ce 
nu impune. Evangelistul arată că venirea magilor (vw. 1—15) în- 
tărită pe Irod contra regelui noii născut și neopuindu-se po- 
porul din Ierusalim Iosif trebui să fugă în Egipet. Uciderea 
pruncilor în Betleem (v. 16—18); părinţii lui Isus temându-se 
de tirănia lui Arhelai (urmașul lui Irod, etnarhul Iudeit pus 
de August) se așază în Nazaret care la Iudel avea nume rii 

(lo. 1,:47). Isus apare după profeție un vlăstar din pământ 
sterp (v. 19—93).



" filozofi Şi iubitori 
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l. Iar dacă s'a născut Isus în Betleemul Iu- 
deii în zilele lui Irod regele, iată magii dela rt- 
sărit ait venit la Ierusalim zicând: 2. Unde este 
născutul rege al ludeilor? căci am văzut steaua 
lui la răsărit, și am venit să ne închinăm lui. 
Ja (05) e metabatie (Win. p. 412); dacă sq măseul indică, 
timpul în genere (Le. 3, 1). Oraşul Betleem (Bi5 pă = casa iri pini) e situat 92—3 ore_spre meazăzi de Ierusa, im ; mai na- 
inte-s6 chiema Efrată (Gen. 35; 19. 48,7); idausul Taci 
îl deosebeşte de cel din Galileea în seminţia Sebulon (Los. 
19, 15); fiind locul naşterii lui David să numeşte „cetatea, lui 
David“ (Le. 2, 4. 11). În zilele: pe timpul domniril (Gen. 
26, 1. 2. Sam. 21, 1;1. Reg. 10, 21). rod este cel mare, 
fiul lui Antipater; a fost ales rege al Iudeii de senatul roman 
la anul 714. U. c., dar a început domnirea abia la an. 717 
ocupând Ierusalimul; moare la 750 U.c. El să numește 
regele indicând astfel că sceptrul să luase dela Iuda şi este 
aproape Mesia (Gen. 49, 10). Evangelistul presupune cunoscute 
cititorilor toate împrejurările acestei întâmplări. Mag (udyos) 
derivă dela perzescul maghu (Suidas: La Perși “magi erati 

de Dzeii)_înseriinează : esceleiit, nidre. EI crai 
o seminție a Mezilor care aveai aceeaș chiemare ca seminţia Lei” 18 IBFIEEAT;_mial_apol trec Ja Perşi. Ri păzesc lucrurile sânte, sânt învățătorii și. prevestitorii poporului. La Calder 
(ler. "39, 313) sânt castă organizată “de preoți şi în- 
vățaţi, iar Grecii și Romanii îl numesc mathematici, magi, 
Chaldaei (ef. și Dan. 2, 14). Foarte de timpurii se ocupă şi 
cu astronomia; din cartea lui Daniil rezultă că aveati deosebite 
ocupaţiuni. Pe timpul roman să numesc magi astrologil, vrăji- | 
torii și înșălătorii din Azia care stăteai în mare vază ca 
medici și explicători al visurilor (cf. Acta 8, 9. 13, 6). Dela 
resărit se leagă cu magii : erai din orient (âvaro?7j mai adese 
să întrebuințează ca regiune în plural, 8, 11). Clement Ale- 
zoudrinul, Vasile, Crizostom, Teofilact cred că aici e vorba de 
Perzia!); Iustin Jartirul, Tertulian, Lpifane înțeleg Arabia, 
deducând aceasta din daruri: aur, smirnă şi tămâe (cari se 
află și în alte ţări și” erati daruri obicinuite în orient). Din 

    

      

:) În religia Zend încă există credinţa întrun Sosioş (mântuitor), Perşi! aă 
putut primi elemente evreesci; ef aşteaptă un mântuitor din familia, lut Zoroaster, 
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numărul darurilor ait dedus unii că ati fost 3 magi:); iar din 
Ps. 72, 10 (cf. Ps..68, 30, 52. Is. 49,7. 60, 3. 10) că 
ai fost regi. Tertulian (ady. Mare. 3, 13. adv. Jud. 9): 
Nam et Îlagos reges habuit Oriens; Ilarie, Amfilochie. Din 
sec. al _6...aceasta, este credinţa generală. | Numele acestor magi 
Baltasar, Melchior şi Gașpărs6afii deja întrun manuseris 
dela sfârşitul sec. al 7. saii începutul sec. al 8. în biblioteca 
din Paris: Bithisarea, Melchior, Gathaspa. Beda Venerabilis 
(+ 735): Senez appellabahir Jlelchior, secundus Gaspar, tertius 

„Balthasar. Magii vin la Ierusalim unde puteai primi informa- 
țiuni detailate. Timpul sosirit lor nu s5 poate hotări; din v. 
16. aii dedus unii că cam 1 an după nașterea Mântuitorului; 
alţii că puţine zile, deoarece biserica, din vechime serbează ziua 
arătării Domnului 13 zile după naştere. Având în vedere Le. 
2, 91—39 — ceeace trebue pus înainte de Mt. 2, l — că 
petăm următoarele date: nașterea lui Isus (Mt. 1, 18 sq. Le. 
2, 1 sq.); tăerea împrejur, (Le. 2, 21); aducerea lui Isus la 
templu (Le. 2, 22—38); dela Ierusalim părinții pare că s'aii 
dus “la Betleem, unde magii află pruncul (Mt. 2, 9); venirea 
magilor (Mt. 2, 1 sq.). Nesigure sânt și datele cu privire la - 
timpul călătoriei magilor. Crizostom, Epifane cred că ai că- 
„ătorit 2 ani, Augustin ete. că ati început călătoria la naşterea 
Mântuitorului. Întrebarea magilor: regele Iudeilor dovedeşte că 
sânt păgâni; iar expresiunea nu însemnează.: rege care stăpâ- 
neşte peste Iudei (căci ei nu i-se închină ea, regelui lor v. 11), 
ci: regele care iese din sinul Iudeilor; din sinul acestora ră- 
sare mântuirea (Miha 4, 1. 2. Io. 4, 29). Semnul sigur că 
acesta s'a născut: am văzut steaua lui (fidogtev Guroi 70» 
dortea); auroi e pus înainte arătând ceva sigur: steaua care 
vestește naşterea lui. Ei știi că arătarea pământească a acestul 
rege e îmbinată cu un fenomen ceresc. La cel vechi era cre- 
dinţa, că născendu-se bărbaţi mari, pe cer — îndeosebi în stele 
— se întâmplă unele semne (Tustin. Hist. 37, 9. Sueton. vit. 
Caes. 88). Magii raportă semnul văzut la Isus pentrucă după 
Sueton (Vespas. 4), Tacit (Bist. 3, 15). Josif Flaviu (Bell. 
jud. 1, 5, 5.7, 31) era lăţită credinţa în orient şi între 
pigâni că se va naște un rege mare. dorje (nu orgov, nu 

| 1) Origen: zice că numărul 3 al magilor se află în tradiţie (în Genes. hom, 
14, 3), Augustin etc.; totuş pănă în see, al 10. întimpinăm îndoeli,
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putem înțelege deci o constelațiune) însemnează stea, apariție 
luminoasă în aer,- meteor. -Ignatie descrie foarte pe larg această 
stea, (c. Efez. 19); Origen o consideră comet; Augustin : sidus, 
stella în genere; Crizostom zice că a fost me teor. Și 0 asamenă 
cu stâlpul de nor.în pustie. Kepler ete. zic că la 747 U.c. 
a fost constelația lui Iupiter şi Saturn în semnul peştelui. La 
conjuncţia, din a. 1604 a lui Lupiter şi Saturn Kepler 'a văzut o 
stea de rangul ântâiii, care anul următor a “dispărut, şi deduce . 
că aceasta aii văzut-o magi. Abarbanel (Coment. la Dan ) din - 
asemene conjuncţie la an. 1463 a dedus că nașterea Mesiel 
este foarte aproape. La răsărit (ev Graro?j): în această re- . 
giune. 71000zvrei (dela zuvev: fe Buta uta) Tva sui Tie Sail 
i cu Evzuov, Eugo09iy ziros CRT — a arbta reverința, 
și supunerea cuvenită, a depune omagiul; și anume proșter- 
nându-se cu fața la pământ; era prescris în Perzia (Herodot, 

1, 134. Plut, în. Themist. c. 27. Artax. 15. 23 cf. Xenof.. 
Cyrop 8, 3, 1), dar şi la Evrei (Gen. 19, 1. 42, 6. 48, 19). 

3. lar auzind regele Irod su tur ur at, și tot 
Ierusalimul cu dânsul, 4. și adunând pe toţi ar- 
hiereii şi cărturarii poporului i-a întrebat unde 
se va naște Cristosul. Turburarea lui Irod să explică din 
temerea că Mesia, care după credinţa poporului este urmașul 
lui David, îl va lua tronul usurpat; iar poporul 'se turbură pen- 
trucă se aşteaptă acum la noi cruzimi din partea acestui tiran. 
ot Jerusalimul: locuitorii din el; iar feimin. “fegogi?vua (3, 5) 
e construclio ad Senstna (cu dou; regulat e neutr.) sai după 
“ul, Zigaben : nâoa dj 7045, 3) „adora “Iegooi?vua. Regele 

voește: informaţiuni sigure asupra locului nașt-ril acestui rege, 
uu r&spuns teologie; de acea adună pe aleşii poporului (din 
care unii erati membri a sinedriulul). Aceste donă clase cum 
sânt înşirate aici ar putea să însemnez: sinedriul (20, 18.21, 
15. 26, 47. 27, 1 unde sânt. omiși cărturarii), dar aceasta 
nu permite ndvras, pentrucă am avea 0 şedinţă plenară a si- 
nedriulul în care caz mar putea lipsi o clasă (ef: 16, 21. 27, 
41). Expresiunea toți: nu trebue luată în înțeles strict. Ar- 
hiereil: avhiereul din funcţiune, care avuseseră aceasta, mai 
„mulţi dintre căpeteniile celor. 24 elase'de preoţi. Cărturaria 
'(ocupeareis): teologi şi inriști deodată (de aceea, la Le. rozuzoi 

ŞI rouobidiozaloi); stăteaii a popor în mure vază și aparţi=
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neaii mai ales sectei fariseilor. Poporului se rapoartă la amtn- două substantivele. Prezent. yevvâra nu să poate. lua ca viitor ; înveţații ati să-și dee părerea după profeții şi înțelesul este: 
unde se naște regele de care vorbese profeţii. Lut. Zigaben : În care loc al pământului se află că se naște? Rămâne deci nehotărit, de s'a născut deja sai abia se va naște. 

5. lar ei ziseră lui: în Betleemul Ludeil; căet așa este scris prin prorocul. 6. Și tu Betleeme, pământul Ludei, cu nimica nu ești mai mic între conducătorii ludei; căci din tine va eși condu- c&tor care va.paşte pe poporul met pe Israil. Ci- tatul este Miha 5, 1 — dar nu după original, nică după LXX. La profet înţelesul este: Betleem este prea mic ca st poată fi numărat între oraşele de frunte, totuș va, eşi din el domnitor ; 
la. evangelist: Betleemul este fără îndoială loe însămnat, pen- trucă ete. Expresiunea, pământul (7) e sineedohă în loc de: oraș, iar pământul Iudei are în „Vedere Gen. 49, 10, din care seminție cra să se nască Mesia. Seminţiile erau împarțite în familii (Jud. 6, 15) cu capitalele și căpeteniile lor (Ex. 18, 21. Num. 1, 16). În loc de er zoiz jpeudormw are LAN 
Er puladouw, evreescul "D9N3. Mateiii pune căpeteniile familiilor în Joc de familii și pe aceste. în locul capitalelor. Betleemul apare personificat între căpeteniile familiilor în Israil. Fși (NS): se va naşte. Va Paşte etc. lipsese în original (ef. 2. Sam. 5, 2; Ier. 23, 2. Miha 5, 3; la Omer: păstorii popoarelor), exprimă caracterul ideal al unuţ regent. „Acest păstor va stă- pâni mai ântâiă în Israil (At. 1, 21), apoi şi pe Israilul spi- ritual împrăștiat între popoare (Mt. 8, 11. Rom. 8, 28. 29.). 

7. Atunci Lrod într ascuns chiemândpemagi - i-a întrebat despre vremea când s'a arâtat steaua, și trimițând pe ei la Betleem zise: 8. Mergtnd cercetaţi cu dinadinsul de prunc; iar dacă l-aţi : aflat daţi-mi de ştire, ca venind și ei s& mă în- chin lui. Cunoscând locul nașterii voeşte a şti și timpul er, care din urmă pune el în legătură cu arătarea, stelei. EI chiamă întrascuns pe magi; aşa lucră oamenii ri care nu voesc st producă binueli. drorAdw-azo Aris eseraw v. S cf. ȘI v. 16. garvoutvov trebue păstrat în însemnarea prezentului : când a început să, lucească, dar luceşte și acum. Zigaben:
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Când sa -arttat lor, ca de acolo să socolească timpul nașteriy 
lui, Cristos; căcă credea că la arttarea aceleia fără îndoială 
Sa născut Cristos. Trimiţend st întâmplă înaintea lui zise: 
mai ântâiii îi îndrumă spre Betleem, apoi le spune ce să facă 
acolo. Dlergând cercetaţi ete. sint cuvintele cu cari Irod a 
înşelat pe magi. 

9. Iar el ascultând pe rege s'aii dus; şi iată 
steaua, care ai văzut-o la râsărit, mergea inain- 
tea lor pănă când a venit şi a stătut deasupra 
unde era pruncul. 10. larei văzând steaua s'a 
bucurat cu bucurie mare foarte. 11. Şi întrând 
în casă aii văzut pruncul cu Maria muma lui, și 
căzând s'aii închinat lui, şi deschizând vistie- 
riile sale aii adus lui daruri, aur, smirnă şi 
tămâe. 12. Și luând știre în vis să nu se întoarcă 
la Irod, pe altă cale s'aii dus în- ţara lor. Mergând 
magii cătră Betleem steaua iarăș li se arată; ei călătoresc 
noaptea după datina orientalilor. Mergea înaintea lor și a 
stătut deasupra unde era pruncul să explică mai bine: dacă 
înțelegem sub core o aparițiune cerească ca o stea; despre 
comet şi stea nu să poate zice că merg sau stai deasupra 
unui loc, 7rg0cyer să ia în înţeles strins:. a merge înaintea 
cuiva ; exdro ou scil. zornov. Sai bucurat cu bucuri sie gmare 
foarte e evraizm- (1. Sam. 4, 5; foarte oqpddoa 5 Încă să 
întrebuinţează ca circumscrierea, superlativulun. Magii întâlnesc 
numai pe Maria cu pruncul, losif nu se amintește; acesta în 
istoria: evangelică nu are rol deosebit. oizia nu e staul (Le. 
2, 7), deoarece magii vin câtva vreme după naştere (deși 
pictorii așa îl zugrăvesc). Isus s'a născut în staul (Iustin Mar- 
tirul, Origen, Cr izostom, Zigaben etc.) sai întro peșteră (Iustin 
DL. şi Apocrifele); iar când ai sosit magii erai deja întro 
casă (Iusebie, Epifane, 'Teofilact etc.). Recopta are Ugo în 
loc de eidov. Magii săvârşese 2 lucruri: se închină, aduc 
daruri. Căzând Sau închinat lu nu dovedeşte că magil re- 
cunosc natura dzeească a pruncului, pentrucă expresiunea, 
adese este numai formula, omagiului. Istorisirea întreagă face 
impresia că „Masil atribue pruncului caracter mai înalt. Vistieria, 
(9noaugds $ —sin Deut. 28, 12) este un vas, loc de păstrare; 
iar adausul deschizând arată „Că se pregătesc 2 da darurile
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cu care orientali! se înfăţişează la principi (Gen. 43, 11; 
1. Sam. 10, 27; 1. Rrg. 10, 2). JiBavos = tămăe, produc- 
tul unei plante mirositoare în Arabia ;-tămâeca, să întrebuințează 

“foarte mult la cult, de aceea să ŞI. amintește aduse în T. V.; 
iar în T. N. încă Apoc. 18, 13. Ouvovra să face din un 
arbore ca acaciul (Ex. 30, 23. Ps. 45, 9). Zertulian, Crizo- 
stom zic că magi! at dat tămâe și smirnă ca lui Dz. i; Jrineă, 
Origen, Ilarie, Augustin, Grigorie, Teofilact, Tut. Zigaben 
cred că aurul arată că pruncul este rege, tămâea că este Dzeii, 

, iar smirna că este om, pentrucă cadiivrule cu accasta să îm- 
„4 balzamat. Alţii zic că însemnează cele 3 oficii ale lui Cristos : 

, regesc, preoţesc şi profetie (După Evang. infantiae Christi 
7. Măria lâ-ar-ti”Qăt Scatecele pruncului). La porunca lui 
Dzeii magii se întore pe altă cale în patria sa. zonuuri- 

e
 

a
m
a
,
 

Cev rm = a da cuiva răspuns, decis, iar yonuariitodu. 
= a primă respuns, decis ; drazugriv = a se retrage, a se 
depărta de undeva; la Mt. adese fuga dinaintea unei pri-, 
mejdii (2, 14. 22; 4, 19; 12,15; 14,13;15,21; 27, 5); 
dvazăţuzrea cursum reflectere: ei nu se abat pela Irod în 
Ierusalim, ci aleg altă cale. 

13. lar dacă s'a dus 6), iată ângerul Domn- 
nului se arată în vislui losit zicând: sculându-te 
ia pruncul şi pe muma lui, și fugi în Eeipet, şi 
fii acolo pănă când Îți voii zice ţie; că Irod: 
voeşte să caute pruncul ca să-l piardă. 14. Iar 
el sculându-se a luat pruncul și pe muma lui 
noaptea, și s'a dus în Egipet. 15. Și fu acolo 
pănă la moartea lui Lrod; ca să se plinească 
ceeace s'a zis de Domnul prin prorocul care: 
zice: din Egipet am chiemat pe fiul mei. Igipe- 
tul este aproape de Palestina; pruncul era ' sigur dinaintea 
lui Irod. Jur dacă Sai dus: magii dela, Betleenr, sa întâmplat. 
desciperirea” dzevusci; se arată e prezentul istoric. Pruncul 
și mumu dul arată că Iosif este numai locţiitor de tată. Și 
Ji acolo pănă când: vei locui, petrece acolo; timpul rentoar- 
cerii ți să va spune iarăș prin argtare. Locul petrecerii îl 
numeşte tradiția de apoi Aatarea lângă Memfis (sait Iueon- 
topol). 'Terminul rentoarcerii este nesigur, pentrucă să zice 
dv cu conj. (Win. p. 289); lipseşte . obiectul, 'ceeace se: află



! 
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şi în literatura profană. Ca să-l piardă (7ou daohroa ard), 
infin. cu gin. artic. exprimă scopul (Win. p. 304). Toate să 
'ntâmplă răpede şi întmascuns: noaptea (vvzros). În v. 14. să 
repeţește a luat pruncul (aaotiafev 70 nu9iov) din v. 13. 
Petrecerea lui Isus în Egipet şi întoarcerea de acolo ai fost 
prezise la Os. 11, 1, care loc să citează după original (tra- 
ducerea LĂX: ză rea aurov stil. "10gcuj], unu să potrivea.) 
Aceste cuvinte după înţelesul istorie *se rapoartă la scoaterea 
poporului israiltean din Egipet, care popor ades: să numeşte 
„fiul“ saii „Antâinăscutul lui Iehova“ (lx. 4; 92. Ier. 31, 9).. 
În persoana lui Cristos stati realizat cele închipuita în. istoria 
poporului israiltean. Ă o 

16. Atunci Irod văzând că s'a batjocurit de 
magi, s'a mâniat foarte, şi trimițând a ucis pe. 

pruncii din Betleem şi în toate hotarelelui dela 
doi ani și mai jos, după vremea care a întrebat 
dela magi. 17. Atunci s'a plinit ceeace s'a zis 
prin prorocul Leremia- care zice: 18. Glas în 
Rama s'a auzit, plângere și ţipet mult; Rahil 

plângendype fiii sti, și nu vrea să se mângăe pen- 
trucă nu sânt. Atunci: când magil nu saii întors la Irod; 
sa batjocurit: pentrucă nu i-ati plinit porunca Gunaito = a 
amăgi, înșela). În această erupţiune a furiei lui Irod se arată 
nempăcata ură între. cele două popoare înradite: Edomiţi şi 
ludei. Josif Llaviu istorisește alte cruzimi ale lui Irod (Anti. 
15, 7, 8. 16, 11, 3. 17, 2, 4 ete.), aceasta însă nu; iar 
între scriitorii profani numai Mucrobius în sec. 5., deşi o 
amestecă cu altă intâmplare.!) Tăcerea aceasta să explică din 
imprejurarea că istoriografii amintesc numai întâmplări politice. 
Numărul pruncilor uciși nu trebue exagerat: 144,000 cum 
st credea mai nainte după Apoc. 14, 1 — deşi va fi fost 

destul de mare că Mateiii se vede îndemnat a-l nota. Din 
partea lui Irod aşa ceva nu este lucru de mirare având în 
vedere ceeace istorisește Josif Flaviu despre acest tiran. 
Juuovoda a se mânia,.se află numai aici. Ca să fie cât să 
poate mai sisur lasă a ucide pruncii nu numar din Betleem, 

1) Saturn. conv. 2,4 zice despre August: „Cum andisset, inter pueros, quos 
in Syria Ilerodes, rex Iudacoram, intra binatam jussit interfici, filium quoque . 

ejus oceisum, ait : Melius est EHerodis Forcun (99) esse quam filium (vid). , q
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ci şi din jur (76 Gera = hotarele cetății, împrejurime, ținut), dno diroig să poate lua ca mase. a bienni, dela doi ani, sai ca neutru:. a bimatu, dela vârsta de doi ani. Pentru în- ţelesul ântâiii vorbesc Num. 1, 3. 20. 45. Ezra 3,8; 1. Cron. 27, 23; 2. Cron. 31, 16 și pentrucă se află înainte masc. maidas să poate: suplini na06s. Alţii însă provocându-se la singul. (Oizzoys) şi la locuri clasice îl iai ca neutru. S& zice adecă nu numa drerajs Z0ovos (FHerod. 2, 2. Jos. Flaviu, Antiq. 2, 5, 4), ci şi 210 dkerote firă Z00vov (Arist. Hist. a. 2, 1 cf. Passow). Și may jos: sub 2 ani; contrast la mat sus (Num. 1, 3; 2. Cron. 31, 16). Astfel crede tiranul a pro- cede “mal sigur. Adausul: după vremea care ele. axată ră pruncul nu poate fi mai bătrân decât de doi ani şi are înţe- lesul: magii -aii venit cam un an. după naşterea lui Isus; sai steaua, strălucea încă, înainte de nașterea lui, dela concepere; altcum rămâne neexplicabil că Irod pune ca, termin vârsta de 2 ani. Evangelistul vede în această ucidere a pruncilor reali- zându-se profeția lui Ieremia 31, 15 — nu după original oră LĂX. Locul se rapoartă la deportarea Israiltenilor în “robia babiloniană de Nebusar-Adam (Nabuhodonosor, Ier. 40, 1), asupra căreia plânge Rahil, soţia lu! Iacob, muma poporului. Aceleași împrejurări sânt acum — după evangelist — Ja uci- derea pruncilor din Betleem; chiar în măsură potenţată  pen- trucă e vorba de Mesia care le-a cauzat. De regulă să aminteşte părintele seminţiei, aici însă muma pentrucă, întrânsa, se arată mai eloquent durerea pentru ai săi. Glas (ovi): de plângere, țipet de durere. Rama (acum Er Ram) este în seminţia Be- niamin, cam 1; de zi dela Betleem (Jud. 19, 2. 9. 13), sa pus în loc de Betleem pentrucă prin locul special să însem- nează Palestina în genere; Rahil era înmormântată în apro- piere (Gen. 35, 19. 48, 7): muma poporului pare conturbată în mormânt de fapta lui Irod. Plângând (2daiovoa) să leagă, cu precedentul 3jzovo9 ori cu zai ovz 1j9elev; în cazul din urmă zai == totuș. Nu sânt: cu deportarea poporului părea, că încetase Israil a mai fi alesul luj Iehova; părea a nu mai avea, viitor și promisiunile nu s& vor realiza. Acum se repetă această tânguire a mumel - poporului. 
19. Iar dacă a murit Irod, iată îngerul Dom- nului se arată în vis lui Iosif în Egipet zicând:
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"20. Sculându-te ia pruncul și pe muma lui, şi 
mergi în pământul lui Israil; că aii murit ceice 
căutai sufletul pruncului. 21. Iarel sculându-se 
a luat pruncul şi pe muma lui, și a venit în pă- 
mentul lui Israil. 22. Iar auzind că Arhelău stă- 
pănește în Iudeea în locul tatălui săi Irod, s'a 
temut a merge acolo; iar luând ştire în vis s'a 
dus în părţile Galileii; 23. şi venind a locuit 
în cetatea Galileii ce st chiamă Nazaret; ca să 
se plinească ceeace s'a zis prin proroci că Na- 
zarinean se va chiema. Momentul rentoareerii din Egi- 
pet să spune lui Iosif de ânger, iar motivul este moartea, ti- 
ranului Irod. Mai pe larg descrie această moarte Josif Flaviu 
(Antiq. 17, 6, 1. 5). Pluralul aa murit (reOijzaoww), deși 
are în vedere numai pe Irod, exprimă categoria cărei aparţine 
(Win. p. 165. 2.); alţii zice că evangelistul are în vedere 
Ex. 4, 19 şi cele zise acolo despre fuga lui Moisi se rapoartă, 
la Isus; Crjrouwres apoi privește pe Irod, reprezentantul duş- 
manilor lui Dzeii. 74 "Jooaţi nu ij 'lov0a dovedeşte că pă- 
rinţii aleseseră Galileea de locuință (v. 22.). A căuta sufletul 
(Carei zijv uzi a5-DN tipa) = a atenta la vieața cuiva. 
Irod a murit de o boală foarte urită în al 70. an al vieţii și 
al 37. al. domnirii sale (Josif Flaviu, Bell. jud. 1, 33, 5 
Antiq. 17, 6, 5. 17, 8, 1. 17, 9, 3, Eusebie, H. E.1,6. 
8]. Timpul rentoarcerii lui Isus din Egipet nu să spune, dar 
puindu-să în legătură cu moartea lui Irod reese că petrecerea 
acolo n'a putut fi îndelungată. Faima era că Arhelaii este 
tiran ca și tatăl săii (Jos. Flaviu, Anti. 17, 11, 2 sq.). Irod 
lasă mai mulţi fil. August pune pe Arhelaii etnarh în Iudeea, 
Idumeea și: Samaria; Filip capătă Batanea și Auranitis, iar 
Irod Antipa este domnitor în Galilecă și Pereea. După 9 ani 

„de domnire Arhelaii e depus de August şi exilat la Vienna 
în Galia; iar Iudeea devine provință romană (Josif Flaviu, 
Antig. 17, 13, 2, Bell. jud. 2, 7, 3). Bao?everw e luat în 
înțeles general = vegnare. Galileea (dela Db3 ca 353) însemnează, 
cerc, împrejurime, ținut, district; numele complet este Gali- 
leea limbilor (23 bd Tallala 01?oqpuiwv sai TI. ro5v t9vow 
1. Mac. 5, 15. Mt. 4, 15. Is. 9, 1) pentrucă aici elementul 
păgân se amestecase cu cel evreese, Locuitorii de aici eraiă
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„foarte desprețuiți de ceialalți Evrey (At. 26, 69. lo. 1, 46.7, 
52). ezei în Ie de 2zeioe (Win. p. 439. 7.; verbul mișcării cu 
adverbul liniştii). uzop zis Tulialag: ținuturile cari aparțin 
Galileii, unde stăpânea Antipa, cel blând. Aă locuit (zaroznaew 
ei 310740); prepnz. es adese se află lângă verbe cari exprimă 
liniștea, precum 2» li ale mişeăvil. Verbul zarejzoev cuprinde 
momentul precedent al așezării (Win. p. 387). Nazaret 'uu să 
aminteşte în T. V. şi la Josif Flaviu; era situat pe o colină 
în seminţia Sebulon, nu departe de Capernaum. Numele îl deduce 
unii deli —5y fufiș — dar E corespunde totdeuna lui ș (/ero- 
aim: „Ibimus-ad Narazeth et justa interpretationem nOminis 
ejus florem videbimus Galilavae“).: Deducţia, dela 13 = coroană,. 
după situaţia orașului (cetatea coroanti, - germ, Kruns adt) nu 
sg poate confirmă prin profeţii. Pluralul prin profeți are în 
vedere mai multe profeţii; iar citatul nu se află în T. V. 
Crizostom, 'Leofilact, Zigulen zic că evangelistul l-a luat din 
scrieri perdute ale profeților saă din tradiţie (Teofilaci). Alţii 
aii cugetat (după Tertulian, Ieronim) la nazirei (Num.:6, 1 sq.). 
Dar Isus nu pâşeşte ca atare, apcă ar trebui să sune numele Aa- 
Ceoatos, mal rar Nugugaiog, NeSgaios, iar locuitorii din Nazaret 
s& numesc Wecaonroi sai Natwoator. Mal mult "reprezentate 
sânt 2 păreri: a) numele derivă dela 33 surcel, odraslă, mlă- 
diță cum să numeşte Mesia la [s.1 1, 1. Numirile profetice ale Me- 
siel devin la Iudei nume proprii (ler. 23, 5. 33,15. Is. 4,2. Zan.. 
3, 8. 6, 12). Pluralul se rapoartă la mai multe locuri und» 
Mesia să numeşte vlăstar (753). b) Nazarinenii era despreţuiţi 
de popor; iar Mateiti cugetă, la profețiile cari descrii pe Mesia 
în starea sa: injosită (Ps. 22. Is. 53). Mesia este adevărat naza- 
rinean (fiind despreţuit), ceeace întăreşte profeţiile T. V.. 

B. Pregătirile păşiri! lui Isus. 3, 1—4, 1 

$. 6. Lucrarea botezătorului, 3, 1—12, 

Înainte de Păşirea Mântuitorului se arată loan Boteză- torul ca profet în spiritul și puterea lui Ilie. Întreaga lui 
lucrare reprezentă pe împlinitorul legii mozaice; el este eschis de lumea pe care o judecă cu asprime. Predica, lut conține pocăință. Prin aceasta, deşteaptă din letargie pe cel slabi de 
inimă ; dorinţa mântuirii, ca venind Mântuitorul să fie în stare
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a primi nenumăratele lui daruri. Activitatea Botezătorului leagă 
T. V. de cel N.; de aceea, să și arată poziţia, Iul faţă de opul 
de mântuire (1—3), veţuirea, lui (4—6); cuvântările adresate 
conducătorilor poporului dovedesc că s'a apropiat timpul când 
vor fi judecați (7—13); Isus primește botezul dela Ioan. (14. 
15), mărturia, Tatălui şi Spiritului sânt (16. 17). 

1. lar în zilele acelea pășește Ioan Boteză- 
torul predicând în-deşărtul Iudeii și zice: 2. Po- 
căiţi-vă; căci s'a apropiat împărăţia cerurilor. 
3. Căci acesta este celace sa zis de prorocul Isaia 
care zice: Glasul celuice strigă în pustie; gătiţi 
calea Domnului, drepte faceţi cărările lui. În 
zilele acelea e nehotărit; să . zice. în genere. Mateii vedem . 
că, trece cu vederea istoria prunciei lui Isus; el avea, sco- 
pul numai s& arate momentele mesianice din vieața lui (cf. 
Le. 3, 1 sq.). Conj. 9£ pune în strinsă legătură cele urmă- 
toare cu cele precedente: de aceea sânt autentice cap. 1.2. 
magayiverau e prez. istoric (2, 13) — a început lucrarea. Locul 
predici! să numeşte deșărt (tomuos, nu în înțeles strict, ci-ca, 
375); el fuge de oameni, predică numa! celorce vin la dânsul. 
Deşărtul Iudeil se mărginește cu Iordanul şi Marea moartă, 

(los. Flaviu, B-ll. jud. 1, 3, 10; Le. 3, 2 îl numeşte megi- . 
Juwgos roy "Iogdivov +3 153 cuprinde deșărturile Zecoa, 
Zeriho, AMaon). Cuprinsul principal al predicil Botezătorului este : 
Pocăiţi-ve. uerăvoua (în înţ-les propriu: a, da cugetărilor direcție 
nouâ) însemn ază aici rezultatul legii înriurind asupra inimil. 
Iwgea deşteaptă prin formule conştiența, slăbiciunii şi dorirea 
unei puteri de a-i satisface. S&ntâmplă deci cu adevărat o schim- 
bare în minte (vous), a principiului de vieaţă; s&nţelege că - 
nu are putere pizitivă: spiritul pe care l-a adus Cristos, iar 
omul îl primeşte cu credinţă (la aceasta se rapoartă adausul 
spre zertarea păcatelor, Mt. 4. 1. Le. 3,3). Predica lui Loan 
nu aduce'iertarea păcatelor, ci pregătea la ceeace se va întâm- 
pla în Cristos. Motivul lui pezavori este: apropierea împără- 
iei lui Dzeu. “Din aceasta vor fi eschiși oamenii a căror stare - 

„ “Sufletească nu s'a schimbat. Perf. 7jppuze are înțelesul prezen- 
„tului: împărăţia lui Dzeu este de față; în persoana Muesiei (lo. 

1, 26). Cele două părți ale predieii: pocăința şi împtrăţia 
cerurilor sânt legate cu căc? ar&tându-se raportul lor. 'Terminul 

3
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împărăția cerurilor să află numai la, Mateiii:) și se rapoartă 
la Dan. 2, 44 (7, 14.17; nula 4, 23), pentrucă Mesia adese 

"să descrie ca rege (tipul lui este David; Dan. 9, 25. Ps. 3, 
6. Zah. 14, 9. Ez. 37., 24): Numirile mar mult întrebuințate 
sânt înpărăția luă Dei, împărăția luă -Cristos, împărăția Fiului 
hu Dzeă, împărăția Fiuluă omului, care în 'T. V. nu sânt ex- 
primate adequat cu mpa map sai DON rad, ci abia 
în cărţile apocrife (Cartea înţelepe. 10, 10: împărăţia lui Dzeu). 
Ideea împărăției lui Dzeu ne întimpină în T. V., mai ales la 
profeți (Is: 2, 1—4. 11, 1 sq. Miha 4,3 sq. Ps.. 85, 11. 
12. ler. 23, 5 sq. 31, 31 sq. 32, 37 sq. 33,'14 sq. Ez. 34, 
23 sq. 37, 94 sq.) și să înfățișează ca în T. N. Expresiunile 
de mai sus” conțin aceeaș idee, arată însă deosebirea stăpâni- 
torului: Tatăl sai Fiul. Fiecare împărăție se compune din regent 
şi supuşi. În împărăția lui Dzeii voea lui stăpâneşte absolut ; 
jar întrucât această voe nu să realizează pretutindene este ab- 

„Soluta lui stăpânire una viitoare. Împărăţia lui Dzeii deci e 
contrast la împărăția păcatului sai a reprezentantului ei, stă- 
pânul acestei lumi (lo. 12, 31); venind aceea încetează, aceasta ; 

" prevalând aceea,_ aceasta trebue să scadă în influenţă. T. V. 
însă nu espune ideile profetice în desvoltarea lor, ci le con- 
centrează întrun tabloii; astfel și desvoltarea împărăției lui Dzei 
prin învingerea internă şi externă a păcatului nu să tratează 
în. detail, nici să ţine cont de urmarea deosebitelor stadii, ci 
st zugrăvește un tabloii al desvoltării sale în creatură. Ceeace 
în T. V. era numai în- germene să descopere deplin în T.N.; 
aici împirăția lui Dzeii este. prezentă. Ea era incă dela creare, 
prin păcat însă, sa stricat legătura între Dzeii și omenire. Prot- 
evangeliul o veconstruește, legea mozaică o închipueşte, în 
Cristos să realizează, propășeşte insă pănă va ajunge st 
stăpânească vieaţa internă și externă a creaturii formând un 
întreg armonic. În T. N. să accentuează o pirte internă şi 
externă a acestei împărății. Cu privire la partea ântâia împă- 
răţia lui Dzeii există nu numai în persoana Mântuitorului, ci 
şi a credincioșilor sădiţi în elementul lut de vieață; în această 
vieață internă se arată absoluta, stăpânire a lui Dzei (Le. 17, 
21 cf. Rom. 14, 17). Dar după partea, externă împărăţia acea- 

| 1) De 33 de or, iar împărăția lui Dzeii numat de 4 ori (12, 28. 19, 24. 21,81. 43); 2. Tim. 4,8 Booiltia En0vgdwLoş.
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sta, apare. încă viitoare. Elementul spiritului lui Cristos care 
se desvoltă imai ântâii în lăuntru tinde a-și lăți tot mai mult 
stăpânirea asupra tuturor raporturilor. Această, desvoltare merge inect. Și în acest punct există în T. N. două modificațiuni ale noțiunii. Odată să ia cercul în care stăpâneşte elementul lui Cristos (biserica) ca aparițiune externă, ca, societate. În acest înţeles împărăția lui Dzeii se desvoltă,. este viitoare, încă ame- stecată cu elemente păcătoase (Mt. 13, 47 sq.). Apoi să arată că cele externe sânt omogene celor interne stăpânind numa! voea 
lui Dzeu, atunci este această împărăție deplină, dar încă viitoare. 

Botezătorul întrebuințează terminul împărăția luă Dei în înțelesul T. V.: Dzeă va, întemeia o împărăție pămenteană ; accentuează mai mult partea externă, deși aceasta avea, să de- vină una cu partea internă: un întreg armonic. Pluralul zc5y ovoavuiv să explică din 'inchipuirea că există mai multe ceruri (2. Cor. 12, 2). Păşirea Botezătorului să documentează, cu pre- : ziceri din T. V.: Căci acesta ete. Toţi evangeliștii citează: acest loc (Mt. 1,3, Le. 3,4. 10. 1, 23) din Isaia 40, 3—5; aici este după LĂX cu puţine schimbări. fe pustie să leagă la: celce strigă, pentrucă glasul 'resună în pustie. Datina regilor orientali cra a trimite soli înaintea lor când cercetaii pro- vinţele imperiului, care să le gătească calea. La profet Iehova scapă, pe popor din robia babiloniană, îl duce la Ierusalim, iar înaintea lui merge un $0l. Profeţia se rapoartă la scăparea, din robia păcatului; iară fiind regele şi împărăția, sa spirituali, înăl- țimile şi adâncimile încă să iati în acest înţeles. Înălțimile sânt îngâmfarea, și deștrtăciunea oamenilor, văile sânt pusilanimitatea și desperarea, | | 
4. lar loan însuş avea îmbrăcăminte pe peri de cămilă și brâti de curea împrejurul coapsei sale; iar hrana lui era locuste şi miere sălbatecă. 5. Atunci eșea la densul Ierusalimul și toată Iu- deea și toată împrejurimea Iordanului, 6. și se boteza în Iordan de dânsul mărturisindu-și p&- catele sale. aurâs întroduce caracterul personal al Botezătoru-. lui; el însuș: Loan, de care să vorbise ; la care se rapoartă profe- ţia. Chiemării sale eraii acomodate -imbrăcămintea, şi traiul cari corespund celor cuprinse 2, Reg. 1, 8 cf. Zah. 13, 4 — asceză perfectă. Și în zilele noastre se confecționează în orient din 

3%
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peri de cămilă materii pentru corturi şi haine. Brâi de curea: 
spre a ţine vestmintele strinse .pelângă corp Botezătorul între- 
buinţează brâii de materie ordinară. Sub cois înţelegeni un 
soiii de locuste numite astfel dela împrejurarea că rad &zga 
(verturile) spicelor şi ale plantelor; Lev. 11, 22 să numără 
la animalele curate şi să permite a le mânca (Aelianus Varr. 
Histor. 13, 26 amintește dxorOoqdyor). Aceasta, să întâmplă . 
și în zilele noastre; aripile şi picioarele să rup, r&mășița să 
sărează, apoi să fierbe ori coace. Acest soiit de mâncare îusă 
unii (Zeofilaci, Zigaben etc.) nu l-aii aflat demn de loan, de 
aceea, cuvântul 'azgides l-ai înlocuit cu plăcinte (2pzoi0e), raci 
de mare (xagi0es), saii roade în forma nucilor (696994). În 
traducerile românesci (Bucur., Şaguna) acest cuvânt lipseşte şi 
e pus olăstări. ui &yotov: mierea. de albine sălbatece (Teofi- 
lac, Zigaben €tc.); mierea de arbori, adecă substanţa ce sa- 
mână cu mierea, şi se scurge din smochine, finici etc. Aceasta 

„din urmă pare a s&'nţelege aici pentrucă Diodor Sic. (19, 14) 
şi Suidas întrebuințează predicatul &yorov despre acest soiii de 
miere ca termin tehnic. Pășirea Bote zătorului şi noul chip al 
predici sale atrag atențiunea, tuturor, îndeusebi că de mult nu 
văzuseră, profet. Ierusalimul 's& amintește ântâii fiind ce: ntrul 
tencratie nu numai al ludeil ci şi al Pal:stinei; a&oc nu trebue 
urgat zegizwQos roi 'JogOdvov (ef. v. 1; Gen. 13, 10 11; 2. 
Crun. 4, 17) este valea Iordanului. azi E Ghor, are o lungime de 
cam 13 mile întinzându-se dila lacul Genezaret pănă la Marea 
moartă ; este cel mai depărtat ţinut; de aceea se și numeşte 

în urmă: şi de aici veneau la loan. Glasul celuice strigă în 
pustie resună, cel deştepţi se adună la dânsul ca să-şi uşureze 
conştienţele ; lucrarea acustui predicâtor îmbină botezul şi măr-. 

turisirea: spălări şi curățiri se află în T. V. (Gen. 35,2 Ex. 
19, 10. Num. 19, 7) şi în cultul mozaic. Botezul lui Loan 
simbolizează adevărata pocăință care curăţeşte pe om de spur- 
căciunea, păcatului ca spălarea de întinare trupvască. Condiţia 
botezului este mărturisirea, tipul iertării perfecte a păcatelor 
care o va aduce Mesia. Unde lipsea această mărturisire nu să 
săvârșea botezul (v. 7). Mărturisirea păcatelor nu era generală, 
ci specială, pentrucă noi călcăm singuratice dispoziţii ale voii 

lui Dzeii şi nu pă&cătuim numai în genere. Aceasta confirmă 

verbul compus: 25ouo?opetodau şi plur. ras duaorias. De ob-
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servat este că acest botez nu să poate identifica cu botezul 
evreesc al prozeliților care să aminteşte mai ântâiii în Ghemara 
Babyl. Jebamoth. 46, 2, iar Filo, Jos. Flaviu şi targumiştii 
nu-l cunosc. Câtă vreme a existat templul prozeliţii s& primeaă 
tăindu-se imprejur, aducând jertfe cu cari era îmbinată lustra- 
țiunea prozelitului. Aceasta, însă se deosebește de botezul Bo- 
tezătorului câre conţine alte momente, V. 6 citesc NBCMA al. 
Verz. și Părinţi 'Iop0dr7, noraucă — pare conformat lui Me. 1, 5. 

7. lar văzând pe mulţi din farisei şi saducel 
venind la botez le zise: Pui de năpârci, cine vi-a 
arătat vouă să fugiţi de mânia cea viitoare? 8. 
Faceţi deci rod vrednicdepocăinţă, 9. şinu vă în- 
chipuiţia zice întru-vol: Părinteavempe Avram; 
că zic vouă că poate Dumnezeii din pietrile ace- 
ste să deştepte fiilul Avram. 10. lariată securea 

“zace la rădăcina pomilor; deci tot pomul care 
nu aduce rod bun să tae și în foc să aruncă. Lil. 
Cu adevărat ei vă botez în apă spre pocăință; 
iar celce vine după mine mal tare decât mine 
este, cărui nu sânt vrednic a purta încălțămin- 
tele; acela vă va boteza în Duh sânt și foc. 12. 
A cărul lopata este în mâna sa, și va curăţi aria 
sa, și va aduna grâul săă în granar, iarpleava o 
va arde cu foc nestins. Pe timpul Mântuitorului existaii 
la Iudei următoarele secte: a) Farisei? (numele derivă, dela, 
2 separavit) primesc legea scrisă şi una, nescrisă, tra-. 
diţia, reducând-o la Moisi; e sânt partidul ortodox, naţional; 
se opuncaii oricărel ctilcăr a legii scrise şi a prescriptelor 
strămoşeşti; luptaii pentru libertatea și demnitatea națională, 
a poporului, la care și erai foarte văzuţi. Deşi aveati în sinul 
lor bărbaţi eseelenţi, d. e. Gamaliel, totuş pe încetul degeneră 

“ ortodoxia în serviciul literii și fițărnicie, afectând vieaţă sântă 
fără ca în realitate să o poșadă. b) Saduceii sânt contrarul 
celor amintiți ; ai numele dela un învățat Sadoc sai Zadoc; 
sânt liberalii în iudaizm; primesc de autoritate numai legea 
scrisă, ncagă nemurirea sufletului, învierea morţilor şi nu 
recunosc provedinţa dzeească, ci toate atârnă dela libertatea 
omului; scopul principal al vieţii este plăcerea. Contingentul 
s8 recruta mal vîrtos din straturile mal înalte. c) Eseiz (Esenil)
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formează un ordin călugăresc; în T. N. nu să amintese parte | 
avend puţină influență asupra vieţii evreeştă pentrucă erai castă, 
parte că pelângă părţile bune în învățătura lor aveai unele r&- 
tăciri. La Botezătorul vin numai farisei și saducel. Ja botez: 
pentrucă aștepta pe Mesia, iar pășirea lui Ioan îi impre- 
sionează foarte mult. Botezătorul ]e grăeşte din punctul de 
vedere al seriozităţii legale; alteum reprezentanţii acestor 
dou secte și merită tratarea, pentrucă în acel. timp se în- 
ţelegeaii întrun punct: unii din ei se ocupaii cu legea (căr- 
turarii erai din farisei și- saducei) şi ai venit la loan nu- 
mai ca crescând numărul partizanilor să iee conducerea (Jos. 
Flaviu Antiq. 18, 4, 2). Mândrie, fățărnicie, nu inimă 
înfrântă și smerită, aduc ek la celce predică pocăință. De 
aceea cuvintele: pui de năpârci (Is. 14, 29. Ps. 58, 5) perd 
mult din asprime, pentrucă descoper rea lor r&utăcioasă (cf. 
Mi. 12, 34. 23, 33. 10. 8, 44. Apoc. 20, 2); apoi zace în 
firea iubirii a numi râul pe nume ca cel cuprinși de el să se 
deștepte. Pentru aceasta, ei sânt vinovați judecății: Cine v-a 
arătat (= învăţat) etc.: cum Ştiţi voi că puteţi scăpa de vii- 
toarea mânie? peuypew And: a fugi, dec a scăpa de ceva. 
Mânia viitoare (ut??ovoa 00771]): puterea dreptăţii pedepsitoare 
a. Jul Dzeii să identifică cu judecata (Rom. 1, 18 cf. 1. 
Tes. 1, 10); la judecata de pe urmă, care după unii a venit 
în Mesia. Iudeii credeai că această judecată, va nimeri numai 
pe păgâni, iar Ioan arată că pe toți păcătoşii care nu se po- 
căesc. Ioan nu zice că această sămânță a năpârcii nu poate 
deveni fii lui Dzei, dar acum nu este în stare, ci prin. po- 
căință și credință. De aceea — dupăce produsese în auzitoră 
frică — îi provoacă a se pociăi și adecă a arăta pocăința în 
fapte. Cyizostom, ('Teofilact): Nu e destul mumal a fugi de 
răutate, ci trebue arctată multă virtute. oc 'e deducere din - 
cele precedente. Rod (zaondv la Le. 3, 8 plur.): imagine 
luată dela rodul unui pom. zâg meravoias atârnă dela asow 
(Acta 26, 20). Pocăinţa adevărată întimpină la e mari greu- 
tăță în împrejurarea că țin prea mult Ja descendența, dela Avram. 
Ca urmași ai acestuia credeati că vor lua parte la promisiunele 
lui pentrucă lor să va, socoti dreptatea acestuia!) Această îm- 

„3) Beres. R. 18,7: „Tempore faturo Abraham sedet juxta portas Gchennze 
et non permittit ullum circumcisionis Israelitam descendere eo etc.“
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prejurare însă le impune mal mult a împlini poruncile lui Și 
cine nu face aceasta să pedepseşte cu atât mai aspru (Rom. 
2, 28. 29; 4, 16). Atpuw tv tavrois (Ps. 4, 5. 10, 6. 14,1)= 
a cugeia; așadar nu credeţi că puteți cugeta. Precum însă 
naşterea, în sinul teocraţiei este: din graţia lui Dzeă, astfel 
acesta poate lăpăda pe cei nevrednici și chiamă pe alții. Lut. 
Zigaben : Ceice nă imitat virtuțile hi sânt învrediciță. a “lua 
parte cu el în împerăția cerurilor. Eytîgai- exprimă că fiil 
născuți ai lui Avram sânt lăpădați. Din pietrile aceste, . fără 
îndoială Ioan arată pietrile de pe malul Iordanului: nu naş- 
terea, fizică, dela Avram învrednicește la împărăția mesianică. 
Precum la crearea ântâiului om Dzeii a folosit lut, așa, poate 
produce acum din aceste petri adevărați fil al lui Avram. 
"Crizostom, Ieronim, Zigaben ete. rapoartă acest loc la chiemarea, 
păgânilor, alți părinţi însă zic că aici să arată atotputernicia, 
lui Dzeă (cf. Rom. 4, 16. 9, 16 sq. Gal. 4). Cuvintele 
sale le întăreşte Botezătorul adaogând că judecata, a început 
deja. zeîrau arată, că pomul la rădăcinele căruia s'a pus se- 
curea este neamul de acum care se laudă cu descendența dela, 
Avram: grăbiţi a face roade ale pocăintii adevărate; timpul . 
decizător este aproape, după acesta, celce nu s'a, pocăit să va 
tăia ca un pom. neroditor, adecă va fi scos din împărăția me- 
sianică şi aruncat, adecă predat muncii vecinice (7, 1-sq.) 
Prez. Ezzonrere şi fdiderar 'exprimă ce se întâmplă sigur. 
Comparând âcum lucrarea proprie cu a lui Mesia motivează 
predica, sa amenințătoare. Punctele diferențiale sânt: a) altcum 

„botează Mesia; b) acesta are putere judecătorească. - Condiţia, 
botezului lui Ioan este pocăința (v. 6),- deci cig erdrorav 
este scopul lucrării lui în genere. În apă; e arată elementul 
botezului (Me. 1, 5; 1. Cor. 10, 2), nu instrumentul. _Celce 
vine = Mesia; după mine nu determină timpul pășirii; mă 
tare decât mine însemnează puterea, spirituală a Mesiei (acela 
vă va boteza etc.). Botezătorul este așa inferior acestuia că 
nu-i vrednic nici a-l purta încălțămintele, adecă a-l face cele 
mal mici servicii de sclav. Botezului cu apă să opune cl în 
Duh sânt şi foc. Botezul lui Ioan cătră al lui Cristos se ra- 
poartă ca apa câtră foc. Botezul dântâiii curăţeşte numai din 
afară, focul lămureşte şi curăţește obiectele de tot ; cel dântâiti 
spală fără a putea să mântuească de păcat, Principiul acestei
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lămuriri este sânţirea, și renașterea în Duh sânt care să îm- 
părteșește în botez. Ioan adaogă deci expresiunea zvgi numai 
spre a mai marea puterea curăţitoare a botezului în opunere 
cu- apă, pentrucă ideea să exprimă deja prin 2 TvEeUuari 

“dyip (Me. 1, 8). Ilarie, Ieronim „înțeleg sub voi focul cu 
care ne vom boteza apoi: Quia baptizatis în Spirit sancto 
reliquun sit consummari îgne iudicii (Ilarie); alţii cugetă la 
focul ispitelor cari lămurese pe următorii lui Isus; Origen, 
Vasile şi Damascen cred că trebue înțeles focul iadului: ceice 
primesc pe Mesia se botează în Spirit sânt, iar ceice îl lapădă 
în focul iadului — dar atunci nu poate lipsi î înaintea lui 
mvgi. Crizostom (Zigaben) ia mugi ca epexegeză la, zivevurari | 
dyip: ne va boteza pe noi în Spirit sânt și adecă întru lă- 
murirea focului arătând de nou grația sa tare și neschimbată 
— simbolizează puterea curățitoare a Duhului sânt, Înţelesul 
acesta să confirmă Acta 2. Is. 4, 4. 41, 48, Bz. 36, 25—97. 
Mal: 3,2. 3. — V. 13. înfățișează lucrarea Mesiel sub ima- 
ginea despărțirii plever de grâu (er. 15, 7). 0Y 70 nrvov îv 
Ti Zegi avzoi: ține în mână lopată şi e gata a începe să 
venture. Aria este un loc bătut în forma; cercului; simbo- 
lizează — nu biserica (Tertulian, Zigaben), omenirea, în genere 
— ara evreească unde Mesia avea st :lucreze. Expresiunea, 
Drexadagui arată, că, curățirea să întâmplă peste tot, dela un 

„capăt pănă la, celalat. axo9jzn: ca granare (jitniţă în traduc. 
„TOM.) în orient să întrebuințează mai ales pivnițele uscate. 
dzugov st ia în înțeles larg: pleava și alte părți ale paiului 
fară grăunțe, rămase după îmblătire. Nesius (cofrare: de 
focul nestins al Vestei, Dion. Halic. 1, 76): botezul mesianic 

„cu foc e durabil şi nime nu-i poate scăpa (Omer, Il. e 89. 
Pind. Isthm. 3, 79). Irinea, Augustin, Crizoston, 'Teufilact, 
Zigaben ete. înțeleg focul nestins al iadului. 

Ş. 7. Isus se boteuză de Ioan, 3, 13—17. 

Crizostom află motivul botezului lui Isus de Loan în v. 
15. Botezul lui Ioan era, pregătirea împerăţiei mesianice; 
atunci avea, să fie proclamat el Mesia, care se întroduce în 
oficiul săi (Acta '10, 38; Ilarie: „Istius modi paternae pie- 

„tatis unctione perfunditur“), Cu această ocaziune împărteşindu-
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i-să Spiritul sânt natura, lui omenească se întărește pentru 
înalta chiemare. — Mântuitorul lumii. (Crizostom, 'Teofilact, 
Zigaben). | 

13. Atunci a venit Isus din Galileea la Lor- 
dan la loan ca să se boteze de dânsul, 14. lar el 
îl oprea zicând: eă trebue să ms botez de tine,: 
şi tu vini la mine? 15; lar răspunzând Isus zise 

„câtră dânsul: Lasă acum; că aşa să cuvine nouă 
să plinim toată dreptatea. Atunci îl lăsă pe el. 
16. lar botezându-se Isus îndată a eşit din apă; 
şi iată s'au deschis lui „cerurile, şi a.văzut Du- 
hul lui Dumnezeii pogorindu-secaun porumb, ve- 
nind peste densul. 17. Și iată glas din ceruri zi- 
cend:. Acesta este Fiul mei cel iubit, întru care 
bine am voit. Atunci: când Botezătorul anunța venirea, Mesiei 
şi boteza întru pocăință, Din Galileea: Nazaret, locul lucrări 
sale de apoi, să poate număra la împrejurimea Iordanului (v. 5); 
nu lacul Genezaret. După Me. 1, 9 pare că Isus a rămas 
în Nazaret pănă în momentul oportun de a. păși public. La 
Evrei învățătorii începeaii” lucrarea publică numat în' al 30. 
ah al vietii; ceeace poate avea loc și la Isus (Le. 3, 23). 
Irinei (Adv. haer. 2, 22, 5) zice că Isus botezându-se de 
Ioan în al 30. an al vieţii sale s'a retras Şi abia mal apol. 
începe a învăţa. V. 14. 15. tratează dialogul între Mântui- 
torul şi Ioan — se află numal la - Matei, arată raportul 
acestor două persoane. Jar el: Ioan ete. exprimă smerenia, 
faţă de Cristos; el mărturiseşte că este cel dântâiii care are 
nevoe a se boteza. Compoz. Srezw?uew arată că Loan cu inzi- 
stenţă se apără și nu-l: botează, Fa trebue: dacă e să se- bo- 
teze vrunul din noi, apni am ci această trebuință ; inferiari- 
tatea şi p&cătoşia lui Ioan față de -Mosia.. Acest refuz din 
partea - lui Ivan dovedeşte că el recunoaşte în Isus ceva, supe- 
Tior, dar nu-este d»plin lămurit despre fiinţa lu specific me- 
sianică (Io. 1, 31); numai stăruința lui Isus de a se boteza 
şi cele întâmplate cu această ocaziune i-ai deschis ochil spi- 
rituali (cf. Io. 1, 29). Isus admite că acum s5 schimbă ordi- 
nea naturală, adange însă pes ore: îngădue- acum odată, 
loan are dreptate, dar acum a valoare alte motive. oYzwe e 
resping&tor (Plat. Gorg. 507 d. Phădr. 67): numai așa să
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satisface dreptăţii pe deplin. dizcroouvy ="dizcrov: ceeace 
pretinde datorinţa dela un om drept. Crizostom: Legea; căci 
legea e plinirea poruncilor. În acest caz însă ar fi un pre- 
script referitor Ja botezul. evreesc. Crizostom, Teofilaci, Zigaben 
rapoartă zjuiv numai la Isus, după context însă mai corect 

„este a-l înțelege de Isus. şi Ioan: unul se botează, celalalt 
botează. Î]. lăsă pe el: a. săverșit, botezul asupra lui. fadată 
aparține la a eșit. și exprimă graba cu care urmează mo- 
mentele unul după altul. Botezului se alătură fapta dzeească 
cu care Isus să sânțeşte mijlocitor, împăcător și arhiereul ome-. 
niriă zicendu-să: Și iată ete. Sau deschis (lui: Isus, după 
Me. 1, 10 sg., nu lui loan) ete.: Aceluia sati deschis cerurile 
care după împlinirea mântuirii avea să se înalțe la cer. Su- 
biectul la eîde este deci Isus, nu loan; dar şi acesta a văzut. 
După credința, Evreilor firmamentul este un acoperemânt tare 
care se. întinde peste pămtut. Deasupra acestuia, sânt cerurile, 
locuința lui Dzei. Acest firmamenț trebue pătruns când vine 
ceva de sus. Crizostom, Zigaben înţeleg aici un fenomen extra- 
ordinar pe cer, ceeace să întăreşte și din întreaga, descriere 
(Ez. 1, 1. lo. 1,5.9; Apoc. 4, 1. Acta 7, 56. Is. 64, 1). 
Ina: Isus, e dativul destinaţiunii (aYzg, Win. p. 139. 199.); 
asupra lui a venit Spiritul sânt. Crizostom În locul degetului 
alluia să arate pe Fiul luă Dzeu celor de Yață și lui Ioan. 
ervaurâv e zis din punctul de vedere al naratorului, Explica- 
torii mai noi consideră pogorirea, Spiritului sânt şi glasul la 
botez ca, întâmplări în internul lui Isus şi al Botezătorului, 
viziune, fără, să fi fost auzite şi văzute. Dar Isus înainte de 
întrarea sa, în oficii trebuia să se dovedească oamenilor ca 
Mesia; Lc. 3, 22 să zice apriat că Spiritul sânt s'a pogorit 
„în chip trupesc ca un porumb“. Nu fără importanță este că 
toţi evangeliştii aii aceeaș asămănare (Me. 1, 10. Le. le. 
Io. 1, 32); ei n'a putut să relateze numai pogorirea, Spiritu- 
lui sânt, ci că întradevăr s'a arstat un porumb._ După simbo- 
lica naturală a s. Scripturi porumbul este icoana curățeniei, 
sânțeniei și simplicităţii; la Isus (venind etc.) arată că 
conţine deplinul tesaur al curățeniei etc. La gwrij ?zyovoa 
nu trebue suplinit eyzvezo căci are înțeles: este glasul Părin- 
telui ceresc. Fiul mei: ca, Ps. 2, 7 nu însemnează pe Mesia 
ca iubitul lui Dzeii, ci trebue luat în înțelesul strîns (1, 20.
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Le. 1, 35). îvr 5 evO6zmoa e evraizm: 3 or (Win. p. 218); 
aorist. exprimă că această plăcere a lui Dzeii este hotărită . 
deja pentru dânsul, l-a iubit deja (Ef. 1, 4. Io. 17, 27, 
Win. p. 261. 2.). Vocea dzeească declară sărbătoreşte pe 
Isus de Mesia, care a eşit din sinul Tatălui (lo. 1, 14. Rom. 
1, 4). Locul acesta sună în evangelia după Evrei (pifane, 
H. 30, 13): Zu ești Fiul mei cel iubit, întru Tine Vine am 
voit; și arăș: Ea astăzi Te-am născut. La ustin (€. Tryph. 
38 p. 316 D. c. 103. p. 331 B): Fiul mei ești Tu, că 
astăzi Te-am născut; el se provoacă la David (Ps. 2, 7), de 
unde să și explică abaterea, (cf. Cyement Alex. Paedag. I. c. 6. 
P. 1, 113. Lactanțiu, Imst. divin. IV, 15. "Aug. De cons. 
con. II, 14, 31. Marie ad |.: Vox deinde de coelis îla loqui- 
tur; filius meus es tu, ego hodie genui te). 

$. 8. Ispitirea lui Isus de diavol, 4, 1—12. 

(Me. 1, 11.12, Le. 4, 1—13). 

Ispitirea, lui Isus este istorie adevărată ; nu parabolă sai 
mit. Încercări stati făcut a explica întreg procesul spirituali- 
cește ; iar sub pustie a înțelege părăsirea lui Isus cum a fost, 
pe cruce. Adausul Me. 1, 13 dovedeşte însă că avem de luat 
pustiul în înțeles strins. Nehotărit rămâne dacă diavolul s'a 
arătat lui Isus trupește sati întreg procesul este numai viziune 
extatică. Descrierea ne înfățișează un fapt extern, apoi nu 

„avem date că Mântuitorul ar fi avut extaze; aceasta, nică se 
putea întâmpla pentru împreunarea 'ipostatică a, dzeirii cu 
omenirea. Deşi am admite un proces spiritual al ispitirii, totuș 
trebue recunoscut că ea a purces din afară, adecă dela prin- 
cipiul răă. Din internul lui Isus-nu poate purcede căci atunci 
Sar afirma că a fost supus poftei păcatului ȘI nu ar mai fi 
ce este. Se naşte întrebarea, de ce Isus a fost ispitit 2 Întrân- 
sul doar nu se afla un punct de legătură? Firea omenească 
întrânsul este strins împreunată cu cea dzeească, deși ântâia 
se poate manifesta liber. Cristos n'a putut păcătui — precum 
nu pot ângerii şi sânții; el deci a fost ispitit pentru omenire 
care ispitindu-să de diavolul a căzut în protopărintele săi. 
Învingerea lui Cristos asupra diavolului revine credincioşilor ; 
aceștia avend exemplu să combată pururea ispitele — condi-
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țiunea justificări! şi sânțeniei. La încercarea de a abate pe 
- Isus dela Dumnezeii vedem că diavolul cunoaște modul mân- 

tuirii, dar nu şi împreunarea celor două firl în Cristos — 
aceasta o ştiii numai căror s'a descoperit. Voea omenească caută, 
el să-o înduplece a abuza de: puterea și demnitatea dumne- 
zeească ca aşa să ajungă a cunoaște persoana lui Isus; el 
însă, deşi ispitit după chipul lumii (pofta ochilor, cărnii, mân- 
dria cf. 1. Io. 2, 16), învinge păcatul în toate direcţiunile 
(Evr. 4, 15). 

1. Atunci Isusa fost dus în pustie de Duhul, 
ca să se ispitească de diavolul. 2. Şi postind pa- 
truzeci de zile și patruzeci de nopţi, după aceea 
a flămânzit. Îndată după botez Isus se retrage dela Iordan. 
Atunci: când a venit asupra lut Spiritul sânt. A fost dus. 
dela malul Iordanului în pustie, care-era situată mai sus (Le. 
2,22. 22, 66). Pustie de luat în înțeles strins (Me. 1, 13); 
după tradiţie este Quarantania, aproape de Ieriho (abia însă 
de pe timpul cruciadelor. sec 13.). Duhul care l-a dus este . 
Spiritul sânt primit în botez (Le. 4, 1). Cum a putut fi ispitit 

„Isus? Înţelesul lui negacdiva să modifică după obiect și 
subiectul dela care vine ispitirea. Când e vorba de răi însem- 
nează examinarea, cu scopul de a strica (Dzeii nu ispiteşte 
astfel, 1 Cor. 7,5; 1. Tes. 3,5. Gal. 6, 1. lac, 1, 13); 
Dzeii ispiteşte: spre lămurire şi desăvârșire (Gen. 22, 1); 
oamenii ispitesc pe Dzeu fiind cuprinși de necredinţă și curio- - 
zitate (Bwr. 3, 9), indicând contrarul aşteptăril cu smerenie. 
Zigaben: Se dă pe sine după botez Spiritului sânt și de ace- 
sta este dus la ceeace poruncește el, şi este dus în pustie ca 
să fie război de diavolul. Ispitirea lui Isus (este scopul du- - 
ceri! de Duhul) dovedește că el nu poate săvârşi ceva contrar 
chiemării sale. Spiritul r&ă ss numeşte satana (|PY=duşman ; 
1. Reg. 5. 18. 11, 14 cf. 2, Sam. 19, 23. Num. 23, 29), 
diavol (0afGd??w, Odfo?os pentrucă păşeşte la Dzei ca calum- 
niator și acuzator răutăcios; LXX traduce constant evreescul - 
satan cu diavol). Postul de aici. s&nţelege totala, lipsire de 
mâncare, ajunare, și are paralelă la Moisi (Ex. 34, 28. Deut,, 
9 9. 18), Ilie (1. Reg. 19, 8); așadar nu să poate lua: 
a nu mânca mâncările de rând, pentrucă de Moisi să zice ci, 
n'a mâncat și beut ceva (cf. Le. 4, 2.). Numărul 40 ere sânt
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la Evrei; are înțelesul proprii (nu: timp nehotârit, mai multe 
zile) și e paralel cu petrecerea de 40 de ani în pustie. Patru- 
zecă de zile a plouat la potop; 40 de zile să dai Ninivenilor 
pentru pocăință, etc. (Ambrozie, Ieronim, Augustin, Vasile 
etc.) După aceea: dupăce ajunase timpul amintit. | 

3. Și apropiindu-se cătră dânsul ispititorul 
zise lut: De ești Fiullui Dumnezei, zica pietrile 
aceste să se facă pâni. 4. lar el răspunzând zise: 
Scris este: nu numai cu pâne va trăi omul, ci cu 
tot cuvântul care ieseprin guralui Dumnezeii. Dia- 
volul să numește ispititor peutriică parte însămnată a lucrării sale 
este a ispiti pe oameni (1. Tes. 3, 5). De (e2) exprimă că 
diavolul nu era sigur dacă are înaintea sa pe Fiul lui Dzeii 
(Crizostom, Ilarie, Ieronim); sai pentrucă aşa îl îndeamnă a 
dovedi că este riul acestuia. Fiul lui Dei ct. 3, 17. Va 
să pune și după verbele cari exprimă poruucă, rugăminte, 
voință etc. în loc de infin. (Win. p. 314 sq.). Ca la oămenii 
dântâi (Gen. 3, 1) caută diavolul a face pe.Isus să se 'ndo- 
ească de sine, de raportul cătră Dzeii şi de chiemarea sa. De. 
stal în raport de fii ete. Pietrile aceste cf. 3, 9. Împlinind 
ek acest de ar fi ascultat mul mult de diavolul decât de Dzeii ; 
ar fi supus puterea dzerască lipselor omenescl. zi (pe) arată 
condiţii. iar viit. Cmoerar destinațiunea,: vieața oamenilor nu 
se condiționează numai de pâne, ci ete. Cv cu 2zi se adă 
și în literatura profană în loc de cu 2, Cad sai numa cu 
dativ. Citatul este Deut. 8, 3 dupa LXX. Aici Mbisi aduce 
aminte poporului conducerea miraculvasă în pustie şi-i îndeamnă 
să aibă incredere în Dzei.. Omaul:zis. în genere. Cuveutul care 
îese etc. este cuvântul creator al lui Dzeii care produce şi 
susține înate. Omul lipsindu-i m jloacele de nutrim nt poate 
trăi prin cuv€utul creator al lur Dziăi în chip extraordinar 
ca Israiltenii cu mana, dec nu. este necesitate a preface pietri 
în pâni. Mana să descrie aicl ca nutriment supranatural, ce- 
resc (Ps. 78, 25). Toate stai creat prin cuvântul lui Dzeă 
(Ps. 33, 6), acest cuvânt le și ţine în vieaţă — creare continuă. 

5. Atunci l-a luat pe dânsul diavolul în sânta 
cetate, și l-a pus pe-aripa templului, 6. şi zise 
lui: De eşti Fiullui Dumnezei,aruncăc-te Jos; că 
scris este că îngerilor săli va porunci pentrutine



ț 

— 46 — 

și te vor ridica pe mâni, ca să nu lovești de pia- 
tră piciorultăă, 7. Zise Isus lui: Iarăs scris este: 
nu vel ispiti pe Domnul Dumnezeul t&iă. Atenei nu 
hotăreşte timpul între -aceste 2 ispite; la Le. cea de față este a, 
3. ispită. Nu ştim cum diavolul ia pe Isus și-l duce pe tinda 
templului. Sânta cetate (Is. 48, 2. 52,-1. Neem: 11, 1) este 
Ierusalimul, centrul teocrațiel T. V.; ss: numește astfel. în 
opunere cu diavolul. aztoupor rou i:o0i; LXX traduce cu 
Jrregupov PB3=aripă, margine, d. e. la o haină, în genere 
partea extremă a unui obiect. Aici putem înţelege un edificii 
lateral al templulu (Zigaden), marginea extremă a acestuia, 
și anume creasta coperişului (Jastigium tecti) sai fruntiţa co- 
perişului. Templu propriu nu s& poate înţelege. căci să zice 
igo, ci poate unul din portice. Josif Flaviu (Antig. 15, 15, 
11) descrie porticul lui Solomon şi stoa regească, de pe cară 
privind cineva în jos ameţea fiind situate foarte sus. Cu acea- 
stă ispitire diavolul voeşte a produce în Isus mândrie; el să 
esceleze cu puterea de a face minuni. Ca motiv de înduple- 
care aduce un loc din s. Scriptură; conştiența filiațiunii dzeeşti 
să producă plăcerea, minunilor, deci şi plăcerea vanităţii. Locul 
citat este Ps. 91, 11 după LXX, dar scurtat. "Psalmul deserie 
sprijinul dzeesc al pioşilor. Omenirea pioasă însă este cuprinsă 
în Mesia ca totalitate, al 2. Adam; deci aplicarea la. Isus este 
la loc. Diavolul îl îndeamnă să aplice literal cuvintele figura- 
tive: fe zor ridica pe mână, și făcând Isus aceasta ar fi do- 
vedit ne?neredere în filiaţiunea sa dzeească şi ambiţie. Isus 
răspunde ispititorului, care întrebuințează, cuvintele dzeeşti, așij- 
derea cu cuvintele lui Dzeă. Iarăș=rursus are în vedere v. 
6. txnegdoac e viit. ca 1, 91 Și compoz. întăreşte sem- 
nificarea, verbului. simplu. Domnul ce traducerea lui mp — 
Cuvintele s; Scripturi (Deut. 6, 16; după LXX) exprimă. că 
aplicând cineva cu volnicie un. principii drept ispiteşte pe 
Dzeii. Precum Israiltenii în pustie S'ai îndoit de puterea lui 
Dzeii când nu aveai apă și-l provocară a le ajuta, adecă îl 
ispitiră, astfel face și Isus dacă împlinind dorința diavolului 
sar arunca de pe aripa templului spre a se încredința că 

„Dzeii poate și voeşte: să-i. ajute. 

8. Iarăș l-a luat pe dânsul diavolul întrun 
munte înalt și-l arătă lui toate împărăţiile lu-
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mii și mărirea lor, şi zise lut: 9. Aceste toate 
voiă da ţie, dacă căzând te vel închina mie. 10. 
Atunci răspunse Isus lui: Depărtează-te satano; 
că scris este: Domnului Dumnezeului tăii te vel în- 
china și lul singur vel sluji. 11. Atunei îl părăsi: 
diavolul, și iată îngerii s'aăapropiat si slujeai 
lui..În a 3. ispitire diavolul caută a produce în Isus ambiția 
de a stăpâni. EI îl duce întrun loc înalt de unde poate vedea 

„toate ţările. Un atare loc nu există pe pământ, de aceea în- 
treg procesul este spiritual. Muntele nu poate fi Moria, mun- 
tele olivilor, Tabor,. Horeb, Nebo sait Quarantana, îndeosebi 
pentru. |c. 4, 5. Sub toate împărățiile lumi înțelegem ţările - 
păgâne, afară de Palestina, al căror stăpânitor este diavolul 
(lo. 12, 31. 14, 30. 16, 11). Diavolul îmbie lut Isus o mo- 
narhie univerzală, nu numai Palestina care cra proprietatea, 
lui Iehova. Alărirea lor: împărățiilor; câmpiile lor bo- 
gate, cetăţile, palaturile, averile: ete. Învoirea cu această pro-. 
punere. s'o manifeste . Isus prin un rit extern (rrooozuveiv=a 
cădea înaintea lui, ceeace simbolizeasă că se "nvoeşte. a-l fi 
organ). Mântuitorul se provoacă - contra ispitirii la Deut. 6, 
13. Obiectul adorării poate fi numai Dzeii care este adevărat, 

- vecinic, Domnul cerurilor și al pământului. Depărtează-te (Unaye) 
du-te: din ochii mei, să nu te mai vâd. Isus nimiceşte cu 
citatul de mai nainte orice ispită din partea diavolului. „argeuw 
este -mai marcant decât zgoozuvsiv care să întrebuințează şi 
despre oameni, iar cel-dântâiă numai despre raportul cătră 
Dzeii.:) Depărtându-se. puterea dușinană (Le. 4, 13 numai pe 
timp scurt) vin ângeri şi servesc lui Isus. Ispititorul voia ea 
Isus să-i servească, acum vin ângerii și servesc lui. În ce 
conzistă servirea nu să spune. Unii zie că. în mâncare (v.' 3). 
aflând paralelă cu 1. Reg. 19, 5; alții că sa dat ajutor 
extraordinar dela Dzeii provocându-se la Io. 1, 59. 

1) Verbul însemnează a servi cu plată, LUX; apot în genere a sluji, special 
a împlini un cult religios, evreescul 139 (Deut. 6, 13. 10, 12, os, 24, 25 etc.),



PARTEA A DOUA. 
  

Lucrarea publică a lui Isus, c.4,12—c. 925. 

A. Activitatea lul Isus în Galileea, c. 4, 12—18, 35. 

d. dsus ca învățător, 4, 12—7, 29, 

Ş. 9. Isus pășeşte în Galileea, 4, 12—17. 

12. lar auzind Isus că loan este prins, s'a . 
retras în Galileea. 13. Şi părăsind Nazaretul a 
venit şi a locuit în Capernaum lângă mare în 
hotarele Zabulonului şi Neftalimului, 14. ca să 
se plinească ceeace s'a zis prin Isaia prorocul 
care zice: 15. Pământul Zabulonului și pămen.- 
tul Neftalimului, calea mării, de ceea parte de 
Iordan, Galileea păgânilor, 16. poporulcare șede: 
în întunerec lumină mare a văzut şi celorce şed 
în împărăţia și umbra morţillumină le-a râsărit. 
17. De atunci a început Isus a predica şi a zice: 
Pocăiţi-vă; că s'a apropiat împărăţia cerurilor. 
Retragerea Mântuitorului în Galileea nu urmează îndată după 
ispitire, ci între areste două trebue să intercalim In. 1, 19—3, 
36. După Io. 2, 1 sq Isus e în Cana Galiluil la un ospăț - 
în care timp “Botezătorul e liber încă. Dşi după Mt. pare că 
acum călătoreşte mal ântâii în Galileea t-tuş nu să eschide | 
0 călătorie precedentă ; așa în Cana (lo. 2, 1 *q.) a petrecut 
numai foarte scurt. Isus auzi d că Bo::zâtorul e prins pără- 
seşte Nazari tul care este apro:pe de ludeea şi se retrage la 
“Capernaum. Potentaţii din Lerusalim izbutiseră deci a înlătura | 
pe loan care dela păşirea, Mântuitorului adună tot mai mulţi 
auzitori la sine. Isus deocamdată voeşte ca lucrarea sa să rămână 
necunoscută ; în această retragere trece prin Samaria şi atunci - 

„58 întâmplă cele istorisite Io. 4, 4 sq. Motivul prinderii lui 
Ioan să spune Mt. 14, 4; iar Isus părăsește Nazaretul pentru 
-necredinţa lor (Le. 4, 24). zazajunoev cf. 2, 23. Capernaaun
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(Kaqaegraouu, multe. Msse aii Kanegraovu ; derivă dela 353 
Dă zicus Nahuni, după Ieronim: vicus consolationis) era un 
oraș cu comerţ înfloritor pe malul nordvestie al lacului Gene- 
zaret; de aceea ldugă mare — situat între hotarele semințiilor 
Zabulon şi Neftalim. Alegerea, acestui loc ca locuință nu e 
din întâmplare, ci evanselistul vede realizată profeția lui Is. 
8, 22. 9, 1. Prorocul arată că în locurile părăsite ale Pale- 
stinei va -străluci mai mult lumina Mesiel. 77 e nom. nu voc.; 
de regulă are artic. când însemuează Pământ şi nu-l are în- 
semnând fară (Win. p. 114 sq). Calea mării (090 9a?doons) 
determină pe lângă mare v. 13 şi poziţia semințiilor Zabulon 
și Neftalim; 005» este luat ca adverb, “ŢI = versus. nega 
ou "logdavov este partea despre răsăritul lacului. Amândouă 
expresiunile arată împrejurimea lacului Genezaret, ce este şi 
dovedit: Isus a petrecut de amândouă părţile lui. Galileea 
păgânilor (cercul păgânilor) este Galilaea superior, partea, nor- 
dică ce se ţine de provința Neftalim, aproape de Fenicia ; 
Iudei! erai amestecați aci cu păgânii. Poporul care șede e 
apoziţie la Galileea păgânilor. . Acest popor cu dreptul să putea 
zice că este în întunerec, pentrucă era, departe de centrul teo- 
cratic, de Ierusalim și templu ; apol venind în deasă atingere 
cu păgânii primi unele rătăciri. Și celorce... le-a răsărit ex- 

"primă aceeaș, numai întunerec este mai marcat. Umbra morții 
corespunde lui pypsbs (mal expresiv decât Tin). Rabinii ase- . 
menează pe Mesia cu soarele raportând la dânsul profeţiile 
despre lumină. Lumină mare = soarele, aici Mesia. (Is. 49, 6. 
49, 6. 60, 1—3. lo. 1, 9.8, 12 etc.). LĂX ia ca două 
cuvinte Os și 5: 2 zoo oz Sandirov, de aceea Şi aică 
unii înțeleg: 2 zujog zai oz Vardrov — 8 ZUo Ozuds 
Davărov: în regione spisis tenebris obducta. Dar gen. Javdrov 
s& poate lega cu zwog: în ţara și întunericul care sânt ale 

“moftii,. unde stăpânește moartea, care aici st personifică. za-— 
Duevors: şed fără să facă ceva, -trândiăvese. Îi v. 17 să 
espune pe scurt cuprinsul predicii. De atunci: de când Sa. 
retras la Capernaum. Cu aceasta începe după Mi. lucrarea 
publică a; lui Isus, deși cl mai nainte predicase. În predica 
lui se constată momentele din a lut Loan (3, 2): pocăinţa, mo- 
tivată cu apropierea împerăţiei lui Dumnezeii. Predica, Boteză-. 
torului este începutul celeia a Mântuitorului.
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$. 10. Alegerea apostolilor, 4, 18—22. 

Cei chiemaţi sfint pescari după ocupaţiune și astfel înţe- 
legem ocaziunea, -chiemării și scopul alegerii. Dela această ocu-! 

„ paţiune, în special dela curățirea mrejelor (zazagzicerr), îi chiamă 
Isus să-i urmeze la o nouă lucrare: continuarea celei de pănă 
acum În înţeles mai înalt, pe terenul omenirii. Cei chiemaţi 
sânt Petru, Andreiă, Ioan şi Iacob. Comparând cu Io. 1, 35 
Sq. urmează că îndată după botez aceştia i-se fac învățăcei, 
merg cu Isus la Cana, Capernaum, Ierusalim (lo. 2, 2. 12. 
17. 21). Armonie între evangelii avem recunoscând trei acte 
ale alegerii. a) Simpla alipire de Isus (lo. 1,35 sq.); b) ale- 
gerea și deosebirea, lor de soți în permanență (At. 4, 18 sa. 
Me. 1, 16 sq. Le. 5,1 sq.) și c) alegerea celor 12 apostoli 
(Mt. 10, 2—4. Me. 3, 13 sq. Le. 6, 12 sq.). | 
„18. Iar umblând Isus lângă marea Galileii 

a vezut doi fraţi, pe Simon ce să zice Petru și 
pe Andrei fratele lui, aruncând mreja în mare; 
căci eraii pescari. 19. Și zise lor: Veniţi după 
mine, și vă voiii face pescari de oameni. 20. Iar 
el îndată lăsând mrejele s'aii dus după dânsul. 
21. Și mergând de acolo a văzut alţi doi fraţi, pe 
Iacob al lui Zebedeiă şi pe Loan fratele lui, în, 
luntre cu Zebedeiă tatăl lor diregendu-și mrejele 
sale; și i-a chiemat pe ei. 22. Iareiîndată lăsând 
luntrea şi pe tatăls&ii saii dus după dânsul. darea 
Galileii este lacul Genezaret ; evreeşte marea Cineret, după orașul 
Cinerct, în seminţia Neftalim (Num. 34, 11. los. 13, 27), sai 
Cinerot (los. 12, 3), lacul Liberiei (lo. 6, 1. 21, 1); are 
lungime cam de 2 mile și lăţime cam de ?/, milă; înconjurată 
de munţi frumoşi, bogată în pești, cam 200 m. sub nivelul 
mării. SE zice Petru pentrucă premersese Io. 1, 43. Numele 
Petru corespunde cuvântului caldaie ND:D = stâncă, piatră 
(bărbat ca stânca cf. 16, 18). duspiBinoreor dela dug3di2w 
însemnează, o mrejă mai mare, iar Vizrvov una mal mică. 
VeUre O07iow ov "n 359 = veniţi după mine, fiți învăţăceii, 
soţii mel. Și vă voizi fuce pescari de oameny; aluziune la ocu- 
paţiunea lor de pănă acum și la pescuirea din Le. 5, 6: de 

„acum înainte vor prinde din omenire membri ai împărăției 
mesianice. Cei doi fraţi îi urmează, se fac soți nedespărțiţi 

j
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deși se pregătiseră a pescui (v. 18). Jacob de aici se deose- bește prin adausul al lui Zebedeii de Iacob al lui Alfei (10, 
5); să numeşte ântâiii fiind mai bătrân decât Ioan. ZeftVaioş 
=> 2 OI, los. 7, 1; 1. Cron. 8, 19. 27, 17; LAN 
Zudaios) dela Tai = a dăruit (Grimm, Lexicon : manificus).: 

“Părechea aceasta, de frați părăsește ocupaţiunea și pe tatăl lor. 

Ş. 11. Predica de pe munte, 4, 23—7, 29. 

Numele îl are 'dela locul unde s'a ținut. În timpul mai 
noă s'a ivit părerea că predica mar fi unitară, ci evangelistul 
a compus-o liber din mai multe predici ale Mântuitorului, Să 
afirmă : caracterul evangelici este că autorul nu înșiră materia 
după cronologie şi topologie, ci. învăţăturile și faptele lui Isus 
se grupează după anumite rubrici dovedindu-să că Isus este 
Mesia cel făgăduit. De aceea Mateiu îndată la începutul lu- 
crării publice a lui Isus îl înfăţişează ca pe regele mesianic. . 
şi legislatorul T. N.; adună cuvântările ținute la deosebite 
ocaziuni cari at cuprins legislator — creând o cuvântare ce Isus ar fi ţinut-o pe un munte — și opune legislațiunea T. 
N. celeia de pe muntele Sinai. Nu să poate nega, că Mateiii 
espune vieața lui Isus mai mult pragmatic decât cronologic, 
dar de aci nu urmează că predica de faţă e. compusă din mai 
multe cuvântări, ci numay „Că ar putea fi aceasta. Deoarece 
Mateiii ne-o înfăţişează ca un întreg ținută Ja anumită oca- 
ziune, atare trebue s'o considerăm și noi neexistând motive 
contrare pozitive. S& mai zice că Luca 6,17 sq. se află altă 
cuvântare a lui Isus care samănă, cu cea de față, ba începutul 
și sferşitul sint identice; dar cuvântarea la Le. e mal scurtă : așadar Matei a unit mai multe cuvântări ale lui Isus. Cu- 
ventarea dela Le. face impresia unui extras dintro propunere 
mal lungă a Domnului ; caracterul ek este fragmentar, necomplect ; 
singuraticele ziceri ale lui Isus sânt puse lângă olaltă fără le- 
gătură, ceeace ne îndreptățește a recunoaște lui Mateiii origi- 

“nalitatea. În urmă unele părți din cuvântarea dela Mt. se află , 
împrăștiate în cevang. a 3. şi puse în altă legătură. Să poate 
oare ca Mântuitorul să 'nu fi spus acelaș lucru de două ori? Să 
nu fi repetat EI unele poruncă propuse la începutul lucrării 
sale ? 

4
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a) Întroducere la predica de pe munte, 4, 23—5, 2, 

V. 23—25 tratează în genere lucrarea Mântuitorului în 
Galileea, de care să vorbeşte în cele urmitoare mai pe lare. 
Cap. 4, 17. începuse Isus lucrarea publică cu cuvintele Botezăto- 

“rului motivând-o cu apropierea împărăției lui Dumnezeii ; iar 
acum să arată însuşirea acestei împărății și condiţiile întrării 
întrânsa (Charta magna). o 

23. Şi a străbătut întreagă Galileea, învt- 
ţând în sinagogele lor și predicând evangelia 
împărăției și vindecând toată boala și toată ne- 
putinţa în popor. 24. Şi a eșit vestea lui în toată 
Siria; şiaă adus la dânsul pe toţi care pătimeati 
răi de multe feluri de boale şi erai cuprinși de. 
chinuri şi îndrăciţi și lunateci și slăbănogi, şi 
i-a vindecat pe el. 25. Șia mers după dânsul mul- 
țime mare din Galileea, din Decapol, din lerusa- 
lim și ludeea şi din ceealaltă parte de Lordan. 
Sinagogele (ovrapomij adunare) si amintesc abia după robia, 
babiloniană (Josif Flaviu, Antiq. 19, 6. 3. Bell. jud. 7, 3.: 
3). Probabil este că abia pe timpul Macabeilor sai introdus 
în Palestina; iar pe timpul Mântuitorului existaii foarte multe 
și erati locuri de adunare la cultul dumnezeese de sâmbăta 
şi sărbători. Fiind comuna puţin număroasă sati localul mic 
să numesc 7r0o0£vzai, case de rugăciune (Acta 16, 13). Lor 
se rapoartă la locuitorii din Galileea. La împărăției de supli- 
nit: lui Dzeii. ”600ş și palazia însemnează răi stenic Și aste- 
nic, iar fdoavoz este boala, împreunată cu dureri mari.!) — 
În popor aparţine la vindecând. Vestea despre puterea vinde- 
cătoare a lui Isus să lăţeşte în ţara întreagă (din Galileea în 
provinţa întreagă) pănă la hotarele “Siriei și toți bolnavii vin 
la dânsul. Siria să numeşte ținutul Palestinei în apropierea, 
Siriei şi părţile mărginaşe ale acesteia. ovvezerr=a lega ; boala, 
să închipueşte ca o putere care împedecă organizmul în liber- 
tatea sa; să leagă la de multe oale. Care pătimeaă vc ex- 
presiune generală pentru boale; să specializează: îndrăciți, 
lumateci. și paralitică. Cei îndrăciţi sânt maniaci, epileptici, 

2 . . . . . 1) Baoavoz este Japis lydius care să întrebuința la, examinarea aurului 
şi a argintului; tortura de a, scoate mărturisiri; chinuri. !
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muţi, surzi, orbi etc., se deosebese de bolnavii naturali al ace- 
stor categorii, pentrucă demonul să înfăţişează deosebit de 
boală şi persoane. Zexdzolzs regio decapolitana (Phniu, EH. N. 
5, 16) era un district de 10 cetăți, necunoscute mal aproape, 
dincolo de Iordan în seminţia Manase. 7epay zoi "[ogddvov 
(cf. v. 15) însemnează Pereea, ținutul între muntele Hermon 
şi riul Arnon. Aa 

5, 1. Iar văzând mulţimea s'a suit în muntele; 
și șăzend el s'aii apropiat la dânsul învățăceil 
st; 2. şi deschizând gura sa i-a învăţat pe ei 
zieend: — Jar văzând ete. are în vedere 4, 25. Art. eg 
70 Ogos arată că evangelistul cugetă la un anumit munte, de: 
unde Mântuitorul a văzut. mulțimea. Zigalen: muntele din 
apropiere. Tradiţia numeşte în apropierea orașului Safet (Be- 
tulia) muntele fericirilor ; unii ai crezut. că este Tulorul. Des- 
chizend gura sa anunţă sărbătoreşte cuvântarea următoare. Pron. 
aurous să rapoartă la învățăcei, apoi la mulţime. 'Terminul 
învețăcei să ia după 8, 24 în înțeles larg: apostolii și toţi 
partizanii.) | | 

b) Cele 9 fericiri, 5, 3—12, 

3. Fericiţi cei săraci cu duhul, că acelora 
este împărăţia cerurilor. Fericirile aduc aminte de 
poezia gnomică a T. V. (Ps. 1, 1); pun în vedere omului o 
stare ce o mijlocește- grația dumnezecască şi este reflexul feri- 
citului Dumnezeu (1: Tim. 1, 11. 6, 15) în care există de- 
plină îndestulire, perfecțiune, bucurie şi armonie pacinică. Isus 
anunță învățătura sa ca vestire a mântuirii mesianice; dar nu 
întroduce cele grăite ca pareneză, ci ca fericiri, ca așa cu- 
vântul să fie mai puţin usupritor ( Crizoslom). Sărac e opus 
lui Bogat (19, 21. 26, 9, 11; Me. 10, 21-etc.) şi însem- 
nează pe: cel asuprit, lipsit (Is. 61, 1. 66, 2. Ps. 4, 12. 
13; 72, 4 ctc.); dar și în grecitatea clasică să întrebuințează - 
de cel smerit, înferior. În acest înţeles trebue luat aici pentru 
legătura, cu 75 awvevuare care exprimă obiectul saii terenul 

1) Le. 6, 17 sq. zice că Mântuitorul s'a suit pe un munte să petreacă noaptea. Dimineaţa după rugăciune alege pe cel 12, se pogoară şi pe un platoiă învaţă poporul. Mt. zice că. sta suit; Le. că sta pogorit. Aceste date se îmbină: Mt. pune în legătură suirea cu învăţământul fără a aminti pogorirea; sati că po- goriînd Isus mulțimea îl îmbulzea cât se văzu silit a se retrage pe înălţime unde grăeşte învățăceilor şi poporului care mersese după el. po
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acestei sărăcii. Acest zqj avevuari să poate lua obiectiv — 
lipsa, cunoștinței şi a, priceperii, cum numea Iulian pe creștini 
şi Origen pe ebioniţi; ori subiectiv: care cunosc scăderile lor 
morale și intelectuale.- Astfel nu toți săraci! să pot număra 
aci, iar bogaţii încă pot fi adevăraţi săraci pentrucă fiind con- 
vinși de mizeria lor spirituală așteaptă mântuirea. Expresiunea 
deci are înțelesul — după Crizostom, dugustin, Ambrozie, le- 
ronim etc.: a se lăpăda de tot ce are omul în și afară de 
sine, adecă smerenie în înțelesul adevărat. Smerenia, însă să 
fie voluntară, nu impusa de împrejurări (Orizostom, Jeronim). 
Această, condiție fundamentală pentru întrarea în nona împă- 
răție e contrast la trufie, râul cardinal (Crizostom, Zigaben 
etc.). Unii exegeţi ati înţeles sărăcia de bună voe, adecă pări- 

„sirea de voe a bunurilor pământești — ceeace nu e necorect, 
'dar nu se află la Părinţi. Zupărăţia cerurilor: lui Dzeti. Ace. 
lora din apodoză accentuează. că coice se cunosc pe sine 
săraci dobândesc fericirea (Zoziv ca dar nu ca drept; cf. Apoc. 
20, 6). Paradoxul: sărăcie — împărăție. 

4. Fericiţi ceice se întristează, că aceia se 
vor mângăia. În unele ediţii ale T. N. și Msse (D. 33. 
Sir. Vulg. mai mulți Părinți) - v. 5. este înaintea v. 4., dar 
mai firesc este ca lângă cei săraci să se pună ceice se întris- 
tează pentru aceasta: Ceice se întristează cf. Is. 5î, 17 sq. 
61, 2. Întristarea şi sărăcia spirituală nu să pot despărți. 
Cine cunoaște păcătoșia și recunoaște necesitatea mântuirii 
sale (smerenia creștină), care nu se poate mulţumi cu ceva: 
pământesc, simțeşte în vieaţa sa numai întristare pentru păcate; 
caută a se scăpa de această slăbiciune. Întristarea aceasta nu 
e desperare, ci durere care speră mântuire. De. aceea să 20 
mângăia, ceeace exprimă întralt chip v. 3., pentrucă împărăţia 
lui Dzei este nimai mângăere, bucurie și” veselie (Apoc. 21,. 

1). nagazaleiodai conţine ideea iertării care să ia aici în ur- 
marea ei binefăcătoare. Mesia, urzitorul mângăerii, să numește 
DD la rabini, cf. Le. 2, 25 sq. Paradoxul: întristare — 
mângăere. - 

5. Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moșteni 
pământul, ct. Ps. 37, 11. Sărăcia spiritului produce blân- 

„deță; sânt aceeaș virtute în deosebite direcțiuni : ântâia cătră 
Dzeii, a doua, cătră aproapele. Conștienţa vinei proprii “(po-
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căința deplină) ne face să fim indulgenți când judecăm gre- 
șelele altora; cine a primit iertare este aplecat a, ierta. Acesta, 
în nevoi şi strimtorări dovedeşte blândeţă şi răbdare (Num. 
12, 3), nu este ca cel preocupat de ceartă şi mânie. Împ&- 
răția lui Dzeii nu numai este întrânsul, ci el însuș ajunge 
acolo. agaus, la LX sinonim cu aro ca DY și 1), iar 
în greca, profană este contrarul la fraios, alends Și = Czazdg 
(Polyb. 3, 98, 5). zângovoutiv zijv pijw e identic cu acelora este 
împărăția etc. din v. 3., de aceea are loc viitorul. Terminul 
corespunde formulei N în (Deut. 19, 14, Ps. 25. 13. 37, 
9) cu care să însemnează în T. V. Canaanul, obiectul pro- . 
misiunilor dumnezeești. Posesiunea acestei ţări însemnează toate 
binecuvântările dumnezeești. (Ewvr. 4 posesiunea  Canaanului 
să ia în înţeles ideal). Aici în legătură cu împărăția cerurilor 
arată ci împărăția lui Dzeu să realizează și în afară, în care 
înţeles este Palestina simbolul pământului, care. să închipueşte 
restaurat, sânţit lui Dzeii. Cine voeşte a lua “parte la această 
împărăție realizată, trebue să fie blând, pentrucă  întrânsa, 
stăpâneşte unitate în iubire şi armonie. în opunere cu disar- 
monia din lume. Paradoxul: în lume cel smeriți de regulă 
sânt preteraţi — în împărăţia lui Dzei ati parte la moştenire. 

6. Fericiţi ceice flămânzesc şi însetoșează 
după.dreptate, că aceia să vor sătura. Acest vers 
pare a sta în strinsă legătură cu v. 3. 4 (cf. Le). Aceştia 
sânt care în urma întristării (v. 4) dorese (flămânzese ȘI în- 
setoșeazi sânt metafore) dreptate (cum este foamea și setea, . 
trupească, cf. Ps. 42, 3. Is. 55, 1). Împărăţia lui Dzeii 'să 
înfăţişează ca săturare (Le. 13, 29. 14, 16 sq. Apoc. 19, 9). 
Dreptatea (drzuoouv))) trebue luată în înțelesul T. N.: con- 
Sunarea, voci noastre cu a lui Dzeii (Rom. 3, 21). Se vor 
sătura (Ps. 17, 15. 107, 9): li să promite o împlinire ne- 
mărginită a dorinţii lor (Mt. 25, 34. Rom. 5, 19. Gal. 5, 
5; 1. Cor. 15, 28). Paradoxul: foamea este cauza săturăril 
— în vieaţă dă numai anză la ca. RR 

7. Fericiţi cei milostivi, că aceia să vor mi- 
lui. Elemozină este împărăţia luk Dzeii, de care aii parte 
numai ceice daii elemozină aproapelui. Omul este cetățean al 
aceste! împărăţii numai prin graţia dumnezeească (Rom. 9, 16) 

Și toate faptele lui bune, considerate din partea lui Dzeii, sânt
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acte ale graţiei. Expresiunea, e/ezuoves (Evr. 2, 17): în pri- 
vința -trupului şi sufletului, se deosebeşte de zroacig :. aceștia 
rabdă vina fratelui cu iubire, aceia îl ajutoră în nevoi. SE vor 
mihu: luând parte la mântuirea împărăției mesianice. Para- 
doxul: dai elemozină — primesc elemozină (bogaţii cerşesc). 

8. Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor 
vedea pe Dumnezeii. Curafă cu inima sânt care nu numai 
ai intenţiuni bune (Ps. 24, 4. 73, 1, 33933), ci sânt fără 
prihană (Ez. 36, 26): curăţenia morală, contrastul la necu- 
răţenie (lac. 1, 21). zaYagdrys nu se deosebeşte de drzazoouvn 
(v. 6), ci exprimă, aceeaș stare internă după deosebite rapor- 
tură. Expresiunea nu să poate lua numai ca curăţenia morală 
care ar conzista în castitate, feciorie (Orizostom, Teofilact, 
Zigaben), ci are înţelesul lui dzegaros (10, 16): nu există 
nicio substanţă străină. Vor vedea pe Dumnezeu (Ps. 42, 3) eluat 
dela datina, orientalilor ln care numai cel mai de încredere 
puteai pătrunde la regi; cea mai mare fericire era a vedea .. 
faţa lor. Aceştia vor avea parte de cea mai mare fericire, vor 
fi în nemijlocită comuniune cu Dzeii, ceeace în vieaţa de acum 
este absolut imposibil (lo. 6, 46) saii numai fragmentar (. 
Cor. 13, 19). De aci vedem că sufletul omenesc poate cu- 
noaşte binele cel mai înalt, izvorul săi vecinic, pentrucă este 
înrudit cu ființa lui Dzeii. Paradoxul: Curțile regesci erai 
locurile intrigelor (numai așa să putea ajunge pănă la rege) 
şi ajung la onoruri numa! cei mai şireţi, vicleni, astuţi, — 
în împărăţia lui Dzeii întroduce dreptatea Și. simplicitatea, 
inimii. | 

9. Fericiţi făcătorii de pace, că tii lui Dum- 
nezeii să vor chiema. oyvozorys are înţelesul: făcător | 
de pace şi pacinie (pacificus); se deosebește de ziomrevov: 
cel dântâiii produce pace unde lipsește, al doilea o păstrează 
unde există. Izvorul păcii este Dzeii (1. Tes. 5, 23); Isus a, 
produs-o în. mijlocul omenirii (Efez. 2, 14); iar cel smerit şi 
curat cu inima, lipsind elementul certei (păcatul), caută a fi 
asemene lui Dzeii față de aproapele: Dzeul păcii (2. Cor. 13, 
11) poate avea numai fit ai păcii. Crizostom :. Căci și clie- 
marea celui Unuia născut era se adune cele despărțite și îm-. 
pace cele războite. Fii arată înrudirea spirituali : adevăratul 
fii este icoana -tatălui. Acest caracter perfect al filiațiunii să
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înfăţişează ca, ceva viitor; iar zaJioda. nu are înțelesul luY 
eivor, ci însemnează (îndeosebi la nume onorifice cari arată 
posesiunea unei demnități) a f numit, recunoscut (Win. p. 
971, $.). Participarea la împărăţia, lui Dumnezeii să numeşte 
aid filiațiune. În limba orientalilor ceă_mai înalți dionitari să . 
numesc fi? regelui (Ps. 82, 6. Ex. 23, 7 sq. Io. 10, 34) şi 
astfel trebue luată expresiunea Și aică; sai în înțelesul strins: 
perfecțiunea acestor fericiți este identică cu filiaţiunea, în înţe- 
lesul proprii. Paradoxul: pe pământ ajung la demnități adese 
numai prin intrigi, clevetire, dușmănie — în împerăţia, lui 
Dumnezei ceice fac și nutresc pace. : | o 

10. Fericiţi cer goniţi pentru dreptate, că 
acelora este împărăţia cerurilor. Dreptatea (v. 6) 
să înfăţişează în” fiii lui Dzeti perfectă pentrucă este contrast 
la lumea nedreptăţii. Promisiunea este ca v.3, 

11. Fericiţi sânteţi când pentru mine vă vor 
vorbi de rău şi vă vor goni şi minţind vor zice 
tot cuvântul răi improtiva voastră. 12. Bucura- 
ți-vE și vă veseliţi, că plata voastră multă este 
la ceruri; căci așa ai gonit pe prorocil cei mal 
nainte de voi, cf. Is. 51, 7 sq. Dreptul trebue să sufere 
sub nedreptate. Deosebite forme ale goanei să arată în cuvânt 
şi faptă. Comparând cu Le. 6, 22 pare că ovredicew  (pri- 
gonire cu cuventul), -Oroyzer (cu fapta) și zzovngo0v Şua tineti 
1pevOogtevou (cea mal înaltă) corespund celor 3 feluri de pedeapsă 
întrebuințate în sinagogă: 33. era, excomunicare pe 30 de 
zile, DN eschidere din sinagogă” și societate, NT eschi- 
dere pentru totdeuna cu: blăsteme. 1) Motivul pentru' care 
sufer goane: pentru mine şi se rapoartă li vă zor vorbi.de : 
TEX... împrotiva voastră. Crizostom : Trelue să concure două 
condiții ca fiind vorbii de reci se ne putem  ferici: : ca- 
himnia și prigonirea trebue se fie mincinoase, udecă nedrepte, 
şi pol să fie pentru Cristos. Dizaroourn. să identifică aici 
cu persoana In Isus, pentrucă el este adevărul (lo. 1, 17. 
14, 6 etc.) şi dreptatea: cine suferă pentru aceste tre- 
bue să creadă întrensul. Nu iubirea de „sine, ci credința să 

1) Nu să poate dovedi că pe timpul Mântuitorului ar fi existat aceste gra- duri de excomunicare (1 iner, Real-Wărterbucn, Bann).
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producă suferinți, cari perfecţionează vieața internă, si deşteaptă 
dorinţa veciniciei. Numai creştinul care suferă pentru Cristos 
poate simţi plăcere în dureri, bucurie în întristare. Această 
bucurie în suportarea suferințelor să accentuează mal vârtos 
în v. 12., care arată că pentru aceasta aă deja răsplată în 
cer, care “întrece prestațiunile lor (2. Tim. 1, 12). Siguritate: 
deplină ai ci “că vor dobândi această răsplată (6 auro9dz e 
artic. : răsplata cunoscută cf. Rom. 11, 36. 16, 27) din exem- 
plele solilor de pace care înaintea lor ai pătimit şi au fost 
remuneraţi cu prisosință (Dan. 12,3; 1. Sam. 28, 15. Mt. 
17, 3. 4). Ve veseliți (ayalieâv): expresiune mai marcată, la 

“a să bucura. În ceruri: vieaţa ceealaltă. Caci așa etc. moti- 
vează cu un adevăr recunoscut: profeţii sânt exemple tipice 
ale învăţăceilor. Paradoxul: Cei alungaţi din teoeraţie să pri- 
mesc în împărăţia lui Dzeti. 

6) Chiemarea învețăceilor, 5, 13—16, 

13. Voi sânteţi.sarea pământului, iar de se 
va împuţi sarea, cu ce să va săra? mai mult nu 
este de treabă fără numai să se lapede afară şi 
s& se calce de oameni. Legătura cu cele precedente: 
Goanele presupun. în învăţăcei putere mai înaltă, prin care 
păcatul se revoltă. Această putere însă totdeuua să le dee 
curaj ca nicicând să nu fie necredincioși chiemării lor. Înv&- 
țăceii să numesc sarea pământului. Sarea apără de putrejune, 
dă gust mâncărilor, promovează productivitatea, întrebuințân- 
du-să ca gunoiii. Omenirea să închipuește aică ca o holdă care 
devine roditoare numai prin puterea sării. Fără această putere 
sarea nu- să poate întrebuința la nimica: învăţăceil să caute . 
deci a păstra puterea mai înaltă care ai primit-o. Să alunge 
putrejunea păcatului, să ferească pe cel buni de putrejune, ca 
toţi să fie jertfă bine plăcută lui Dzei (Pitagora consideră, 
sarea ca icoana dreptu, dizator). Gen. 7js ijs=roV z60uov, 
omenirea în genere: buni și răi. Puterea sări! să arată din 
efecte, astfel şi credința care să perde nepunendu-să în lucrare 
(Ps. 116, 10. Rom. 10, 10. Gal. 5,6). Subiectul la 2 ze 
dluodijocrar este sarea (20 has): devenind aceasta, netrebnică 
„nu există alt mijloc cu care s'ar putea face iarăș bună. Fără 
numai €te., rezultatul dupăce a perdut puterea.
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14. Voi sinteţi lumina lumii. Nu poate ceta- 
tea să se ascundă deasupra muntelui stând; 15. 
nici aprind lumina și o pun sub măsură, ci în 
sfeşnic, și luminează tuturor celor din casă. 16. 
Așa să lumineze lumina voastră înaintea oame- 
nilor, ca să vadă faptele voastre cele bune și să 
mărească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Lumina 
lumii sânt învăţăceii lui Isus pentracă ai fost luminați de 
dânsul (lo. 1, 4. Fil. 2, 15) şi învățând pe oameni adevărul 
dumnezeesc luminează în lume care să înfățișează ca întuneree 
(lo. 1, 5). EI să nu ascundă această lumină din pricina ur- 
mărilor căror Sar expune. Mântuitorul nu zice că dacă nu 
vor lăsa să lumineze lumina lor aceasta să va perde — ca 
mai nainte despre puterea, sării — dar aceasta, semțelege de - 
sine, pentrucă cine nu lasă să străbată lumină dela el se stinge 
și dânsul. Ideea aceasta să lămurește cu două asămănări: 
cetatea, aşezată sus pe munte și lumina care să aprinde. Asă- 
m&narea ântâia exprimă că lucrurile sfint sublime și ori unde 
se arată sânt văzute, nu însă pentru celee de frică încnide 
ochii înaintea lor; iar a doua arată că lumina să aprinde ca 
st lumineze celor din casă; cine are lumină So lasă să lumi- 
neze. 4t00t0s (modius) e măsură romană; 1/; parte” din ud-. 
Oiqwvos. Isus probabil că a întrebuințat cuvântul evreesc TIND 
(Me. 13, 33, Le. 13, 21). Aplicarea astmenărilor : Așa să 
lumineze ete. De aici rezultă că «păs nu însemnează numai 
învățătura, şi pătrunderea ci, ci este principii intern de viață, 
izvorul faptelor bune. Dar strălucirea acestei lumini să nu fie. 
pentru scopurile lor, căci faptele: bune să cunose dacă, servesc 
spre “lauda, lui Duninezeii și nu a noastră din partea oame- 
nilor. Din ele să se vadă că omul este organul puterii care 
trece dela dânsul la alţii. Crizostom: Sg ne dăm silință ca să 
strălucească lumina noastră înaintea oamenilor după cuviință, 
adecă să viețuim ca adevărați creștină și încurând. nu vor mai. 
exista necredincioși (Om. 10. la 1. Tim.). Locul acesta nu 
contrazice cu 6, 1. 5. Cel din ceruri: Dumnezeii este pretu- 
tindene, dar locul cel mai ales este cerul (Is. 66, 1. Ps. 2, 
4. 102, 19. Acta 7, 55 sq.). |
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d) Realizarea legii in imperăţia mesianică, 5, 17-—20, 

17. Să nu gândiţi că am venit săstric legea 
saii prorocii; nu am venit st stric ci să plinesc. 
18. Căci adevăr zicvouă, pănăcevatrececerul și 
pământul, o iotă sai o-liniuţă nu va trece din 
lege, pănăce toate vor fi. 19. Dacă cineva deci 
va strica una din aceste porunci mai mici și va 
învăţa astfel pe oameni, mai mic să va chiema 
întru împerățţia cerurilor; iar celce va tace și 
va învăţa, acesta mare să va chiema întru împ& 
răţia cerurilor. 20. Căci zic vouă că denu va pri- 
sosi dreptatea voastră mai mult decât a cărtu- 
rarilor şia fariseilor, nu veţi întra în împărăţia 
cerurilor. :În Isus a păşit o instituţiune nouă, dar nu ne- 
pregătită. Spre a delătura orice nenţelegere că păşirea sa ar 
contrazice T. V. arată raportul săă cătră acesta; lucrarea sa | 
are bază istorică. Se na gândiţi: uşor Sar fi putut produce 
ideea, între învățăcei că T. V. s'a inlocuit prin cel N. Chie- 
marea lui Isus însă n'a fost a strica T. V. şi a-l declara 
nevalid (zara/voa), de aceea ouz 1j9ov. Legea și prorocii: 
T. V. după părţile constitutive (Le. 24, 44) şi adecă ca ele- 

„mente de vieaţi. din cari ai purces şi cari să deseoper în- 
trensul. Aci să opune zânjodoai lul zaralioa (Mt. 26, 61. 
Acta 5, 38. 39. 6, 14. Rom. 14, 20, Gal. 2, 18) fără ca 
să fie n?nowoa contrast la aceasta, căcă ar trebui să stee 
zugoUv: a confirma, întări; L. V. este fundamentul pe care 
Sa zidit T. N." Se plinese: T. V.'e schiţa (Rom. 2, 20), 
cel N. executarea. Cristos a implinit nu numai profeţiile T. V. 

„şi tipurile lui, ci şi legea morală perfect în sine şi al 
săi. Motivează cele precedente arătând că desfințarea legii 
e cu neputinţă în urma naturii acesteia. Amin (PÂN=adecer, 
așa să fie) îndreaptă atenţia asupra unei idei când stă la | 
începutul propoziției, iar la sterșitul ei întărește cele prece- - 
dente; LXĂ traduce în acest caz cu pevoizo. Cerul și pământul 
(Gen. 1, 1) stai în loc de univerz. Aceste, deşi în fluctua- 
țiunea obiectelor între ele par a sta," vor trece, iar cuvântul 
lui -Dumnezeii nu (1. Petru 1, 25). Pănă ce va trece pune 
univerzului un termin şi însemnează tropic: nicicând, iar sing. 
gti? cuprinde, cerul și pământul ca unitate. Iota (3) esto
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cea mai mică literă în alfabetul evreesc; iar zeguia proprii 
=corn; derivă dela zgas şi să întrebuinţează de gramaticii | 
grecești spre a însâmna accentele și semnele diacritice; aici 
avem st cugetăm la colţurile și corniţele (liniuțe) cu cari să 
deosebesc unele litere de altele, d. e. 7, m 3, O. Înţelesul este: 
legea nu va trece nicicând; are valoare și în noua împărăție 
a lui Cristos. Pănăce toate vor ji: cele. scrise în lege ; pune 
termin legii. pirtodar=a?ygoto9cu. Prescriptele ceremoniale 
și civile ale T. V. aii încetat a avea valvare pentrucă, sfint 
numai tipuri și sosind realitatea nu may aveati înţeles; pre- 
cum cade floarea ivindu-se fruptele. Consecința: Dacă cineva 
ete. 6 2aw cu avr. conj. stă când e vorba de ceva, ce Sar pu- 
tea intâmpla în viitor (Win. p. 288 b.) 1vop=zara?oy = a 
desfinta, abroga, nu e contrast la 7047]07] ca cum ar fi egal: 
a 0 călca. Din aceste poruncă mici ; ucoste se rapoartă la cele 
numite cu iota şi liniuţa. Vecinicia legilor morale a T. V. 
oprește pe oricine a le desfinţa chiar de i-s'ar părea nemsem- 
nate. Atare libertate falză' — cu care judecă cineva asupra 
importanţei „legii dzeești — nu eschide pe om din împărăţia, 
lui Dzeii după partea sa cea mai internă, dar el nu se ţine 
de ea cu toate puterile; de aceea nici nu este apt a învăța. 
dare, mat mic: deosebite graduri în desvoltarea principiului 
creștinesc de vieaţă. Unul este mai mic pentrucă ascultă mal 
mult „voea sa: decât a lui Dei; celalalt este mare pentrucă 
împlineşte legea cu fapta și învăţătura. În v. 20. motivează 
obligativitatea legii: Căci ze vouă etc.; fără a încuvinţa obser- 
varea, acesteia din partea fariseilor, care era numai formă, de 
aceea, să și eschid dela. împărăţia, lui Dzeii.. T. V.: este tipul 
creştinizmului, conţine elemente creştine; să poate înfățișa, 
însă contrar acestuia, dacă s6 împedecă în desvoltarea liberă 
țiindu-să strict “la forma primitivă. Fariseii așa ali lucrat: le- 
gile T. V. le-ai luat după literă fără a pătrunde - cuprinsul 
lor spiritual.. Dreptatea lor — ceeace concede Mântuitorul — era, 
externă ; păreaii numai a ţine legea, care ţinere le-a, fost mij- 
loc de a o vătăma în formula ei mai sântă, Dreptatea ce o 
cere el dela partizani :este: nu numai a pătrunde înțelesul 
legilor, ci și a le face (orsiv zai OrOdozerw, lucrarea e pusă 
înainte, v. 19). De aceea, explică Isus în cele următoare unile 
porunăă din T. V. arătând ființa lor, care cărturarii Și fari-



— 62 — 

scii o înlocuiseră cu forme. zr2zfov ze Oa qtariwov e com- 
pavatio compendiaria în Ioe de izior zijs Orzaroovws cv 
“Yoaumariwv etc. (lo 5, 36 ; Win. p. 230. 5). ou 1] cu aorist. 
conj. cf. Win. p. 470. 3. 

E) Isus explică unele porunci din lege, 5, 21—:48, 

În espunerea mmătoare Isus are în vedere că poporul 
cunoaşte legea mai ales din auzite dela înveţaţii care o expli- 
caii şi paratrazaii. EI numai ai auzit (v. 21. 27.33. 38. 

* 43) dela alţii (23, 2) ceeace părinţilor spusese Dumnezeii pe 
timpul T. V. Interpretarea lui nu arată scăderile legii dumne- 
zeești, ci se îndreaptă contra aplicării tradiționale. Isus tra- 
tează porunca a 6. (v.. 21—26), a 7. (07—32),a9. (33— 
37) şi încheie cu sumarul tablei a doua (22. 39) în care mai 
mult se abiăteaii fariseii dela spiritul legii. Crizostona Și urimă- 
torii părinţi zic că Mântuitorul pășeşte aici contra legii mo- 
zaice, este antinomist; dar explicarea v. 20. și cele următoare 
confirmă părerea că Isus atacă numai forma legii dată prin 
farisei, a 

2]. Auzit-aţi că s?a zis celor mai demult: S& 
nu ucizi; iar celce va ucide vinovat va fi jude- 
cății. 22. Iar ei zic vouă, că tot celce se mânie 
pe fratele săii vinovat va fi judecății; iar celce 
zice fratelui sii: raca, vinovata fi sinedriului; 
iar celce va zice: nebune, vinovat va fi gheenel 
focului. Auzit-aţi, adecă citindu-să legea sâmbăta când să și 
explica (lo. 12, 34. Acta 15, 21. Rom. 2, 13. Gal. 4, 21). 
Tois doyaiors de legat cu 265297 (Rom. 9, 12. Gul. 3, 16), 
este: dativ: cătră cei bătrâni și nu sânt numai contimporanii 
lui Moisi cătră care acesta a vorbit, pentrucă porunca aceasta 
s'a dat pentru toate gencrațiunile; ci toate generațiunile iu- 
daice dela Moisi pănă când vorbeşte Mântuitorul. Tuturor ai 
grăit învețaţii legii; apol ar uvea aparenţa că Isus pășeşte 
contra legii. mozaice (iar ei zic out v. 22) care este veci- 
nică (v. 18). Unii iai dozatore ca abl. ca cum ar sta: de 
cel vechi; dar atunci ar trebui să stec la început și st. se 
repețească în 27. 31. 38. 43; alţii iarâș suplinesc /06vors 

“dar Isus nu argumentează contra unui lucru prescris, ci contra 
apariţiunilor timpului săă; alții în urmă iati zotg doalorş =
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dozelor şi înţeleg pe DD Sal D3i3N, 7Q0furegor = re- 
prezentanții rabino-farisel ai teocraţiei T. V. Dar prin aceasta 
sar restringe prea, mult cercul. 26649 este alnziune la P ON 

(Amos 2, 11. 3, 10. Bz. 5, 11.19. 25; LNX 72 6 zugros). 
ov qovevus cf. Ex. 20, 13. 65% ar qovevoy este adausul 
tradiţional al interpretării înv&ţătorilor care explicaă porunca 
despre ucidere în genere și astfel de crime judeca jude- 
cătoriile inferioare. Judecătoria să pune în locul sentenţii 
ce 0 rostește. zero; după v. 22 este un tribuual inferior 
sinedriului. Acesta este instanță ultimă în toate afacerile 
de justiție și crimă, iar acelea judecătorii subalterne în 
fiecare oraş din provință (Deut. 16, 18) şi conzistaii după 
Iosif Flaviu (Antiq. 9, 8..14) din 7 membri, după rabini 
din 23. Legiuitorii vechi declarând aceste judecătorii compe- 
tente în afaceri ale omorului recunoștea în omor 0 crimă 
ne'nsemnată. Isus arată (v. 22) că nui numai omorul faptie să 
opreşte in porunca citată, ci şi pornirea internă a mâniei şi 
eruperea ei în cuvinte. Mântuitorul merge până la rădăcina 
specială a faptei, păcatul în obârşie, ceeace fariseii făţarnici 
nu făceaă. Ura e omor spiritual (1. Io. 3, 15). Călcările 
acestei porunci numai în lăuntru şi în cuvinte sânt după ex- 
plicarea lui vinovate tuturor instanțelor pănă la cea mai 
înaltă: judecata, lui Dzeii. Aceste călcări sânt; mânia ca ră- 
d&cina urci (Col. 3, 8) şi a omorului (1 Io. 3, 12); eruperea 
acesteia numindu-să aproapele neghiob sati revoltător, nelegiuit. 
Oopicoda este mânia şi năcazul pe cineva în inimă. Frate 
este fiecare om, pe-care trebue să-l iubim, nu numai Iudeul. 
Recepta a adaus ej după 1 dVsAquj auroi care lipsește în 
NB 48. 198. Vulg. arătând aşa că nu oricare mânie „este 
înterzisă, ci numai cea nemotivată (Roin 13, 4. Col. 3, 
18 cf. Efez..4, 26). "Noi. putem şi trebue st urim p&- 
catul, nicicând însă persoana. Al doilea grad este cinei 
Gaza, când mânia se manifestează în cuvinte cari vatămă 
demnitatea omenească. şi dreptatea frățească. Cuvântul raca 
deduc unii dela aram. Xp", dela pm zacuus; alţii dela 
pp a fi subțire; DI, 2 SE întrebuința la Palestineni ca 
formulă de înfruntare: bădăran, nătărăii, neghiob. Mwgds=b3y 
=nebun, are și înţelesul dedus: fără de lege, fără Dzeii, ateist, 
făcător de rele; exprimă cea mai mare decadență religios-mo- . -
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rală (Ps. 14, 1. 53, 2; 1. Sam. 25, 25); alţii cred că este 
transcrierea Jui pp (Num. 20, 24. Deut 21, 18). — Isus 
nu tratează fapta nceiderii; aceasta în împărăţia, sa nu are loc. 
Corespunzător abaterii dela lege există.3 feluri de judecătorii : 
ântâiul fel de călcări a poruncii s& pedepseşte ca uciderea, 
după explicarea, învăţătorilor evreesel; a doua aparține celei 
mai înalte instanţe de caracter omenesc, este, crimă capitală; 
al 3. fel să pedepseşte cu iadul. Pinovat va fi gheenei focului 
în loc de: vinovat va fi s& se arunce în gheena focului, 
de aceea şi cs 7 vetrrav ou mvgâz. Trerva derivă dela, 
Dr N saii complect DINȚI NA = valea fiilor lui Ilinom 
«los. 15, 8) contras în Talmud D353, însemnează valea. spre 
miazăzi de Ierusalim, unde odinioară Israiltenii aduceaii jertfe 
lui Moloh (2. Reg. 16, 37. 23, 10). Profeţii o numesc Dan 
(27 loc de scuipire, Ier. 7, 31. 19, 6). Cu numele acestel 
VA frumoase dela natură,. dar urită pentru faptele săvârșite 
acolo, să numește locul celor osîndiţi și exprimă cea mai grea, 
pedeapsă, dzeească. ou mvods e gen. atrib.: acolo există foc 
ne'ntrerupt. | 

23. Deci dacă aduci darul tăi la altar şiacolo 
îți aduci aminte că fratele tăii are ceva asupra 
ta, 24. lasă acolo darul tăi înaintea altarului Și 
mergi mal ântâiii te împacă cu fratele tăi, și 
atunci venind adu darul tâii. Isus provoacă la împăcare 
ca deducere (0Yv)- din greutatea pedepsei cu care să pedep- 
seşte mânia, contra aproapelui. El zice că nu e permis numai 
a nu lăsa mânia să între în inimile noastre, dar st căutăm a 
o nimici și în aproapele (că fratele tei are ceva asupra ta); 
și adecă nu numai în cazuri când noi am pricinuit mânie v&- 
temând pe aproapele, ci ter ze zard oov să zice în genere: 
nu numai noi să nu urîm, ci să căutăm a suprima aceasta Şi 
în aproapele, așadar nu numa! să fim gata la împăcare, dar 
să nu lăsăm nici pe fratele să urașcă. Această, manifestare a, 
dragostei să pune în legătură cu jertfa, care este cel mai înalt 
act al cultului. Cu aceasta omul se apropie de Dzeii cerend 
îndurare; este deci şi cel mai potrivit moment de a o exercia 
faţă de alții. Înaintea altarului: Isus își închipuește pe jertfitor 
deja în templu ocupat cu pregătirea jertfar. Cine voeşte a se 
împăca cu Dzeii trebue mai nainte să se împace cu fratele săi ; 

,
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deci mergi să leagă cu may ântâiă. Acest act este foarte im- „portant şi trebue să se întrerupă chiar jertfirea, începută, 
25. Împacă-te cu pirîșul tăi de grabă pănă 

ești cu dânsul pe cale; ca nu cumva să te dee pi rîșul judecătorului şi judecătorul slugil, şi să 
te arunce în temniţă. 26. Adevăr zic ţie, nu vei 
eși de acolo pănă nu vel fi dat cvadrantulcel mat 
de pe urmă. Aceste cuvinte să afli la Le. 19, 58 sq. în 

„altă legătură. Aci să lămurese cele precedente: Isus consideră 
raportul celor 2 frați care se ur&sc ca raport de datorie. zu- vocăv numai aici T.N. = binevoitor, adecă aplecat a-l împăca 
plătindu-i sai mulţumindu-l întrun chip. avzidizos = adversar, 
contrar, aici în special — Piriș, care are pretenziune la noi. 
Acestuia, să se plătească datoria ca nu folosindu-se de dreptul 
săi să ne arunce în pierzare. După dreptul roman pirişul însuş putea duce pe contrar înaintea judecătoriei ; pănă nu ajungeaii 
acolo să puteaii împăca, iar aducându-să cauza înaintea, judecă- torului: să urma strict după litera legii. Spre a marca și maj mult admonarea adauge: de grabă și aduce aminte că vieaţa 
e scurtă (0dos == vieaţă). Pană ești cu dânsul pe cale: pănăce 
nu staţi înaintea judecătorului, pentrucă atunci nu mal poate aştepta cruţare; el așudar să nu înceteze a aplica toate mij- - loacele de împăcare. Pănă (v. 26.) nu exprimă că ceva să va, întâm- | pla după aceea: celce se află în această, temniță nu mai poate aştepta ștergerea vine de păcat. zododzns (quadrans) este a, 4. parte de as de aramă, sai 2 lepte (Mc. 12, 42). Judecă- torul este Dumnezei, sluga sânt ângerii, iar temniţa este osân- direa. ! Si 
„27. Auzit-aţi că sa zis: S& nu preacurveşti; 28. iar eii zic vouă că tot care se uită la muiere ca s& o poftească pe ea deja acurvit în inima sa; . ct. Ex. 20, 14.. Fariseii înțelegeaii porunca numai despre adul- „_teriu, iar Isus arată că să oprește și fapta spirituală, . adecă, pofta (îmOvulia; iar eă zic etc.). vurj să ia în genere de muierea măritată orl nemăritată, pentrucă celee priveşte este bărbatul căsătorit, ceeace rezultă din să mu preacurvești. Pofta: în sine este urmarea păcatului, dar încă nu e păcat dacă să combate serios, ci când omul de: voe i-se supune, o hrăneşte, deși poate împrejurările neatârnătoare de el o fac să nu devină 

| 5
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faptă. Se uită... poftească (ne9s 70) exprimă învoirea lă poftă : 
celce priveşte cu scopul acesta (1. lo. 2, 10). Crizostom:.Celce 
își dă multă silință a vedea fețe frumoase acela mai mult aprinde 
focul patimel. Augustin: Qui hoc fine et hoc animo attenderit, 
ut cam concupiscat, quod jam non est titillari delectatione carnis, 
sed plene consentire carni (Serm. Dom. in monte I. $. 33). 

29. Dacă ochiul tăi cel drept te sminteşte,: 
scoate-l pe el'și-l aruncă dela tine; căci mal bine 
este ţie ca să piară unul din membrele tale și nu 
tot trupul să se arunce în gheena. 30. Şi de te 
smintește pe tine mâna ta cea dreaptă, tai-o pe 
ea şi o aruncă dela tine; căci mai bine este ţie 
ca să piară unul din membrele tale și natottru- 
pul tăi să se ducă în gheena. Privirea tratată mat na- 
inte este foarte primejdioasă, ceeace arată Isus dând sfatul a 
păstra castitatea, internă și externă chiar de ar fi împreunată 
cu mari dureri și perderi. oxavdalicev — a îndemna la păcat; 
a da anză; ozavdu?ov şi ozavddis9pov insemnează puntea la 
curse unde s& pune momeala și atingând cineva de ea cursa 
se închide. Cuvântul nu se afli la Grec, ci LXX şi apocrife, 
corespunde lui Di. Ochii, mânile sânt organele cari mijlocese 
ispitirea internă. Membrele drepte să amintesc . pentrucă omul 
mai ales de ele se folosește la faptele sale și au ântâietate 
(1. Sam. 11, 2. Zah. 11, 17). Mântuitorul zice: Dacă ceva 
te îndeamnă la păcat apoi depărtează-l chiar de ar fi de mare 
folos ca, ochiul drept 'sai mâna, dreaptă și de ai întimpina mary 
dureri la delăturare ca la, scoaterea ochiului or tăerea mânil. 

31. Dar să zice: Oricine va lăsa.pe muierea! 
sa, să-i dee carte de despărţire; 32. iar eă zic 
vout că tot care-și lasă muierea sa fără cuvânt 
de curvie,o face pe east preacurvească, și celce 
va lua pe cea: lăsată preacurvește. .Dela învățătura 
despre, castitate trece la desfacerea căsătoriei ca st arate şi N 
aici înţelesul adevărat. După Deut. 24, 1—4 bărbatul se putea 
despărţi de muierea sa, dar să-i dee Groozdoror Di 120 

“Motivul despărțirii este după Sammai adulteriul și altă purtare 
desfrenată, după Zile] orice lucru care nu ar plăcea bărbatului. 
Mântuitorul declară că în T. V. s'a dat voe a desface căsă-. 
toria numai pentru cerbicoșia Iudeilor (19, 8); iar fâriseii nu
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înțelegeaii așa, ci afirmati că în ființa, căsătoriei zace ca băr-. batul să-și poată lăsa muierea când voește luând pe alta. Isus se opune acestei explicări și arată urmările rele. Cea părăsită (legătura, conjugală să consideră încă existentă, de aceea, ano?s- Jumivn) să aduce în ispita a se împreuna cu altul. (o face... preacurvească) ; apol şi alt bărbat să ispiteşte a lua în căsătorie pe cea părăsită. Păcatul lui când ia în căsătorie pe alta nu s& spune, pentrucă s&nţelege de sine. Numai cazul de prea- : curvie face abatere. Cuvânt de curuie — fapta, cauza (40yos = 27, cizia, neâyua). Deşi Mântuitorul opreşte desfacerea că- sătoriel din alt motiv decât numat pentru necredinţă, (adulteriii), „totuș biserica lucră foarte înţelepțește când admite și alte mo- tive. Societatea, credincioşilor, împărăţia lu Dumnezeii, este acum în formaţiune; instituţiunile ei nu pot corespunde întru toate acestul. ideal, ci ea trebue să aplice legile sale -cu blân- deță ca să nu piardă membrii în loc de a-i căștiga la mântuire.! 33. larăș aţi auzit că s'a zis celor bătrânul: Să nujuri strimb, ci să dal Domnuluiljurămintele - tale. 34. Lâr eii zic vouă nici decum s&nu juraţi: nici pe cer, că este tronul lui Dumnezeu; 35. nici. pe păment, că este scăunel picioarelor lui; nici pe lerusalim, că este cetatea marelui Împărat; 36. nici pe capul tăi s& nu juri, că nu poţi face un per alb sai negru. 37. Ci fie cuvântultăi: da, da, nu, nu; iar ce este mai mult decât aceste din cel răii este. Partea ântâiaav. 35 există Ex. 20, 7, Lev. 19, 22, a doua Num. 30, 3. Deut. 23, 292. Rabinil contra- gtnd aceste două propoziții și raportându-le la voturi (cari. încă erai îmbinate în parte cu jurământ) căutati să se scape de împlinirea lor. Legea mozaică oprește a jura strimb, iar. Isus orice jurământ şi anume la cele 4 obiecte următoare ; de aceea gre ca particulă conjunctivă desparte unica noțiune în părți (47) Otdoa: 5wws) și nu sume care fiind particulă di- siunctivă .pune negaţiune lângă negaţiune (Vin. p. 454). Mân- tuitorul oprește jurământul la aceste obiecte pentrucă fiecare 
1) Expresiunea TOgvela=curvie, HOL yela=adulteriă. Câteodată însă 

Tooveia, potgela, nogrevev şi AOLgEVet să întrebuinţează mestecat, 
logveia. este noţiunea mai largă, MoLyela mal îngustă; când ântâia ex- presiune însemnează desfrenare în soi afară de căsătorie reesă din context, . 

PAI 
o
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formulă de jurământ se rapoartă la Dumnezeii și are însăm- 
nătate numai astfel, apoi cuprind aceste formule ca garanţiă 
adevărului obiecte cari staii sub puterea Creatorului nu a celuice 
joară. ouwuaw să construeşte în T. N. sati analog lui 
2 PI cu vw, eîs sai cu acuz. (lac. 5, 19) sai zazd cu genit. 
Tronul luă Dumnezei . . și scăunel etc. cf. Is. 66, 1. Ierusa- 
limul să numește cetatea marelui Împerat (Ps. 48, 3) fiind 
centrul teocraţiei și al cultului evreesc. Jurământul la capul 

„cuiva sati al săi să află şi la Romani. (Ovid. Trist. 5, 4, 45). 
Că nu poţi face ete. exprimă neputința omului și deplina 
lui atârnare dela Dumnezeii. În împărăţia lui Isus va fi alteum. 
Repetarea lui da și nu arată cât de mult ţine la aceasta. Ce 
este mad mult decât aceste: decât da şi nu: dec! jurământul. 
Nu jurământul în sine este răi (căci nu zice: ce este mai maclt) 
ci din cel re. e 7ov mownooi ca neutr: din categoria răului, 
ca masc. = satana, diavolul. Zigaben: din diavolul ; Crizostom, 
Teofilact ete. şi este mai marcat (13, 19). Justin Aartirul, 
Irineu, Clement Alexandrinul, Origen, Crizostom, Jeronim etc. 
afirmă că Isus oprește orice fel de jurământ. Aceasta însă 
contrazice cu jurămentul lul Dumnezeii (Is. 45, 23. Le. 1, 73. 
Acta 7, 17. Evr. 6, 13), al lui Isus (Mt. 26, 63 sq.) şi al 
lui Paul (Rom. 1, 9; 2. Cor. 1, 23. 11, 31. Gal. 1, 20. 
Fil. 1, 8).  Creştinul trebue: să fie pătruns de prezenţa lui 
Dumnezeii ca cuvintele Ju! (da, ba) să nu mal fie necesitat a 
le întări cu jurământ. Starea neperfectă de acum aduce” cu 
sine însă ca, și creştinul să joare: așadar condiționat şi în 
anumite timpuri. ă | 

38. AțI auzit că s'a zis: Ochii pentru ochii 
“şi dinte pentru dinte. 39. lar ci zic vouă să nu 

vă puneţi împrotiva celulrăiă; ci cinete lovește 
peste fața dreaptă, întoaree-I lui şi ceealaltă; 
40. și celuice va să se judece cu tine să-ţi icecă- 
mașa ta, lasă-l lui și mantaua;: 41. şi oricine te 
va sili a merge o milă, mergi cu dânsul două. 42. 

“Celuice cere dela tine dă-i, şi nu te întoarce de 
celce voeşte să se împrumute dela tine. Împlinirea 
rigoroasă a, datbriel legale din T. V. devine datorie de dra- 
goste în împărăţia T. N. Acolo era cel mal sever drept de 
răzbunare, care st exprimă cu ochii pentru etc. (Lev. 21, 24).
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Isus se opune abateri! tradiţionale dela, prescriptele din. Ex. 
21, 23—25. Lev. 19, 18, cari s'aii făcut punendu-să în le- 
gătură cu Lev. 19, 17, şi arată că numal autoritatea judecă- 
torească nu și singuraticil ai jus taltonis. Expresiunea dragostei 

-sE arată în patru exemple puse în gradaţie întoarsă fără a 
voi împlinirea lor literală, ci numat să servească de pilde ge- 
nerale ale abnegaţiunii și jertfirii: de sine. Ochiă — dinte : 
va da. SE nu vă puneţi împrotiva celui reă: legea pretinde a 
folosi forța contra forţei. ze 70045 e masc. = om răutăcios, 
ceeace rezultă din: cîne te lovește etc. Cizostom, Teofilact 
iati despre diavol. — Ântâtul exemplu este maltratarea tru- 
pească care dragostea o supoartă. Ganitewv — a bate cu bă- 

"țul, înrudit cu zoapitev=a bate cu pumnii, cu palma. 
Faţa dreaptă să zice după datina de a aminti părțile drepte 
înaintea celor stângi, deşi mai firesc era aici să se schimbe 

- ordinea. AI doilea exemplu să rapoartă la certele judecătoreşti 
despre al meă şi al tăi. zor9ijvau=—a-l aduce înaintea judecă-. 
torieă. Jazov (D335 tunica) este subvestmântul în forma că- 
meşi! cu mâneci, ajunge pănă la genunchi, era de in sai 
bumbac; iudriov (1%, 133, toga) este supravesmentul în : 
forma mautalei, să întrebuinţează şi pentru acoperire noaptea, 
şi nu era iertat a-l ține ca zălog mai mult de pănă seara 
(Ex. 22, 26. Deut. 24, 13). Acest din urmă era de mal mare | 

„trebuinţă. Să-ţi îee: cu proces. Înţelesul: creştinul mat bine să 
dee ceva “preţios din ale sale decât să nutrească un proces 
care amărăște pe altul. Între aceste exemple și cel următor 
să întrețesă, serviciile corporale. cpyagevev, cuvânt trecut din 
limba, perzească . (aggar=a scrie, a duce depeșe, apoi a face 
servicii de stat) în cea grecească şi rabină, însemnează : a face 
servicii de sol sai transport; apoi a sili s5 facă aceste ser- 
vicii: Cir întroduse o nouă ordine a curierilor şi dispune că 
aceștia pot lua, animale sat oameni de pe drum ca să-l ducă 
dela staţie la staţie; aceasta să numi angariare. utitov=1000 
de pași. Al 3. exemplu este cel ma! blând: cerere și împru- 
mutare. Isus vorbeşte aici de împramutarea după care nu să 
plăteşte camătă. La Iudei era oprit a lua interese la împru- 
mutare dela conaționall (Ex. 22, 24. Lev, 25, 37. Deut. 23, 
20). Celuice cere și celce voește sânt specii la cehă re, 

43. AȚI auzit că.s'a zis: Să iubeşti pe fra-
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tele tăi, şi să urăşti pe vrăjmașul tăi. 44. Iar 
eii zic vouă: Lubiţi pe vrăjmaşii vostri şi vă ru- 
gaţi pentru ceice văgonesc pe voi; 45. ca să fiţi. 
fiil Părintelui vostru celui din ceruri care s0a- 
rele stii resare peste cei răi şi buni şi plouă pe- 
ste cel drepţi și nedrepţi. Recepta are după vrăjmașiă 
vostri: binecuvântați pe ceice vă blastemă pe vo), faceți bine 
celorce vă urăsc pe voi; înaintea, lui pă gonesc: vă (Supresc 
— sânt adausuri din Le. 6, 27 sq. şi lipsesc în NB. 1,11 
al.. mal multe. Verziuni și la. unii Părinţi. Ajungând Isus 
cătră, sfârşitul interpretării T. V. încheie cu cel mai înalt Și 
perfect grad de iubire: a dușmanilor. Lev. 19, 18 să poruu- 
cește a iubi pe aproapele, ceeace fariseii înțelegeau de israil- 
teni afirmând că pe duşmani, adecă pe ceice nu aparţin sta- 
tului israiltean, îi pot uri. Isus se opune acestei frivolități 
faţă de lege; mai vârtos că că călca chiar cerinţele legii 
(Ex. 23, 4. Lev. 19, 18. Ps. 7, 5. 35,.13 sq. Iob 31, 

-29), şi arată pe cine trebue să iubim. Învăţăceii lui Cristos 
să iubească pe ceice îi dușmănesc, după exemplul lui Dzei 
(Rom. 5, 8), deși nu încuvințează păcatele lor (1. lo. 2, 15), 
rugându-se pentru ei să primească; iertare şi grație. Zubiţi, bine- 

„ cuvântați, faceți bine, vă rugați (Vulg.) sânt gradație, opuse forme- 
lor mâniei. S& cere deci să iubim individul ca chip și asăminarea 
lui Dzeă, nu starea lui. picătoasă, care iubire st oprească 
toate sentimentele contrare: să dorim binele, să căutăm a le 
ajuta. ayarâv=diligere, prieîv=amare; cel dântâiii se rapoartă | 
la iubire în înţeles moral, al doilea are în vedere mai mult 
senzualitatea, (lo. 5, 20. 11, 3. 21, 15 sq.). S& motivează 
cerința aceste iubiri; seopul iubirii dușmanilor este: a fi 

“asemene lui Dzeii, (v. 9.). Dzeii urâşte râul şi - poruncește ca, 
ei să facă aceeaş (Rom. 12, 9), dar binecuvântă pe omul : 
păcătos; aşa, să facă și creștinul.. Această iubire omul nu o 

. produce din sine ci graţia dzeească. Vrâjmaşii vostri e paralel ă 
cu pentru celce vă. gonesc; .plur. pronum. Motivul acestet 
iubiri este: iubirea lui Dzeii se arată în natură pretutindene 
în acelaș chip r&sărind -soarele în tot locul și plouând peste 
toţi; iar al doilea motiv arată că iubirea zămislită din interes 
(fratele vostru) nu are valoare și 0 aii şi păgânii, este de mai 
puţină importanță decât a fariseilor; de aceea:
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46. Că de veţi iubi pe ceice vă iubesc pe vol, 
ce plată aveţi? Ai nu şi vameşii fac aceasta? 
47. Şi de veţi saluta pe fratele vostru numai, ce 
faceţi mal mult? Ai nu şi păgânii fac aceasta? 
Porunca precedentă motivează Mântuitorul cu argumenbun e 
contrario. Dragostea, firească care cuprinde numai cele îurudite 
este în ultima analiză iubire de sine (Efez. 5, 28) şi inferioară, 
celei creștine, care culmină în iubirea dușmanului.  Vameșii 
cf. 9, 9. donateoda exprimă în genere iubirea cuiva. Pe fra- 
tele vostru numai: pe conaţionali. Iubirea firească are may 
puțin preţ decât. cea adevărată care nu caută. răsplătire, ci 
plata ei conzistă în fericirea ce o simțește pentrucă Dzeă în- 

„Suș este dragoste (1. Io. 4, 8), și numai acela poate iubi, în 
care locuește Dreii. 

Sferșitul şi rezultatul celor precedente (44;—47 ; ouv) și tre- 
cere la cele următoare în provocarea: 48. Fiţi deci desăvâr- 
şiţi precum și Tatăl vostru cel ceresc desăverșit 
este. rilaoz să întrebuința mai nainte la animalele cari să 
jertfiaii, - dela cari s6 cere a fi fără scădere (Garooqos, Lev. 
11, 44 cf. 1. Petru 1, 16); iar aici însemmează: moralicește 
firă prihană; st caute adecă a imita cât să poate icoana 
Dzeului celui prea înalt. Zigaben: aice îubese pe cel care-i 
iubesc sint nepenfecți în iubire; iar care (iubesc) pe dușmani, 
aceștia sânt deplin. toto9e ou este imper. şi stă paralel cu 
Onws pevno9e v. 45; în opunere cu fariseii, cărturarii, va- 
meșii și păgânii. Precum exprimă calitatea modalității morale ; 
gradul nu poate fi acelaş, dar să impune datorința a tinde la 
perfecţie cât să poate de mare. Cel ceresc (0Ugpavroc) să 
întrebuinţează numai la Mt. şi exprimă ca 6 8 zoig ovoavois 
că Dzeii este mai presus de toate lucrurile pământești (Ps. 14, 
2. 102, 20). . - 

£) Împlinirea legii în opunere cu explicarea tradițională, 6, 1—18, 
(rugăciunea domnească, 6, 9—12), 

Noul pasagiă în cuvântare începe cu ideea din 5, 20 şi 
mustră aplicarea falză a dreptăţii din partea fariseilor, care 
făceaii aceasta ca oamenii să-l vadă. Învăţăceii, de nu se vor. 
păzi de aceasta, să ştie că făptuirea lor nu are valoare morală.
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Isus demonstră acest abuz la acele acte cari să socoteai de 
israilteni expresiunea cea mai înaltă a pietății: darea, milo- 
steniei (2—4), : rugăciune (5—8); în rugăciunea domnească 
să arată tipul adevăratei rugăciuni (9—1 2); în post (16—18). „| 

6, 1. Luaţi dar aminte ca dreptatea voastră 
să nu o faceţi înaintea oamenilor ca să vă vadă 
ei; iar de nu, plată nu aveţi la Tatăl vostru cel 
din ceruri. 2. Deci când faci milostenie, nu trim- 
biţa înaintea ta, cum fac cel fățarnici în sina- 
goge și în uliţe, ca să se mărească de. oameni; 
adevăr zic vouă, îşi ai plata lor. 3. Iar tu când 
faci milostenie să nu ştie stânga ta ce face drea- 
pia ta, 4. ca miloștenia ta să fie într'ascuns, și 
Tatăl tăi care vede într'ascuns va da ție. n000£yere 
cu propoziţie neg. în infin. Le. 21, 34 și nu dat. ca de regulă. 
Recepta, citeşte milostenie în loc de dreptate. Partea  falză 
la darea elemozinei — cum făcea fariseii — este Că 0 să- 
verşeaii ostentativ.; de aceea, dizaoovvn însemnează chipul cum 
are s6 se manifesteze această lege în fapte bune. Creştinul 
săvârşeşte toate din smerenie şi având în vedere pe Dzeii; 
fariseii din contră căutaii ca oamenii să-i vadă. Înaintea oa- 
menilor, ca se vă vadă par î fi identice ; dar deja Crizostom - 
face deosebirea zicând: Căci există care face înaintea oame- 
nilor jărd a voi se fie săzut; și iarăș care nu face înaintea 
lor şi face spre a fi vezut; de aceea nu mustră și încunună 
simplu fapta ci întenţiunea. Iustin le contrage: Nu faceți acs- 
ste ca să fiți văzuţi de oameni (Ap. 1, 15. p. 63 A). Zarde 
nu: de nu luaţi aminte ca dreptatea voastră ete. (Win. p. 
543). Consecința principiului general din cele de mat nainte 
este: Deci când faci milostenie ete.; să recomandă în T. V.: (Deut. 15, 7. Ps. 41, 2; 112, 5. Prov. 11, 95. 15. 58,7. 
8). Edemuoouvn este milă, binefacere, apoi în special milostenie. 
oainiCew st ia ca trop: nu ca cum S'ar aduna, cerșitorii cu 
trîmbiţa, ci: a, face ceva cu ostentaţie (Crizostom, 'Teofilact, 
Zigaben). Cicero: 'Te buccinatorem fore existimationis - meae 
(ad Div. 16, 21). vnozouzre la clasici însemnează rapsod, 
interpret, actor; în T. N. fățarnic;1) așa să numește celce 

) Verbul 7r0xoiveodar ocură numat la Le. şi = dnozgirt09a a răspunde, apoi a juca un rol în dramă, pe scenă,
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face bine numai din deșărtăciune, numai ca să se arate, Au 
plata: acum prin aceea că oamenii întradevăr îl măresc; ex 
Şi-a ajuns “scopul pentru care aii dat milostenie; e contrast 
la r&splătirea generală viitoare când să r&splăteşte numai ceeace 
are valoare adevărată. Recepta, are după va da ție în acest | 
V.,. 6: 8 cuvintele 2 75 pute. Isus spune credincioşilor 
că făcând o faptă bună nu numal s& nu aibă intențiunea, ca 
oamenii să-i vadă şi laude, ci chir inaintea noastră să o 
ascundem ;. să nu cugetăm mult asupra faptelor ce le-am să- 
verşit şi apoi să ni le atribuim ca merite: (să nu ştie stânga 
etc.). Care vede întrascuns: este acolo înță ; ceeace oamenii 
nu văd știe Tatăl atotvăzătorul. Va da fie: răsplata, în opu- 
nere cu a oamenilor; este și adevărată. 

5. Și când vă rugaţi, nu fiţi ca fățarnicil; căci iubesc în sinagoge și în unghiurile ulițe- 
lor stând a se ruga, ca să se arate oamenilor. Adevăr zic vouă, ai plata lor. 6. lar tu când te rogI, întră în cămara ta și închizând uşa ta roa- gă-te Tatălui tăi care este într'ascuns, și Tatăl 
t&i care vede într'ascuns va da; ţie. 7. Iar ru- 
gându-vănu grăiți multe ca păgânii; căci le pare că întru multa lor vorbă vorfi ascultați. 8. Deci nu vă asemănaţi lor; căci ştie Tatăl vostru cele 
ce vt trebuesc înainte de a cere vol dela dânsul. Recepta are singul. : când te rogi... fii. Aplicând principiul de ma! nsinte (v. 1) arată Isus falzitatea, rugăciuni! săvârșite de farisel care căuta numar să fic vezuţi de oameni; apol se ţineaii de datina păgânilor a rosti rugăciun! multe și lungi. 
Iudeii se rugai de regulă stând cu faţa spre templu, de aceea, stând. Topueiov: orice cămară (dela Tăgutsuw; cămara de bu- cate, Deut. 28, 8. Prov. 3, 10. Le. 12, 24), odue în lăun- trul casei (O1N, Gen. 43, 30, Jud. 16, 9. 12), în urmă poate însemna și foișor (1zeogov Is. 26, 20); este opus lui în sina- doge . .. . ulițelor. Închizend uşa accentuează şi mal mult izolarea. Rugăciunea este converzaţie cu Dzeu, şi celce se roagă poate s&vârși aceasta mai bine nefiind împedecat de lucrurile lumești. Porunca Mântuitorului de a se. ruga în cămară nu trebue luată în înţeles literal, căci el recomanda, de altă parte cultul public (Mt. 18, 20). Teofilact: Locul nu strică ci mo-
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dul și scopul. Va da fie: pentru pietatea ta. Fariseilor lipsea 
vocea, păgânilor priceperea. zrodv?opia este urmare dela Barro- 
Hoyia. Barroloyeiv deduc Suidas cete. dela un atare Dattus, rege 
în Cirene, care compunea imne multe şi lungi; dela NW3, 
efutivit, a vorbi lucruri proaste; ca, onomatopoietie dela 
BarragiCev, fBarranonâs, Barragroriis= a gângăvi, a vorbi 
multe, a flecări; deja Jlesichiu zice: xară pulunou Tis powvijs. 
Pe Demosten îl batjocureaii Barraldyos (Dem. Cor. p. 288, 
17; Aesch. in Tim. 51). Multa lor vorbă: aceasta e cauza 
ascultării lor. Necredinţa crede că rugăciunea lungă este auzită, 
iar credinţa știe că o primeşte numai râția dumnezeească,, 
pentrucă o cunoaște; de aceea: știe Tatăl... de a cere vol 
dela dânsul. Acesta, e motivul ca creştinii s& nu imiteze pe: 
păgâni... Augustin: Absit ab oralione multa. locutio, sed non 
desit multa precatio, si fervens perseveret intentio. . . . Aultum 
loqui în precando est vrem necessariam” superfluis agere verbis ; 
matltun cute precari est ad cum, qiten precamur, diuturna 
ei pia cordis eacitatione pulsare ; . nam plerumque hoc nego- 
tiu plus gemitibus quam. sermonibus. agitur (Epist. 121. ad 

-Dioscor..). 

9. Voi deci așa vă rugaţi: Tatăl nostru care 
ești în ceruri, sânţească-să numele tei, 10. vină 
împărăţia ta; fie vocea ta precum în cer și pe pă 
ment; 1l. pânea noastră cea detoate zilele dă-n i-o 
nout astăzi; 12 și neiartă nout greşelele noastre, 
precum și noi am iertat greșiţilor nostri; 13 și 
nu ne duce pe noi întru ispită, ei ne mântuește 
de cel răi. Modul cum trebue învățăceii să se roage arată 
Isus în această rugăciune numită domnească, care e pătrunsă | 
de simplicitate şi profunditate, smerenie și sublimitate. Ideea 
principală a rugăciunii este dorirea, Împărăției lul Dzeu, iar 
întregul se împarte: partea întâia exprimă în 3 cereri (sânţeas- 
că-să numele tăi; vie împărăția ta; fie voea ta precum În 
cer și pe pământ) raportul lui Dzeu cătră oameni; partea 
a doua (pânes noastră... ; și ne cărtă .., ; şi nu ne 
duce... ; ci ne mântueşte...) în 4 cereri raportul oame- 
nilor cătră Dzeii. Împărțirea în 7 cererl 0 are mal ântâitt 
Augustin, iar Origen, Crizostom, Reformații, Arminianii, So- 
cinianii etc. a numai 6 cereri îmbinând pe 6. Și 7. Doxolo-
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gia dela sfârșit!) nu este originară şi sa adaus mai târziu; 
lipseşte în « B. D. L., la cel mat mulți Părinţi. Începuturi 
întimpinăm deja Constit apost. 7, 24: Că:a ta este împerăția 
în veci. Amin; Opus imperf. în Matth. la Augustin : Quoniam 
tuum est regnum et virtus et gloria; protestanții o aii; ase- 
mene și Șaguna. Această rugăciune să află și la Le. 11, -1. 
Foarte de timpuriu această formulă este oratio legitima ct 
ovdinaria (Tertulian : breviarium totius evangelii, De orat. c. 1; 
Ciprian?) și anume, după Învățătura apostolilor 8, 2. 15, 4, 
cum să află la Mateii. Raportul celor două relatări (Mt. Le.) 
s'a, explicat în deosebite chipuri.) 

Așa e contrast la, batologie, iar voi la păgân) ; deci exprimă: 
voi să nu v& astmănați păgânilor. "Alocuţiunea Tatăl nostru 
etc. arată, că noi sintem fiii acestui Părinte (Deut. 32, 6. Is. 
63, 16. 64, 8) dar adăogându-să în ceruri exprimă că Mân- 
tuitorul cunoaște slăbiciunea credincioșilor, pentru-că el nicl- 
când nu zice aceste „cuvinte în rugăciunile sale (26, 39. 
42. Io. 17, 1. 5); apoi că la rugăciune cugetele şi sinițirile 
noastre să le înălțăm la cel vecinic. Nostru: toți sântem fraţi 
căci avem un Părinte ceresc, de care ne putem apropia în 
rugăciune numai avend conștiența, că iubim pe fratele nostru. 
Expresiunea 2 zoîe ovoaroie corespunde lui. Da (să în- 
trebuințează numai în plural, de aceea să poate traduce şi cu 
sing. Învăţ. celor 12 „Apostoli 8, 5 are corect: 2 T 0Vgar() 
şi caracterizează pe acest Părinte ca adevăratul Dzei. Aici 
este — după închipuirea Evreilor — deosebitul loc unde" lo- 
cucște și stăpânește (Is. 66, 1. Ps. 2, 4. 102, 19. 115, 3, 
Ilob 22, 12. sq..Acta 7, 55. 56; 1. Tim.6, 16, cf. Mt. 3, 
16. 17. Io. 1, 52. 192, 28. etc). Și păgânii credeai că 
zeitățile locuese în cele mai inalte regiuni (Arist. de coelo 1, 

DĂ Recepta : Că a ta este împărăţia şi puterea şi mărirea în veci, Amin. 
3) De orat. Domin.28: Nam cum Dei Sermo, Dominus noster Jesus Christus, omnibus venerit, et colligens doctos pariter et indoctos,. omni sexui atque actati -praecepta salutis ediderit pracceptorum suorum fecit grande compendium, ut in disciplina coelesti discentium memoria non laboraret, sed quod esset simplici fidei nacessarium velociter disceret, 
3) Origen le cunoaşte, zice că la Le. e preserisă pentru înr&țăceii, înain- taţi în învățătura creştină ; Zigaben afirmă că ele sânt deosebite formulare, Exe- geții protestanți atribue originalitatea lui Le., dar zic că pentru cuprins merită ântâietate Mt; car exegeţii catolici că formula la Le. e scurtarea rugăciunii dela Mt. - -
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3: Zofi daă zeului cel. mai înalt loc). Acest adaus arată, 
direcția priviril celuice se roagă: în sus unde Cristos șede de 
dreapta Tatălui (Col. 3, 1. 2). Orizostom: Celce se rougă se 
depărtează de pământ, se apropie de terâmurile înalte, de căile 
de sus. Cele 3 cereri dântâiă formează cercuri concentrice : 
în ântâia privese membrii împărăției lul Dzeii la stăpânul ce- 
resc, a doua se îndreaptă la lățirea, acestel împărății pe pă- 
mânt și încheie cu realizarea ei în înima tuturor celoree i-se 
supun. didţeoda însemnează la lucruri profane a fi sânțit; 

“iar despre cel însuş sânt: a fi cunoscut atare; deci nu: resta- 
bilirea comuniunii cu Dzeă (1. Tim. 4, 5; 2. Tim. 2, 21) nici delă- 
turarea răului din noi (lo. 17, 17; 1. Tes. 5, 23), ci lumea în- 
treagă să se schimbe ca să recunoasră „chipul dzeesc în om 
care a început a se înoi (2. Cor. 4, 16). Expresiunea ocure 
și în T. V. (Lev. 10, 3. 92, 2. Num. 20, 13. Ez. 28, 22. 
38, 13). Ciprian, e. 12: Non quiod optemus Deo ut sanciifi= 
celur orationibus mostris, sed quod pelamus ab eo ut nomen 
eius -sanctificelur în nobis .. ut qui baptismo sanctificati. Sumus, 
în €0 quod esse coepimus perseveremus. Augustin |. ce. 19: 
Quod non sic petitur, quasi non sit sanctum nomen Dei, sed 
ut- sanctum hubealur ab homânibus. — - Numele însemnează 
după uzul "|. V. fiinţa dzeească ca obiectul descoperirii, cu- 
noștinţii, mărturisiri! şi adorațiunii noastre (Ps. 5, 12. 9, 
11. Is. 29, 23. Ez. 36, 23 etc). Cererea ântâiă o putem 
circumscrie: Dzeirea ta să se preamărească; dar precum zice 
Augustin (De corr. et grat. 6) această mărire să nu fie ex- 
ternă ci internă, avend proposiţia înţelesul: sanctificetur no- 
men tuum in nobis. Împărăţia lut Dzeit poate veni numai daci 
cele dzeești - în om Sati preamărit dupăce le-a cunoscut. 
Aceasta să tratează în cererea a doua, care se află și la 
Evreii întorși din robia babiloneană: Regnel tuum regnun ;. 
redemlio oz veniat. Împărăţia este cea mesianică (Le. 2, 25. 
17, 20. 22, 18. 23, 51. Me. 15, 43.; 2. Tim. 4, 8), 
a cărel perfecționare să întâmplă la a doua venire. Acest 
înțeles îl ai şi părinţii (Tertulian, Crizostom, Augustin, eo- 
filact, Zigaben). Fără îndoială este că omul numal fiind sânțit .în 
lăuntrul stii poate cunoaște cu adevărat și preamiri pe Dzeii 
(1. Cor. 3, 14.15,). A treia,cerere 6xprimă lățirea împărăției 
lui Dzeii, care să cuprindă tot mai mult teren, dar așa că
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voea lui Dzei să se împlinească necondiționat. Această fm- 
perăţie s'a pregătit în T. V., în Cristos s'a realizat obiectiv, 
subiectiv însă trebue să se lărgească tot mai mult întrând în 
ea toate popoarele. Cele două cereri din urmă izvorese din 
ântâia și totuş sânt: început, mijloc și sferșit. cs 8 'ovocrqj 
(scil. piverau).., : ângerii în cer împlinesc întru toate voea 
lui Dzei (Ps. 103, 20); creatura pe pămcut încă va fi astfel 
când să va fi desăvârșit. În partea a doua să arată că numal 
așa st pot întâmpla cele precedente dacă vor fi  delăturate 
pedecile următoare; putem deci completa: pentruca să fie așa 
dă-ne pânea noastră cea de toate zilele. doros este pânea ca 
nutriment, apol ca sinecdohă:. toate bunătăţile pământeşti. 
Cine se roagă se poate înălța la, lucruri mal înalte numal 
mânecând dela existența sa, fizică. Nutrimentul spiritual nu să 
eschide (lo. 6, 33. 35; Eve. 6, 4. 5). entovorog (numai aici 
şi Le. 11, 3 în toată grecitatea) derivă dela part. lul îzar ori OY, D 7 A Asu a Co» “ 1: <€ 7 eva cu ni; în cazul ântâiă insemnează 77 2nrotoa scil. 7jucga: . A . 4 > 1 > , ziua de mâne, iar zov grow z0v îmtovorov stă în locul lul 
TOV UQTOv Tis Ertovong 7iutgas: pânea pentru ziua de mâne. 
"Ieronim zice că a aflat în evangelia după Evrei în locul lut 
E7tOVg10s (supersubstantialis) cavântul IND = mâne. Explicarea, 
aceasta însă — deși mai corespunzătoare regulelor gramaticale 
—, contrazice cuvintelor Mântuitorului (6, 38) care opreşte a 
griji pentru ziua de mâne. Mai Dbubă este deducerea dela 
ever, ovola — deşi ar trebui să sune ETOVOLoş, ca t5ovorog, 
evovotos, dar să află sregrovorog și are analogia lui erezie 
(Fil. 4, 5; 1. Petr. 2, 18. Iae. 3, 17) — şi iînsemnează 
deros Emovoros pânea necesară pentru existența, vieața noas- 
tră- (Origen, Crizostom, 'Teofilaci, Zigaben). Această explicare . 
subzace traducerii: de toate “zilele. În cererea a cincla vine 
necesitatea spirituală fiind în planul ântâitt conștiența vinei 
şi a păcatului, care s& poate “depărta numa! iertându-să din 
partea, lui. Dzeii. Faţă de el toţi sântem vinovaţi, dar el va, 
fi cătră noi cum și noi cătră aproapele; va arăta, dragostea, 
sa iertătoare dacă și noi iertăm aproapelui. Precum şi noy: 
nu exprimă măsura pănă unde. Dzeii va, ierta păcatele noastre, 
ci este asămănare motivătoare, opeilqua (XX însemnează 
datoria în bani, Ez: 3, 20, dare, Gen. 15, 8). este vină, 
păcat: deci să ia în înțelesul mai larg (Le. 11, 4). Recepta
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are dpiouev sai pieuer în loc de dgpajzaurv, corectură 
după Le. 11, 4. Perf. exprimă că cine se roagă la Dzâii 
după iertarea păcatelor trebue încă înainte de aceasta să fie 
iertat -celuice i-a greşit: Sentimentul vinei deşteaptă sentimentul 

” slăbiciunii care ușor poate r&tăci dela Dzei. Pentru om nu e 
destul numai iertarea de acum a păcatelor, ci el va trebui 
se se teamă că în viitor va greşi contra, lul Dzeii. De aceea 
a 6. cerere și nu ne duce. Oamenii se află în poziția de a 
se hotări spre bine sai rii, cecace îi examinează (lac. 1, 13; 
1. Petru 1, 7. 1. Tim. 6, 9); în accasta îi poate aduce orl- 
care lucru din afară (nu ne duce etc.) și pentrucă îl trage 
firea (lac. 1, 18). Membrii împărăției lui Dzei se roagă 
să li se delăture aceste examinări:), deşi Dzeii deodată cu is-: 
pită dă şi învingerea (1. Cor. 10, 12). Cererea a şeptea cu- 
prinde scăparea de tot r&ul în genere. Guoda cu and=a feri 
de ceva; cu e a mântui. ov 70vnQou poate fi neutr.: răul să 
consideră ca putere căreia sântem supuși; ca masc.: diavolul, ' 
stăpânul acestei lumi, pe care o ţine legată. Dupi T. N. 
mai corect este cea din urmă. 

14. Căci de veţi ierta oamenilor greșelele: 
lor, va ierta şi vouă Tatăl vostru cel ceresc, 15... 
lar de nu veţi ierta oamenilor, nici Tatăl vostru 
nu va ierta greșelele voastre. Aceste versuri explică 
V. 12 arătând că împăcarea cu fratele este condiția iertării 
păcatelor din partea lui Dzeii. naodazoua este manifestarea 
singuratică a lui cuaozia, =cudormua (Ac. 3, 28). Tatăl ceresc 
să află numai la Mt. | | | 

16. lar când postiţi, nu fiţi trişti ca cet fă- 
țarnici; că își ascund feţele ca să se arate o0a-: 
menilor postind. Adevăr zice vous, aiîi plata lor. 
17. Iar tu-când posteşti unge capul tăi şi fața 
ta o spală, 18. ca.st nu te artţi oamenilor că 
postești, ci Tatălui tâii care este întru ascuns, 
şi Tatăl tău care vede întru ascuns va resplăti 
ție. Aceste versuri stai în paralelă cu v. 2, 5: în locul 
aparenții să fie realitatea. Fără îndoială Mântuitorul are „în 

l. Ileguouds Însemnează a) examinarea trimisă de. Dzcă asupra 
credincioşilor (Rom. 5, 3. Iac. 1, 2—4; 1 Petr, 1, 6 sq.); aceasta însă nu cerem să o delăture; b) încercările de seducere purcese din lăuntrul nostru (ae. 1, 12); aceasta nu are loc aici; e) atacurile din partea satanci — aceste să înțeleg aici.
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vedere ajunarea privată și nu cea preserisă prin lege . (Lev. 
16, 29. 23, 27). Aceste ajunări erati Jol„ziua în care Moisi 

Sa suit pe muntele Sina, Lu, ziua în - care sa, pogorit 
de acolo. S& 'nțelege că purtaii haine de jale ca să fie văzuţi 
(Is. 58, 5. 61, 3). ozvdowrrde dela ozv99os moros, şi duy= 
față: trist, întunecat. Expresiunea, să explică prin că își ascund 
ete. dparico=a face ceva nevezut, a nimici, a strica (v. 19): ei 
fac de nu li să vede faţa, ; presăraii cenușă, nu-și spălaii faţa și barba, 
saii le înveliaii (2. Sam. 15, 30. Est. 6,12). Contrarul este: Jar 
tu etc. Adevărata pietate nu caută a se arăta tuturor, ci nu- 
mal fățărnicia. Aceasta să exprimă și în ange capul ete. Întru 
ascuns: în opunere cu pășirea înaintea oamenilor, Recepta are 
v. 18 la sfârșit: Ja aretare, | Se 

9) Valoarea bunurilor pămentești ; poziția fariseilor faţă de lume 
6, 19—7, 12, 

19. Nu vă adunaţi vouă comori pe pământ, 
unde molia și rugina le strică, şi unde furil le 
sapă și le fură; 20. ci vă adunați comori :în cer, 
unde nici molia nici rugina le strică, și unde 
furi! nu le sapă şi le fură. 21. Căci unde este 
comoara ta,-acolo va fi și inima ta. Aici să opun co- 
morile cereşti celor pământești. La nu vă adunați este adaus 
vouă spre a arăta că celee adună comori este egoist şi face 
toate cu multă precauţiune. Pe pământ să leagă cu comori. 
os (oo Is. 51, 8) e molia în haină, fowors=roadere în 
genere; Vulg. aerugo=rugină. apaviţe: le fac să dispară, 
nimicesc. Amândouă ' expresiunile se rapoartă la “haine etc., 
iar furiă la aur, argint și petri scumpe. În cer să leagă cu 
6 adunaţi: acolo să depună credincioşii. Comorile pe pământ 
sânt nesigure; iar motivul principal la adunarea “comorilor în 
cer: căci unde este comoara ta etc. Comoara să închipueşte 
ca scopul nizuinţelor;. iar inima, este centrul doririt și al iu- 
birii acestul scop. | 

22. Lumina trupului este ochiul. Dacă ochiul 
t6i e simplu, întreg trupul tăi va fi luminos; 23. 
iar dacă ochiul t&ii va, fi TE, întreg trupul tăi 
va fi întunecos. Dacă deci lumina cea întru tine 
este întunerec, cât de mare este: întunerecul!
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24. Nimene nu poate sluji la dor domni; căci sai 
pe unul va uri şi pe celalalt va iubi, sai de: 
unul se va lipi şi pe celalalt va despreţui. Nu: 
puteţi sluji lui Dumnezei și mamonel. Legătura 
acestor versuri cu cele precedente este: cunoştinţa și voința 
noastră (în cele precedente: inima) trebue să fie îndreptate 
la cer; iar aceste două sânt pentru spiritul omului, ca ochil 

„pentru trup. Ochii sânt capabili a primi lumina soarelui pănă 
când sânt limpezi şi luminează trupul tutreg, pentrucă: sâut 
în partea lui de sus şi-l poartă pe toate căile vieţii omenesci ; 
așa și cunoștința și voinţa dai spiritului direcțiunea. Ochi! 
apar aici înșiși luminători.) Simplu (Teofilact: curat, sânătos) 
— ăi (de tot orb sai numai alterat) exprimă două posibilităţi 
cari pot s€ se întâmple şi după cari luminează ori nu; în 

* acelaș chip înţelege Mântuitorul ochiul intern, spiritual, ra- 
țiunea, :2) lumina întru ține. Fiinţa internă a omului deel nu 
este stricată de tot; el are facultatea a, cuprinde cele dzeești. 
Dacă această facultate se estinde numai asupra lucrurilor pă- 
mânteşti, devine rea; lumina, internă apune. Dacă dea; con- 
cluzie a minori ad majus. Lumina cea întru tine: rațiunea 
practică; Zigaben: Rațiunea care Sa dat se lumineze și să 
poarte sufletul. — Omul nu poate aduna comori pe pământ, 
cari-l leagă inima, şi lu Dzeu deodată (v. 94). Culmea 
acestul contrast este eschiderea uneia prin ceealaltă ; raportul 
între stăpân şi servitor nu permite indiferentizm din partea 
acestuia. Lui apanăy să opune geroeiv, ul dvrezeodu iarăş 
xarapooveiv. dvrezeadai rivos=a se ține de cineva, a se lipi, 
a cuprinde, a ține cu tărie; este executarea lui Gpazâv (cf. 1. 
Tes. 5, 14. Tit 1, 9). Maubvos şi Mauowvăs derivă dela 
DD Sai Nyj=—avuţie;3) aici e personificat în opunere cu 
Dzeu: idolul avuţiei (Plutus); Zeronim: Non dizit: qui habet 
divilias,- sed qui servit divitiis ; qui enim divitiarum servus 

1) Filo (De vita theor, II. 482 edit. Mangey) zice : Iubitorul de Dzeii suflet naște feți nemuritori, pentrucă Tatăl a sămânat în el raze înțelepte cu care poate vedea învățăturile înțelepeiunil, ” 
2) Rațiunea, fiind curată poate înţelege lucrurile dzeeşti, deşi din sine nu. le poate produce. | 
3) Dela |DD=—a ascunde; POD =cămară de provizie (Gen. 43, 23. Prov. 2, 4. lob 3, 21); alţi! însă cred că e contras din NIN dela PIN=a se în- 

crede; analogie NI5 din NAND. | ,
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est, dinitias custodil ut Servus, qui autem servitutis excussit dugum, distribuit eas ut dominus. Omul trebue să urască răul voind a face binele. Vieaţa omului este lupta contra răului, - dar Cristos arată că este necesar a se hotărt pentru iubirea, . adevărului contra păcatului, * - 
25. Pentru aceasta zic vous, nu vă -grijiţi de sufletul vostru.ce să mâncaţi şi ce să beţi, “mici de trupul vostru ce să îmbrăcaţi. Ai nu este sufletul mai mult decât mâncarea și trupul decât îmbrăcămintea? 96. Căutaţi la paserile „Cerului, că nici samână 'nici seceră nici adună în granare, și Tatăl vostru cel ceresc le nu- trește pe ele; ai nu sânteţi vol mai mult decât - aceste? 27. Dar cine din vol grijindu-se poate să-și adaugă statului săi un cot? 28. Și-de îm- brăcăminte ce grijiţi? Căutaţi la crini! câmpu- lui cum cresc: nici se ostenese nici torc. 29. Iar ei zic vouă că nici Solomon întru toată mărirea sa nu s'a îmbrăcat ca unul din aceștia. 30. Iar dacă iarba câmpului care astăzi este și mâne „Să aruncă în cuptor Dumnezei așa oîmbracă, ai nu cu mult mai vârtos pe voi, puţin credincio- şilor? 31. Deci nu vă grijiţi zicând: Ce să mân: căm saii ce s5 bem sai ce să îmbrăcăm? 32. Căci toate aceste caută păgânii; că știe Tatăl vostru cel ceresc că vă trebuesc aceste toate.. 33. Dar căutați mal ântâii împărăţia lui Dumnezei şi dreptatea lui, și aceste toate să vor adauge vouă. 34. Deci nu grijiţi de ziua de mâne; căci ziua de mâne va griji de ale sale. Ajunge zilei răutatea el. Deducere din cele precedente: nime nu poate sluji lui Dzeă și mamonel, deci să-și pună toată încrederea în Dzeii. Motivează: Dzeii le-a dat vieața și trupul cari sânt mai mult decât mijloacele de traii, de care EI poartă, grijă. Dovada purtării de grijă a lui Dzeii sânt paserile cari nimic Du grijesc; ierburile cari trăese timp scurt; crinii cari întrec în frumuseță toată mărirea lui Solomon. Dacă aceste stati sub scutul lui Dzei, cu atât mai mult omul (v. 26, 30). Dar această îngrijire este şi superfluă. Oamenii nu pot adauge . | aa
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„nimic la, vieaţa lor; apoi cu aceasta se apropie de păgân), ca, 
cum Dzeii w'ar şti celece trebuese lor. Din contră er:să catite 
(contrast la adunarea de comori şi la. îngrijire) împărăția luă 
Dzeii întemeiată de Isus. Cristos și dreptatea, manifestarea, 
acesteia. vi] însemnează suflet, vieaţă. Credinciosul vede 
vieața sa în suflet, care îi este unicul principii de . vieață ; 
Megruvây puzij nu = îv rij uzi = xcgdiq, ci wuzij este 
obiectul îngrijirii, vieața psihică - care se susține cu mâncare 
şi beutură. Cuvintele î) zi zinze (v. 25) trebue citite după 
B. Itala şi alte Verziuni, desi lipsesc în N- Dzeu grijeşte de 
al sti; de aceea: Căutaţi la pascrile ete. nererva 70 ovgaroi=. 
paserile cari zboară sub cer. Tatăl vostru: Dzeii e Tatăl 
oamenilor. dapeoerv zirds=a se deosebi de cineva, a fi mai 
mult decât altul: absurd este deci ca vol să grijiți “de aceste. 
lucruri. Existenţa omului atârnă întru toate dela Dzeii, ceeace 
să dovedeşte că ci nu-și pot lungi vieața, deși sânt foarte 

" îngrijați. 1jzzia=statură (Crizostom, “Augustin, 'Teofilact, Zi- 
gaben), apoi: durata vieții; xijzus=cot. Durata, vieţii s& în- 
chipuește ca lungime ce să poate măsura; a adauge la corp 
însă un cot ar fi ceva menatural, așadar luăm expresiunea.: 

la. vieţa sa.nimene nu poate adauge oricât de puţin. Ceeace 
are valoare despre viaţă, în genere privește și îmbrăcămintea : 
Și ce grijiți de îmbrăcăminte ete. zpivow (joi) creşte în 
orient foarte mult. vyYovorw: nu tore să-și facă haină. În v. 
29. să demonstră că nâtura în frumseţă întrece toate produc- 
tele artei (asămănarea cu mărirea, lui Solomon, cf. 9. Cron. 3, 
15 sq.), de aceea să se încreadă omul în Creatorul tuturor. 
Purtând Dzeă griji de cele trecătoare, cu atât mai vârtos de 
membrii împărăției sale. jdorog sânt crini! de mal nainte ; 
„Isus numește genul cărui aparţin exprimând ne'nsămnătatea, 
flori]. SE aruncă în cuptor să explică din împrejurarea că în 
orient plantele să întrebuinţează ca, material de foc. 4 nu 
cu mult mal vârtos: vă va îmbrăca. Puțin credincioșilor. sânt 
ceice ai puţină incredere. Păgânii nu cred în Dzei personal, - 
atotştiutor şi atotbun; deci li să permite să grijească de 
cele timporale, creștinilor însă nu fiind Dzeul lor Părintele 
tuturor, Aceia nu cred în nemurirea sufletului și caută a trăi 

„cât să poate de bine aici pe pământ: învățăceii lui Isus însă 
se străduesc după împărăţia lut Dzeii și după dreptate. Înp&-
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răția hi Dumnezeă să ia în înţeles general: lăţirea, internă 
şi externă; iar dreptatea exprimă natura. acestel împerățiă ; respective o însuşire a lui Dzeii, care credincioșii trebue s*%0 
aibă. curov (lut): această, dreptate este strins legată cu îm- părăţia lui Dzei; să rapoartă la Tatăl vostru v. 32. la ântâii arată că aceste două lucruri trebue să fie în planul - prim al tuturor grijelor noastre, ca așa fiiud drepți înaintea lui Dzei să ajungem în împărăţia lui şi atunci ne va. da EI. şi cele pământeşti, de cari avem trebuință. SE vor adauge: fără îngrijirea noastră ; rămâne deci numai cea. dântâiti pen-. tru noi. Aceste toate şi toate aceste să deosebesc că în. cazul ântâiti să accentui pronumele demonstrativ, în al doilea. tota- litatea (Win. p..510). V. 34 este deducerea din v. 25 sq. Deci nu grijiți ete.: omul să nu poarte. grija zilei de mâne (es Tv atorov scil. 7jutteav), pentrucă. de sine grijeşte fiecare zi (Eavrijs; Variantă: za tavrijz, negi Eavrijs, Eaur]]) avendu-şi reutatea în măsură îndestulitoare (Gozerov etc.). .S& opreşte deci grija ca, neneredere în conducerea ul Dzei, dar nu în- trucât să estinde asupra r&ului ce avem .să suportăm; nu st încuvinţează îngrijirea pentru ziua de azi, iar ziua de mâne să aminteşte deoarece grija are totdeuna în vedere ceva viitor. Înţelesul: Fiecare zi are greutăți; omul să nu le mai mă- rească astăzi purtând grijă de ceeace să va întâmpla” mâne. Aceasta însă e diferit de: Carpe diem, quam minime creduluş postero, și Laelus în praesens. animus, quod ultra est, oderiț . curave (Horaţiu). dozezor scil. ori în. loc de dozerij ca, lat. triste lupus stabulis, sai 'varium et mutabile femina. 
„Ta 1. Nu judecaţi, ca s5 nu fiți judecaţi. 2. Căci.cu care judecată judecaţi veţi fi judecaţi, și cu care măsură mesuraţi să va.măsura-vout: zor nu=zarazgivew, deși din context rezultă că, cu aceasta, 

sferşeşte (ct. Rom. 2, 1. 14; 3, 4; 1: Cor. 5, 12). Isus nu opreşte a examina, respective a judeca, pe alții după greşelele. lor (cf. Io.. 7, 24; 1. Cor. 2, 15; 1. Tes. 5, 21), ci numai - judecata unde omul uită de smintele sale şi condamnă pe ale altuia luând așa locul lui Dzeii; când omul condamnă deodată cu păcatul și pe păcătos (lo. 7, 49. Mt. 15, 26). Să nu fih . judecați ; la judecata viitoare. Motivul este: Cu care. măsură etc; = ochii pentru ochii ete.. ct. 5, 38. perondijoerae, im- 
G*
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| personăl, exprimă : avend tu această putere trebue s'0 concezi 
și altora, 

Ideea, aceasta: să desvoltă. 3. Ce vezi ţandăra în 

ochiul fratelui tăi, iar nu bagi în seamă bârna 
în ochiul tăi? 4. Saii cum vei zice fratelui tău:. 
Lasă să scot ţandăra din ochiul tâi, şi iată 
bârna în ochiul tăi. 5. Fățarnice, scoate mal ân- 
tâiă bârna din ochiul t&ă, şi atunci vel vedea 
bine să scoţi ţandăra din ochiul fratelui tsi. 
x00pos=festuca, închipueşte o smintă morală mică; 0oxâs==trabo, 
una mare. Contrastul e cam iperbolic, dar proverbul pare a fi 
fost întrebuințat la Evrel. Baba bathra: Cum : diceret quis 
alicui, ejice festucam ex oculo tuo, respondit île: ejice et tu 

„trabem ex oculo tao. Omul fățarnic caută a, descoperi smintele 

mai mici ale aproapelui, iar cele mari ale sale le ascunde. 

Învăţăcail să caute mai Ântâiii a se îndrepta pe sine, 
apol pe alţii; dar de altă parte s& nu. fie fără băgare de 
seamă la împărțirea lucrurilor sânte. Lor nu le este permisa 
arunca âceste lucruri celorce nu se vor îndrepta, pentrucă 

„sânt prea, comozi. să-i judece. S& nu judecăm pe alţii, dar să 
„ examinăm starea lor. ca aşa st fim în curat cu dânșii. 6.Nu 

daţi cele sânte cânilor, nici aruncaţi mărgări- 
tarele: voastre. înaintea porcilor, ca să nu le 
calce cu picioarele lor şi întorcându-se st vă 
rupă pe voi. 70 &ov sint în T. V. darurile de jertfire 

(Lev. 22,2 sq.) spre întreţinerea preoților și nu să puteaii 
întrebuința spre scopuri profane, cu atât mai puţin -să se 

arunce cânilor; iar aici ca, și. mărgăritarele sânt sacramentele 
şi învățăturile creştine, părţi ale jertfei lul Cristos, deci lucruri 
foarte prețioase. zuves sânt oamenii cu această -natură de a 
lătra asupra tuturor lucrurilor (batjocuritorii, Fil. 3, 2); 
porci! sint oamenii necuraţi, desfrenaţi (2. Petru 2, 22). 
Aceşti din urmă calcă cu picioarele lucrurile sânte şi înv&- 
țătura, ba uşor se întore (dela, mărgăritarele aruncate lor) | 
contra celorce le-aii dat, (Ep. Bar naba c. 10 să explică 
pentruce în. T. V. sa oprit a mânca carne de porc).: 

| (E Cereţi şi să va da vouă; căutaţi, și veţi 
afla; bateţi, și vi să va deschide. 8. Căci celce 

„cere ia, şi celce caută află, și celuice bate să va
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deschide. 9. Sai care este omul dintru voi, dela 
care de va cere fiul stu pâne, doar îl va da lui 
piatră? 10. Saii de va cere pește, doar șerpe va 
da lui? 11. Dacă deci vol răi fiind ştiţi da daruri 
bune fiilor vostri, cu cât mai vârtos Părintele 

"vostru care este în ceruri va da celorce cer 
dela densul. 12. Deci toate câte voiţi ca să vă 
facă vouă oamenii, așa şi voi faceţi lor; căci 
aceasta este legea și prorocil. Vieaţă adevărată în. 
dragoste are omul cerând în rugăciune ajutorul Spiritului 
sânt; acesta depărtează disprețul celor sânte. - Imper. cerep, 

căutați, bateți sânt gradaţie şi exprimă că rugăciunea să. fie 
statornică și cu inzistență. În v. 8. s& motivează din regula 
generală: Cine cere capătă. Isus arată că oricine ar fi care 
cere va primi: rugăciunea din inimă curată împlinește Dum- 
nezei. Cu v. 9. să întroduce alt motiv: să întâmplă între 
oameni altcum? Aici. avem două întrebări: Cine este omul. 
întru v0d... care ar da? şi: De ar ruga pe cineva... doar 
ar da (Win. p. 477). Imaginele din v. 9.10. sânt luate 
dela asămănarea pânii cu piatra, şi a şerpelul cu peștele; 
apol în apropierea lacului Genezaret acestea erai hrana de - 
toate zilele (14, 17. Io. 6, 9). Sai care: pune cazul că 
Dumnezeii ar -putea face altfel, apol să privească la fiinţa luk 
mai înaltă și aplice făptuirea oamenilor, care nu schimbă cele 
rele cu cele bune. Nici un părinte — deși păcătos (ră fiind) — 
nu dă fiului săi piatră în loc de pâne ete. Vduare dyada - 
contrast la piatră şi, şerpe. Lc. 11, 13 are în loc de urmă- | 
torul dada (absolut): zvevuta îyrov, suma tuturor darurilor ; 
iar aici puindu-să la urmă arată în mod absolut că Dum- 
nezeii este dățătorul tuturor bunurilor. V. 12. se bazează pe 
proverbe ale poporului evreese.. În Talmud se. află zicerea lui 
Hillel: Qaod ezosum est tibi, alteri me feceris. Iubirea de sine 
să fie regula iubiri! aproapelui; Dumnezei însă trebue iubit 
peste toate. îva zowsow stă în loc de infin. (Win. p. 315). 
Așa nu stă în locul lui aceste (ca cum sar trece dela obiect 
la, formă), ci exprimă felul voinţii. Adevărul aceste! maxime 
zace în împrejurarea că creștinul are în: Cristos perfectă pildă!) 

1) Astfel de ziceri să află şi la păgâni dar aă înţeles negativ ca şi Tob. 4, 16: Ceeace nu voeşti ca alţii să-ţi facă, nu face nici tu altora, a
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“Motivul: aceasta este legea etc., adeci în aceasta zace cu- 
prinsul esenţial al părţii morale din T. V. (Gal. 5, 14; de 

„aceea -0Uro6).: —  Crizostom, Teofilact zic că aceste cuvinte 
dovedesc că omul poate să-și agonisească cunoştinţa, necesară “ 
a datorinţelor morale, deci ezcusatio ighorantiae nu are loc. 

-h) Provocări a stărui în vieaţă creștină, 7, 13 —24, 
13. Întraţi pe poarta cea strîmtă; că largă 

este poarta și lată calea care duce la perire, şi 
mulți sânt care umblă pe aceasta; 14. cât de 
strîmtă este poarta şi îngustă calea care duce 
la vieaţă, și puţini sânt care o află pe ea! Dela 
învățăceii lui Cristos să cere foarte mult pentruca să poată 
întra în împărăția “cerurilor. Greutatea acestor cerinți să în- . 
fâţişează foarte nimerit prin imaginea unel” porţi strimte Și 
unei căi ânguste car duc în fortăreaţa, vieţii vecinice: Întraţi: 
unde? să spune v. 14. Sz:v. 13 este motivare e contrario. 
Oe -aurijs scil. zruAqs, iar scopul: la perire; moartea vecinică 
(Fil.. 1, 28. Ezr. 10, 39; 2. Petru 3, 7. 16). Duce să ra- 
poartă la poartă. V. 14. zi este traducerea lui "5 şi e pro- 
vocare exclamatoare cătră auzitori; NBX citesc Ori, ceeace 
pare format din “zi pentrucă nu știeaii să și-l explice. . Fără 
îndoială porţile să închipuesc la începutul fiecărei căi, pen- 

/trucă, stă consecvent 6005 înaintea lui 70U11). — Poarta largă 
„Și calea lată simbolizează, natura destrenată; omul urmează 

acesteia cu ușurință, chiar cu plăcere; de aceea, Şi - umblă 
mulţi pe ele; poarta strimtă și calea ângustă sânt adevărata 
pocăință, abnegaţiunea și mortificarea, poftelor: observarea, 
strictă a poruncilor lui Dummnezeii. Pe aceste umblă puțini. 
Cele dou& dântâri să îmbie omului, el trebue numai să ur- 
meze naturii sale stricate; cele două din urmă însă trebue 
căutate; de aceea evolozovreş. Peirea şi vieața sânt ţinta la 
care st ajunge pe aceste căj. 

15. Păziţi-vă de prorocil mincinoși care vin 
la voi în haine de oi, iar în lăuntru sânt lupi 
răpitori. 16. Din roadele lor îi veţi cunoaște pe 
denșil. Ai doar culeg struguri din spini satismo- 
chine din scăete? 17. Așa tot pomul bun face 
roade bune, iar pomul putred face roade rele.
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18. Nu poate face pomul bun roade rele, nici 
pomul putred să-aducă'roade bune. 19. Tot po- 
mul care nu face roadă bună să taie și în foc să 
aruncă. 20. Drept aceea din roadele lor veţi cu- 
noaște pe el. Întrarea în împărăţia cerurilor (pelângă ân- 
gustimea  căil) să îngreuează prin împrejurarea că păşesc în- 
vățători falși care nu sânt trimiși dela Dumnezeii şi caută 
a abate pe oameni dela adevăr (profeți mincinoșă; 24, 11. 94; 
Me. 13, 22. Le. 6, 26. Acta 13,6; 1. Io. 4, 1; 1. Petru 
2, 1. Apoc. 16, 13; la Greci apevOoudrris; cf. expresiunile 
înrudite apevdidtipos — 2. Cor. 11, 26. Gal. 2, 4 — wpevd- 
andorolos — 2. Cor. 11, 13 — pevdodddozalos — 2. Pe- 
tru 2, 1 — vpevdouderue — Mt. 26, 60). Aceștia se opun 

“lui Cristos. celui promis (Deut. 18, 18); iar credincioşii se 
pot feri de dânşii pentrucă se arată îndată ce sânt: exteriorul 
(haine) este blând, iar în lăuntru sânt plini de răutate (lupi 
răpitori). Acest înţeles îl ati și' Părinţii când vorbesc de eretici 
(Ieronim, Augustin, Ciril Alexandrinul); seducători în genere 
(Ilarie, Crizostom). La, tot cazul acești indivizi sânt învățători 
creştini. [laine de o nu este îmbrăcămintea prorocilor (3, 1), 
ci exprimă nevinovăția aparentă și blândeţa : ei vin cu chipul 
blând şi smerit, iar scopul lor este a perde pe ceice îl ascultă 
(firea de lup caută ale sale și ușor se tradează, cf. Io. 10, 12. 
Acta 20, 29). În lăuntru: sub haina, blândeții ; natura, făţarnică, 
Criteriile de a-i cunoaşte sânt roadele, adecă faptele lor: În 
natură rodul arată însușirea pomului, faptele dovedesc carac- 
terul sistemului sait învețătorului. Spin, scăete stai în cores- 
pondență. Așa: cum învaţă exemplele aduse; aplicarea la pro- 
feţii falși. Analogia legii despre deosebirea roadelor pomului 
sânătos şi a, celui putred cu suc bolnăvicios. oazgov divdoov 
este un pom putred. În Palestina se află mai mulţi spini cari 
samănă după formă cu viţa; sulina încă are roade ca smo- 

“chinul (Vârg. Georg. 1, 153). Asămănarea acestor plante însă 
nu poate înșela (cu roadele, mai mult cu floarea lor frumoasă) 
pe omul cunoscător; astfel nică învățătorul falz pe cetce judecă 
toate cu credință tare. YV. 18. desvoltă aceeaș idee negativ. 
În natură toate se arată după rod; aşa și în vieața spirituală, 
după fapte; aceste pot fi ascunse câtva vreme dar nu pentru 
totdeuna. V. 19. conţine ideea: pomii neroditori nu să cultivă,
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ci să taie și aruncă în foc; astfel să va întâmpla și cu înv&- 
țătorii falși la judecata de pe urmă. V. 20.'e deducțiune 
din v. 18. 5 . 

„21. Nutotcelce îmi zice mie: Doamne, Doamne, 
va întra în împărăţia cerurilor, ci celce face 
voea Tatălui meii care este în ceruri. 22. Mulţi 
îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, 
au nu cu numele tăi am prorocit, şi cu numele 
tăi am scos draci, și cunumele tâii puteri multe 
am făcut? 23. Și atunci voii mărturisi lor că 
nici odată nu v-am cunoscut pe voi, duceţi-vă 
dela mine care lucraţi fărădelege. Cele zise de pro- 
rocii falși aplică la partizanii săi între 'care încă. se pot 
străcura abuzuri. Nu e destul numai a întră pe poarta strimtă, 
şi a striga cătră Isus Doamne, Doamne, ci spre a evita calea 
peirii să cere ca ek să facă voea Tatălui descoperită de Isus. 
Credinţa singură nu foloseşte, ci aceasta trebue dovedită în 
fapte. ou ds nu = nullus, ci: mu fiecare (1. Cor. 15, 39. 
Win. p. 161). Aepew opus lui zrocetv (1. Io. 3, 18. Col. 2, 
23; 1. Tes. 1, 5. lac. 1, 22). Cu zugee (caldaice 3 sati —) 
agrăeaii Iudeii pe înţelepţi și învățători. În T. N. cuvântul 
— pentru Ps. 110, 1 — este agrăire mesianică (lo. 12, 13 sq.), 
iar în biserică suma mărturisiri! arstându-să deplina cunoștință 

„„& măririi în persoana lui Cristos (1. Cor. 12, 3. Fil. 2. 11). 
Doamne să repeţește exprimând că această mărturisire să 
face cu multă stăruință, iar din context ne convingem că cel 
de faţă sânt fățarnici: ei zice numai Doamne, Doamne, dar 

"nu împlinesc ceeace cere el.. Ziua aceea: a judecății. Zigaben : 
„Ziua aceea 0 munește pe a gudecății, ca una cunoscută și - 
așteptată. Atunci ei se pot provoca că aveaii unele puteri spi- 
rituale. zr0ognrevew, dauuovia. ex Belle, ivauuv moutîv; în 
timpul ântâiă al creștinizmului aceste puteri erai mai active. 
Despre harizme în genere Rom. 12, 6 sq. 1. Cor. 12, 1 sq. 
Cu numele tei, nu: jussu et auctoritate sua, ci: pronunțând 
numele tăi am săvârșit minuni şi am prezis - lucruri viitoare. 
Așadar 7rgopnrevew să ia în înțeleșul strîns: prezicerea, viito- 
rului. Cu numele este pus de trei orl și arată :că aveai pu- 
terea, lu! Isus; pentru aceasta credeaii a fi învredniciţi de îm- 
părăția, cerurilor. Aceştia, primiseră cuvântul lui Isus dar l-ai
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profanat; eX fățăreaii învățătura adevărată și nu sânt conştienţi 
că aceasta le aduce peirea, iar ziua judecății va arăta toate 
(Rom. 2, 16). Poiii mărturisi: voii. spune în. auzul tuturor; 
îndegetează pășirea judecătorului lumii, See e recitativ. wwog- 

„Xe ca 9: pe Dumnezeă cunoaște numai acela pe care l-a 
«cunoscut: el mai nainte (Gal. 4, 9; 2. Tim. 2, 19). Isus de- 

"clară că. cu dânsul el nu ai legătură. Duceţi-uă, Ps. 6, 8 sq,. 
jar motivul: pentrucă  aii făcut fărădelege (Ps. 5, 5. contrast 
la a lucra dreptate Acta 10, 33; 2. Cor. 6, 14. Evr. 1,9. 
ca Mt. 13, 41. 23, 28. 24, 12). Ei nu primesc ceeace pre- 
tind, ci sânt pedepsiţi pentrucă aii lucrat contra voci lui 
Dumnezeii. ă 

““Î) Epilogul,, încheierea, 7, 24—29, 

Aci să arată ponderozitatea celor precedente sub icoana 
unul om care zideşte pe temelie sigură; lucrarea minunilor nu 
îndreptățește pe nime la, împărăția, cerurilor, ci numai “împli- 
nirea poruncilor, . A a | 

„24. Deci tot care aude cuvintele mele aceste 
şi face aceste să asamănă omului înţelept, care 
a zidit casa sa pe stâncă. 25.. Și s'a pogoritploae 
şi aă venit rîuri şi aă bătut vânturi și ai lovit 
casa, şi nu a căzut; că era întemeiată pe stâncă. 
26. Și tot care aude cuvintele mele aceste și nu 

„le face. să asamănă omului-nebun, care a zidit 
casa sa pe nisip. 97. Și s'a pogorit ploae şi ai 
venit rîuri și ai bătut vânturi și ai lovit casa 
aceea, șia căzut, și era mare căderea el. Stânca 
mântuirii este adevărul -vecinie apărut în Cristos (Deut. 32, 
15. Ps, 18, 3. 42, 10. Is. 17, 10). Guorwdjoera (după, 
N BZ, -Verz. și uni! Părinţi; alțil citesc Optorujow, Win. p. 
262) să ia în înţelesul comparare; iar viit. insemnează: 
ceeace oarecum aşa va fi la judecata de pe urmă. Ast- 
m&narea zidirii s& desvoltă 1. Cor. 3, 9 sq; v..11 să 
numeşte creștinul templu spiritual. Stâncă, nu una anu- 
mită, ci categorie, cf. v. 26 nisip. Boozrj (Di) ploae grea, 
torențială. Asămănarea 0 înțelegem dacă avem în vedere 
că văile în Palestina sânt foarte ripoase. Casa zidită pe''0 
stâncă în apropierea unul părti nu suferă pagubă când vin
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rupturi de nor; iar când aceasta nu află loc atunci temelia: 
se tot surpă pănă cade. Înţelesul: cine întemeează vieața, sa, 
pe învățătura, lu! Cristos, este în credinţă ca casa. zidită pe 
stâncă; venind “asupra lu! necazuri, goane, ispite etc. stă ne- 
clătit; din contră celce numai pe din afară primește cuvântul 
lui Cristos, nu viețueşte după cel ci îl așază pe temelia nisi- 
poasă a părerilor sale, acela nu poate înfrunta viforele vieții. 
Căderea, acestuia, este însă mai mare decât-.a celuice nicl- 
când ma crezut (era mare căderea e). iu 

28. Şi'a tost când a sfârşit Isus cuvintel 
aceste, se'mira mulțimea de învăţătura lut; 29. 
că era învtţându-i pe el ca unul ce are putere, 
şi nu ca cărturarii lor. Șia fost Win. p. 565. e. 
tanlajrreodau mal marcat ca Savudiew, = a fi cuprins de 
ceva. Eni maă mult în T. N.; Grecii întrebuințează dat. sait 
acuz., mal rar ca ic. dv BiOdozwv cireumserie timp. finit 
cu part. prez., exprimă ceeace să întâmplă timp mal îndelungat 
(Win. p. 526). Motivul mirării să spune v. 29. -Cărturarii 
(și fariseii se află în puţine mărturii) încă propuneaă adevă- 
Turi, dar la dânșii să observa, că le-aii învățat, iar: Isus nu 
explică numai T. V. ci pășeşte ca noi legislator, ca unul cu 
plenipotență mal înaltă (2£ovoia); sai: cuvintele lui Isus pă- 
trund în inimele auzitorilor; toți recunosc că alteum îl im- 
presionează învățământul lui decât al cărturarilor, 

(Î. dsus face minuni, 8, 1—9, 34. 

$. 12. Minunile lui Isus; chiemurea, lui Mateiii; despre post. 

În cele precedente Isus se înfăţişează ca învățător, iar 
în cele 2 cap. următoare evangelistul descrie minunile lui. 
Dintru început omul avea stăpânirea asupra naturei; dar cu 
păcătuirea a perdut-o şi acum o restitue Cristos. Natura încă 
s'a lăpădat de om şi așteaptă mântuirea (Rom. 8 19 sq.), care 
i-o dă Mântuitorul. Acesta dobândi ca om puterea de mal 
nainte asupra naturei, dar în măsură mai mare, căci acum 
trebueaii învinse toate puterile dușmineşti şi nu să se. des- 
volte în armonie, ce cra cazul la întâiul Adam. De aceea . 
puterea, lui Cristos asupra nature se manifestă ca minuni;
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impotenţa oamenilor era ceva firesc, iar stăpânirea 'un ce 
supranatural.: Cristos făcând minuni a dovedit că este Mesia,” 
Fiul lui Dumnezei (lo. 5, 36. 10, 37 sq. 16, 11 sq.), apol - 
a depărtat urmările păcatului și a restabilit raportul primitiv 
între spirit și natură. Raportul acesta va fi deplin la, sfârşitul 
zilelor când va fi învinsă moartea, “ultima urmare a păcatului. 
Faptele aceste ale lui Cristos ca manifestări ale puteri! extra- 
ordinare s& numesc puteri (Ouvdyree) ; semne (onuia) când staii 
în legătură cu scopuri dzeești — în parte sa întreg; iar 
minuni (zigara, Vavudorc) dacă nasc mirare sai spaimă ; 
foarte adese să numesc fapte (29ya), îndeosebi la Ioan. | 

" a) Vindecarea leprosului, 8, 1-4, 

(Ale. 1, 40—45, Le. 5, 12—16). 

„După Le. (|. c.) această vindecare s'a, săvârşit înainte 
de predica de pe munte; la Mc. după vindecarea soacrei lul 

1. Iar pogorîndu-se el din munte, a mers 
după dânsul mulţime multă. 2, Și iată un lepros 
s'a închinat lut zicând: Doamne, de vrei, poţi 
st mă curăţeşti. zarafaivew priveşte la 5, 1. airp— 
aur cf. 5,-40 (Win. p. 139.4). Și iată: să întâmplă ceva 
neaşteptat. Lepra este boală primejdioasă și foarte lățită în 
Palestina, Egipet. .Legea mozaică se ocupă Lev. 13. 14. 
NQoozvvtî” — a. cădea la picioare, formulă de reverință uzi- 
tată în orient; fără semnificare religioasă: a duce mâna la 

„gară și a o întinde cu sărutare cătră altul. De vrei: cel 
bolnav crede în Isus o ființă mai înaltă; are deplină credință 
în puterea lu! vindecătoare: numal voind îi poate. ajuta. 

3. Răspunsul lui Isus: Și întinzându-și mâna s'a 
atins de elzicend: Voesc, curăţeşte-te. Şi îndată 
s'a curăţit lepra lui. Isus se ating» cu mâna de cel 
bolnav; urmează vindecarea. Mal adese. întimpinăm această 
atingere; analogie este magnetizmul animalic.  Conductorul 
puterii mai înalte la Isus este trupul care atingându-se cu al 
bolnavului transmitea putere vindecătoare. Să 'nțelege' că această - 
analogie trebue restrinsă întrucât Ia Isus avem puteri extra- 
ordinare, și servește “numai a afla explicare în regiunile in-
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ferioare. La s. taine darurile mai înalte sânt imbinate cu: 
semne vizibile, pentruca credincioșii să știe momentul când le 
pot primi. — zadagiCew să poate înțelege declararea din 
partea preoților (Lev.: 13, 13. 17 după LXX); aici este vin- 
decarea, momentană, ceeace dovedește îndată (cf. Me. 1, 49). 
Lepra hi: boala, adecă cel vindecat; sa curăţit. de boală. 
„4. Şi zise Isus lui: Vezi nimărul să nu spui, 

ci mergi arată-te preoţilor şi adu darul.ce l-a 
poruncit Moisi, lor spre mărturie. Isus oprește celui 
vindecat a spune ceva (cf. 9, 30. 12, 16. 16, 20. 17, 9. 

“Me. 3,12. 5, 43. 7, 26. 8, 26. 30: 9, 9. Le. 8, 56.9, 
21). Motivul estă că nu voia să producă. tumult (Me. 1, 45) 
cunoscând aşteptarea, Iudeilor de atunci, care lesne îl procla- 
mai “rege mesianic. S8 poate însă că Isus voia 'ca unele per- 
soane vindecate să se întoarcă, ceeace nu puteaii face dacă 
sar fi ocupat cu lăţirea minunilor. Aceasta să întăreşte încâtva 
din locurile unde anume poruncește a, spune cele întâmplate. 
(Me. 5, 19 cf. Mt.-8, 34). Vindecarea 's'a săverşit înaintea, 
poporului (v. 1), dar numât cel din apropiere ai văzut întreg. 
procesul, apoi Isus va fi avut în vedere şi călătoria celui vin- 
decat la Ierusalim. Îndrumarea, 'a merge la preoţi (Lev. 3, 13) 
arată că. Isus nu voeşte să conturbe ordinea T. V.; apol să 
nu producă în cel vindecat, ideea că sar putea, dispenza. de 
implinirea datorințelor legale. “ Niclunde Isus nu caută pe cei 
vindecaţi să-l aducă la conștienţa mai înaltă care se înteme- 
ează în T. N. prin renaştere, ci lasă persoanele să stee pe 
bazele unde se află și desăvârşindu-se să ajungă la dreptatea, 
T. N. care conţine pocăință. Adu darul: . prescris Lev. 14, 
10 în cazuri când preotul constatase însănătoşarea. Jertfa 

„aceasta era dovadă generală că cel bolnav de lepră poate întra 
iarăș în comuniunea, celorlalți; de aceea Jor spre mărturie : 
oamenilor, că s'a vindecat. - | 

6) Vindecarea slugii bolnave, 8, 5—13. 
i (Le, 7, 1—10). 

5. Iar întrând el în Capernaum, venit-a la 
densul un sutaş rugându-l și zicenad: 6. Doamne, 
sluga mea zace în casă, rău chinuindu-se. EZaTOVI- - 
dos = centurio; era păgân . (v. 10), cunoștea însă legea,
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„mozaică. şi poate era prozelit al porţii; stătea probabil în 
serviciul regelui Irod Antipa care organizează armata sa după 
“modelul Romanilor. Istorisirea face împresia că sutaşul abia 
așteptase să vină Isus. zis nu este fii ci slugă (Le. 7, .2) 
= 9312. După Mt. sutașul în persoană roagă pe Isus 
(Crizostom, . Teofilact, Zigaben); alteum Luca care este mal 
precis şi intuitiv. Între aceste două relatări există diferențe 
nesemnate. Sluga lui era cuprinsă de .boală paralitică . (par- 
țială);. BeBimrou==zace în pat; chinuindu-se reă se leagă cu 
nagalvrixos şi descrie boala; după Le. era aproape de moarte. 
„7, Bise el'lui: Venind ei îl voii tămădui. 8. 
lar sutașul răspunzând zise: Doamne, nu sânt 

“vrednic ca să întri sub acoperemânțul mii; ci 
„Zi numal cu cuvântul, şi se va tămădui sluga 
mea. 9. Căci şi eii sânt om sub stăpânire, având: 
sub mine ostași, si zic acestuia: Mergi, şi merge, 

„Şi altuia: Vino, şi vine, şi slugi mele: Fă aceasta, 
„şi face. Venind eu arată că Isus este gata a-i împlini do- 

rința. îva .. et0229ps; ivaă nu are înţeles final, ci circumscrie 
infinit. (Win. p. 314 obs. 2.). Declarându-se Mântuitorul gata 
a veni să-l ajute. sutașul exprimă smerenia şi încrederea, ne- 
mărginită în puterea: dumnezeească care locueşte în Isus. Acesta 

„se apropia de casa sutașului (Le.); atunci se vede el nevred- 
nic de această vizită a celul prea, sânt; Isus poate tămădui 

şi "numai cu cuvântul, ceeace dovedeşte din propria experiență, 
(zic acestuia . . . altuia). Cu cuvântul este mediul. El care 
stă sub stăpânirea altuia (eu: “Und 2şovolav: cunoaște deci 
ce Însemnează, supunerea și ascultarea) are sub sine “Soldaţi” . - 

„ Căror poruncește, iar aceștia trebue să asculte. Boalele să asa- 
menă. soldaţilor. goi inaintea lu vo zpv Oreynv arată dife-. 
renţa, personală: Isus și el. | 

10. lar Isus auzind s'a mirat și zise celorce 
veneai după dânsul: Adevăr zie vouă, nici în 
Israil n'am aflat atâta credință. 11. Dar zic vouă 
că mulți dela răsărit și dela apus vor veni şi vor. 
sta'la masă cu Avram, Isac şi Iacob întru împ& 
răția cerurilor; 12. iar fiii împărăției s& vor 
arunca întru întunerecul cel mat din afară; a-
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colo va fi plângere şi.scârșnirea dinților. 13. Şi - 
zise Isus sutașului: Mergi, fie ţie precum al cre: 
zut. Și:sa tămăduit sluga în ora aceea. Mântuitorul 
află la acest: păgân o tărie de credință (cf. Gen. 15, 6) care 
întrecea pe a lui Israil. Zigalen .zice că nu era israelit, nici 
cunoștea scripturile despre e], şi îngrabă a crezut. Mirarea 
aceasta s&nţelege numai de firea omenească (Gen. 32, 24 sq.). 
Smerenia oamenilor află totdeuna graţie la Domnul și el lo- 
cueşte în inimile lor (Ps. 34, 19). Descoperirea, acestei stări 
sufletești în păgânul. de faţă foloseşte Mântuitorul spre a arăta 
celorce veneaii după densul (fiind Iudei) chiemarea lor ca popo- . 
rul ales. Israil trebuea nu numai să producă pe: Mesia din 
sinul săi, ci păstrând deplina .susceptibilitate, s&-l îmbrăţișeze 
cu credință, și astfel să se întemeieze în mijlocul lui mai 
ântâiă împărăţia lu Dzeu. Dar el nu a primit pe Mesia — : 
în parte mare — şi aşa creștinizmul a, trecut la păgâni (Rom. 
9, 4 sq. 11, 11 sq.); care trecere să indică v. 11. sq. În 
cele următoare sutașul este reprezentantul păgânilor. care aștep- | 
taii mântuirea; pentrucă mulți sânt membrii spirituali al lui 
Israil (Rom. 2, 14. 15. 11, 17) împrăștiați între popoare; 
pe care Isus îl va uni în sine (10. 10, 16). Răsărit și apus:: 
numaj cele 2 regiuni opuse însemnând lumea întreagă (Is. 43, 
6. Ps. 103, 12). Prerogativele Iudeilor sânt: a sta la masă 
(în orient s& şedea la masă pe perini). Iudeii își închipueati 
împărăţia mesianică ca un osp&ţ. Așadar cu drepţii 'T. V. (să 
amintesc numai reprezentanţii: lor) vor sta la un loc, împreună 
vor fi. Această fericire vor gusta: în împerăţia cerurilor pă- 
gânil din toate unghiurile pământului dacă cu credinţă vor 
deveni fi spirituali a patriarhilor și vor fi părtaşi apol 
de bucuriile acestora,; iar Iudeii, fiii lor trupeşti, membrii na- 
turali al acestei împărăţii, si vor scoate din împărăție pentru 
necredinţa lor. Afară îndegetează pe tow unde să află păgânii, 
fiii spiritual). Împărăţia să închipueşte ca teritorii îngrădit 
de toate părţile; elementul ei este lumina, iar afară de ca 
se află întunerecul. Cel mai din afară exprimă depărtarea 
de acest element de vieaţă (Inţelep. 17, 21. 18, 1). Cer din 
împărăţia mesianică se veselesc, cel afară de ea sânt trişti, 
în chinuri și dureră. Aceasta este soartea fiilor care aii fost 
alungaţi din împărăție (Plângere și scârșnirea dinţilor)... În
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v.. 13 s& dovedeşte că după măsura, credinții noastre Dumnezeii 
împărteșeşte harul săă (după puterea noastră de a-l primi). 
Credinţa sutașului să recunoaşte; urmează - tămăduirea. Ora 
aceea: momentul când Mântuitorul a rostit cuvintele: Fie ție 
precum aX crezul. — Isus vindecă din depărtare. Vindecarea, 
aceasta nu s&- poate identifica cu Io. 4, 46—53. . 

e) Vindecarea soacrei lui Petru, 8, '14—17, 
“(Ale. 1, 29—34, Le. 4, 38—41), --: 

14. Şi întrând Isus în casa lui Petru văzu 
pe soacra acestuia zăcând și aprinsă de. friguri. 
15. Şi s?a atins de mâna el, şi ai lăsat-o frigu- 
rile; şi s'a sculat, și servea lul. 16. lar făcendu-se 
seară au adus la dânsul pe mulţi îndrăciți;:şi 
scotea duhurile cu cuvântul și vindeca pe toţi 
care se aflaii rii, 17. ca să se plinească ceeace s'a 
zis. prin Isaia:prorocul care zice:. Acesta nepu- 
tinţele noastre a luat și boalele le-a purtat. 
Petru fiind căsătorit avea casă în Capernaum (după Mc..1, 
29 locuea Andrei cu dânsul), ceeace să - întăreşte din 1. 
“Cor. 9, :5; soţia sa -lua, parte la oficiă pentrucă, o ducea cu 
sine. Isus numal se atinge de soacra lu Petru, care nu numai 
se tâmădueşte, ci capătă puterea a le sluji la masă. Oezedvee 
aur: lul Isus; Recepta âurois: Și celorce eraă acolo. După 
Le. 4, 48 această vindecare sa întâmplat Sâmbăta, iar făcân- 
du-se seară aduc la Isus bolnavi; - N 

Îngrabă sta lăţit vestea despre minunile. lui Isus; după 
potolirea căldurii de peste zi vine mulțimea, cu bolnavi ca să-i 
vindece. Evangelistul vede realizată profeția lui Isaia 53, 4; 
părăsește AX -care traduce: ouzos zas ducorias puăv pote, 
zai negi 1uv 0dvvăruu, pentrucă în acest înțeles nu core- 
spundea scopului săi; el deci urmează originalului 'și traduce 
197] cu dodtvea, iar DINDD cu vdoos; verbele NE şi 5-5 
cu JaufGdvew și Baordtew. Tămăduitorul ia boalele: și le poartă 

“ca, o sarcină luată dela alții. Comparând cu 1. Petru 2, 24, 
unde acelaș citat să întrebuințează a, dovedi satisfacerea sub- 
stitutivă a Mântuitorului, pare. că aici nu are loc, pen- 
trucă cap. 53. la Isaia să vorbește de suferințele Mesiel. S&
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observă însă că suferinţele fizice sânt numa! o parte a urmă- 
rilor păcatului. Mântuitorul avea să restitue starea originală 
a oamenilor; așadar să ridice suferințele externe şi interne: 
deocamdată cele dântâi, cari să devină mijloace spre deşteptarea 
dorinţii de a scăpa de suferinţele sufletești și a nutri speranța: 
că aceasta e cu putință. Lucrarea Mântuitorului cuprinde . 

“amândouă: omul întreg să se mântuească, după trup și suflet. 

d) Urmarea după Isus; liniştirea mării, 8, 18—27, . 
> (Ale. 4, 35—41. Le, 8, 22-25. 9, 57—62), 

18. lar văzând Isus mulțime multă împreju- 
rul sii, a poruncit să mearga de cealaltă parte. 
Mt. înșiră cele următoare după vindecarea, soacrel lu! Petru, 
deși după v. 18. pare a fi altă situaţie; Mc. aminteşte liniş- 
tirea mări! după asămănările sămânătorulul etc. ; iar Le. leagă 
la cele precedente simplu cu formula: întruna din zile. Iar 
vezend este motivul lui a poruncit. Minunile lui Isus atrag 
mulțime; spre a evita tumulte, trece dela Capernaum, de ceea- 
laltă parte a lacului Genezaret.: ! 

19. Și apropiindu-se un cărturar zise lul:. 
Înv ăţătorule, voii să merg după tine ori unde 

„vel merge. 20. Şi zise Isus lui: Vulpile ai vizu- 
nii și paserile locuințe, iar Fiul omului nu are 
loc unde să-și plece capul. Converzaţia — după Le. 9, 
57 sq. —s'a întâmplat în anul din urmă al lucrării lu Isus, îna- 
inte de a merge la, Ierusalim de sărbătoarea, colibelor (lo. 7, 1—10). 
Nu să poate hotări care evangelist este corect în privința, cro- 

„nologică; Mt. însă trebue preferit față de espunerea nehotărită 
a lui Le. i; în grecitatea de apoi zig== oarecare Win.. 
p. 111. 9); e contrast la altul, ca cărturar la învețăcei 
V. 21. . Individul care se declară gata. a-i urma pretutin- 
dene este cărturar, văzut la popor, credea că lipindu - se 
de Isus va crește în vază şi mal mult, După v. 21 era) el 
deja. învățăcel, dar de acum înainte voește să nu se mal des- 
lipească de dânsul. V.. 20. arată Isus greutăţile acestei urmăii. 
EI ca Fiul omului nu are nici ceeace aii animalele (zaraozn-— 
vooeis — locuri de petrecere, quartir, Polyb. 11, 26, 5. cf. 13 
32; 2. Mac. 14, 35; nu, special: cuiburi); duce lipsa celor
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mal necesare. lucruri. Cine vine după dânsul să nu aştepte 
comoditate şi căștig. - Fiul omului (DINA, cf. Acta 7, 56; 
învățăceil nicicând nu întrebuințează, această numire) se nu- 
mește Isus având în vedere Dan. 7, 13, unde prorocul vede 
pe Mesia pe norii cerului cu un chip care nu se deosebește 
de al omului; mai apoi este numirea Mesiei, luată din Ps. 
2, 2. Întrebuințând Isus această numire înţelege: Fiul omului! 
din profeția lui Daniil, adecă Mesia; omului e. luat generic. 
S& poate însă că raportându-se la Ps. 8 se numește adevăratul 
om; în care să realizează deplin ideea. omenirii ; al doilea Adam 
începe un neam noi (1. Cor. 15, 47). Se-și plece capul: nu 
are loc de odihnă; exprimă sărăcia, și vieaţa neliniștită (lo. 
13, 28. 12, 5... 19, 23). 

„21. lar altul din învățăcel zise lui: Doamne, 
îngădue-mă mail ântâiu st merg săîngroppetatăl 
metil. 22. lar el zise lui: Vino după mine, şi lasă 
pe morți să-și îngroape morţii lor. Al doilea dintre 
învățăcei (în înţeles larg; &reoos pune pe acesta în categoria, 
celui de mai nainte) roagă pe Isus de a-l da voe să împli- 
nească datorințele cătră părintele săi (Lev. 21, 11. Num. 6, 
65). Din.9, 23. Acta 5, 7 sq. vedem că la Ludei era datina 
a îngropa morţii în aceeaș zi. La cuvintele: Îngădue-mă .. . 
putem adauge: apoi voiii veni după tine. Isus respinge cererea. 
Mal ântâiă: înainte de a merge după tine. Morp ... morţi: 
întâiul de luat în înțeles spiritual ; aparțin lumil necredincioase. 
Cel chiemat de grația dumnezeească, trebue îndată să-i urmeze 
lăsând toate interesele pământești; fie chiar datorințe foarte 
mari. A îngropa pe părinți și a, face alte lucruri pot şi ceice 
nu sânt chiemaţi de graţie. Morți lor: din familie. Isus nu 
oprește a împlini datorinţa pietăţii, dar arată că datorinţa, cătră 
Dumnezeii precede oricărei alteia; el cere dela învățăcel ab- 
negaţiune, mortificare şi hotărire momentană fiind chiemaţi. 

23. Și întrând el în corabie, ui mers după el 
învăţăceil lui. 24. Şi iată vifor mare sa făcut pe - 
mare, cât se acoperea corabia cu valuri; iar el 
dormea. 25. Și apropiindu-se l-ai deșteptat -zi- 
cond: Doamnemântuește-ne, perim. 26. Şi zise lor: 
Ce sânteţi fricoși, puţin credincioşilor? Atunci 
sculându-se a certat vânturile şi marea, şi sa fă- 

| | „7
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cut linişte mare. 27. Iar oamenii se mirat zicând: 
Cine este acest om, că şi vânturile și marea as- 
cultă de dânsul. După intercalarea v. 19—22 evangelistul 
istorisește viforul de pe marea Galileii, cu care ocaziune el nu 
era, încă învățăcelul lui Isus, dar a putut să vadă fiind vameş 
la acest lac (9, 9): Isus voia să treacă, de partea răsăriteană 
a lacului (v. 18). Mai precis să deserie călătoria la Me. În 
corabie: care era,gata a trece. oerou6s — cutremur de păment ; 
cutremur în genere, aici vifor, furtună (ler. 23, 19. Naum 
1, 3). Învățăceii: în înţeles mai larg; toți care s'aii lipit de 
densul. Lacul Genezaret este foarte expus viforelor; corabia 
amenință a se cufunda. zciunreodau: valurile se loveaii peste 
corabie. E dormea: contrast la îngrijirea învăţăeeilor și a 
primejdii în care se află corabia. Învăţăceil îl deşteaptă din 
somn și-i impută indolență. Mântaește-ne, perim exprimă frica. 

„Isus privește cu liniștea cu care a dormit și-l îngrijea numai 
puţina lor credință. Această, slăbiciune a credinţii dovediră ei 
crezând că dormind Mântuitorul pot peri; credincioși sânt însă 
pentrucă atribae lui Isus puterea de a-i putea mântui. Biserica 
lui Cristos (corabia) e atacată, de valurile răutăţii, de lumea, 
nemântuită ; iar Oristos pare a dormi întrânsa când lasi st 
vie aceste primejdil.:. Părere este însă acest-somn; când pri- 
mejdia, este de tot mare o scapă. lua această încredere în sine 
ca Fiul omului deşteaptă zicând: Ce sute Jvicoșă ete. A certat: 
pentrucă valurile erai înfuriate. “Puterile rele atacă pe credin- 
cioși numai permițând Dumnezeii. Văzând oamenii (care erai 
în corabie afară de învățăcel) această minune se miră şi zic: 
Cine este acest om cete. 

e) Isus scoate draci la Gadara, 8, 29—34, 

(Ale. 5, 1—20. Le, 8, 26—39), 

Evangeliile istorisesc vindecarea unor îndrăciţi. Raţiona- 
liștii vechi afirma că îndrăciții T. N. sânt epileptici, lunatici, 
melancolică, maniaci, deoarece Iudeii aceste boale le atribueaă 
diavolului nu sistemului nervos, iar Isus s'a acomodat acestei 
credinți a poporului. Caracterul lui Isus însă nu permite o 
acomodare, iar s. Scriptură înfăţişează pe îndrăciți cum nu 
sânt bolnavi! de rând; ceeace reesă mal învederat din istori- 
sirea prezentă, unde nu s& poate explica cum a întrat nebunia



— 99 — 

în porc. Explicătorii care vsd în evangelii mituri zic că acești bolnavi aveaii ideea fixă că sânt cuprinși de draci; roagă pe Isus să alunge dracii din ci; el le încuviinţează, ce- rerea; el se tămăduesc — tradiția a adaus că poreil Sai aruncat în: mare și înecat, iar scopul este de a face o mi- nune. Dar neputendu-să dovedi că evangeliile sfint o colecțiune de mituri trebue să primim socotinţa părinţilor bisericești care zic, că îndrăciţii eraii oameni ale căror trupuri, diavolul le luase în stăpânire. Dintru început omul avea să stăpânească natura (Gen. 2, 15), dar păcătuind el aceasta s'a subtras stăpânirii lui şi stăpânul lumil a întrat (lo. 12, 32. 14, 30. 16, 11) stăpânind-o încâtva, şi acum. De aceea, biserica exor- ciează lucrurile cari le ia în serviciul său, pentrucă natura, va fi mântuită deplin de stăpânirea diavolului abia la sferşitul zilelor. Omul aparţine după trup naturei, și — . îndeosebi înainte de botez — este expus influenței diavolului când Dzeii permite aceasta. Între împrejurări satana, ocupă trupul omenesc pentrucă îl află dispus influențării lui. Păcatele, îndeosebl ale des- frânării, săvârşite contra voinţii eului mai bun slăbesc organizmul trupesc, distrug sistemul nervos, dispun la îndrăcire, Mulţumind. omul în măsură prea, mare boldul sexual cade în sfera vieţii naturale și spiritul nâturei, diavolul, îl ia în stăpânire. Răutatea voei însă la. acești îndriiciți nu există ; celce de voe se supune păcatului, şi adecă mai mult după spirit decât după trup, vine în posesiunea, spirituală a diavolului nu în cea, tru- pească şi st numește râii (7orpode), nu îndrăcit (ef. Io. 13, 27). Așa să explică că unii îndrăciţi aii un germen nobil -de vieață, care deșteptându-se îi îndeamnă a cere lui Isus mântui- rea. Organizmul zdruncinat (baza stăril) explică cum ne în- timpină la toți îndrăciţii s. Scripturi aparițiuni cari dovedesc o lucrare potențată, a „nervilor, d, e, convulziuni, epilepsie; muţia, orbia încă sânt paralizări nervoase, nu destrucțiuni organice, ale auzului, limbii. Viaţa nervilor stă în strinsă legătură cu toate activităţile spirituale ; slăbiciunea acelora produce disarmonie în întreaga, vicață internă, care îmbinată cu mustrarea conștienţii naște nebunie, furie. Conștienţa,  in- dividuală, de regulă, la cel îndrăciți repășește; cl vorbesc în numele spiritului care i-a ocupat, sai mal corect: aceștia vorbesc prin cl. 

7
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Contrarul acestei influențe a diavolului asupra. oamenilor 
este lucrarea Spiritului sânt în biserica dântâiă (1. Cor. 14, 
14, cf. Irinei, Iustin, Tatian, Origen, Ieronim, Augustin). 

28. Şi venind el de ceealaltă parte în ţinutul 
Gadarenilor, l-ai întimpinat pe el doi îndră- 
ciţi eşind din mormânturi, foarte ni, că nimene 
nu putea trece pe acea cale. Numele locului unde sait 
întâmplat cele următoare este diferit la evangelişti. Me. îl 
numește Gerasa, Le. Gergesa. Origen zice că Gerasa se află 
în cele mai multe Msse de pe timpul stă, iar Gadara numai 
în puţine; din motive topografice însă recomandă el Gergesa, 

- deși un loc cu acest nume nu exista pe timpul Mântuitoru- - - 
lui; iar de Gergeseni (Deut. 7, 1. los. 24, 11) a rămas 

- numai numele (Josif Flaviu, Antiq. 1. 6. 2). În ţinutul Deca- 
polei era orașul Gadara (acum Omkeis), capitala Pereei, 60 
de stadii delă Tiberia; renumit pentru băile sale calde. Spre 
nord era Gerasa, oraș la marginea răsăriteană a Pereei, cam 
departe de mare, dar teritorul ajungea pănă acolo; ţinuturile 
acestor două cetăți lesne s'aii confundat. Mt. vorbeşte de doi 
îndrăciți, iar. ceialalți evangelişti numai de unul. Crizostom 
crede că ceialalți evangelişti amintesc numai .pe cel mai îu- 
fricoșat; Augustin: pentrucă purta cuvântul; alții că Mt. a 
îmbinat două istorisiri. Mc. 5, 3——5 descrie în detail starea 
acestor bolnav]. Cimiterele eraii afară de orașe (Me. Le. espun şi . 
întâlnirea lui Isus cu acești bolnavi). Riutatea boalei să arată 
zicându-să că petrec în locuri uricioase Israiltenilor (mormântul 
era peşteră firească saii artificioasă în pământ ori stâncă) şi 
fac primejdioasă calea (vezi Me. Lc). 

29. Şi iată strigară zicând: Ce este nouă și 
ție, Isuse fiul lui Dumnezei? Ai venit aci îna- 
inte de vreme să ne chinueşti pe noi? zi muti zai 
doi io" (2. Sam. 16, 10. los. 22, 24; 2. Cron. 35, 
21. 10. 2, 4) =— dă-ne pace; nu voesc să aibă cu dânsul nimic 
de lucru. Agrăirea fiul lui Dumnezeu dovedeşte că alt spirit 
vorbeşte din ei, pentrucă cei îndrăciți nu puteait ști că celce 
vine cătră ei este Isus, Mesia; spiritele rele însă simţiră că 
se întâlnesc cu o putere contrară lor. Cu păcătuirea omului 
ele aii dobândit stăpânire și asupra naturii, de aceea o ispi- 
teşte, îndeosebi pe om, şi atunci se află foarte bine. La ju-
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decată însă, când întreaga creatură va, lua parte la mântuirea 
mesianică, încetează această stăpânire a diavolului: el atunci 
va fi osândit pe vecie (1. Cor. 6, 3). Demonii din aceşti oa- 
meni cunosc ziua judecății, dar nu o așteptaii acum. Isus nu-i 
întreabă de nume; Mt. relatează numai fapta. Să me chinaeșăă : 
fiind nol servitorii satanel. | 

30. Dar era departe de dânșilo turmă de porci 
mulţi păscend. Sar părea că există diferenţă între Mt. 
și ceialalță evangeliști care ai acolo; dar departe (uaxgăv) 
trebue luat, în înţeles relativ. Zurmă de porci: Eyreil nu ți- 
neaii porci, de aceea turma trebue să fi fost a unu! păgân. 
„Boozouevm să leagă, cu ein. Me. spune apriat numărul por- 
cilor: 2000. 

31. Iar dracil îl rugai zicând: Dacă ne scoţi 
pe noi, trimite-ne în turma deporel. 32. Şi le zise 
lor: Duceţi-vă. Iar el eşind s'aii dus în porci; și 
iată turma întreagă s'a aruncat de pe coastă în 
mare, și periră în apă. Simţind dracii că stăpânirea lor 
în acești oameni e pe sferșite roagă pe Isus să le permită a 
“merge în porci. Recepta;:  Îngădueşte nouă să ne ducem ete. 
cf. Le. 8, 32, de unde sa împrumutat. În turma de porci: 
în corpurile porcilor carl pășteaii. Dracii cer aceasta, preferind-o 
trimiterii în iad; din porci mai pot lupta contra împărăției lui 
Dumnezeii ; apoi poate credeaii că abat așa pe locuitori dela, 
Isus care le făcuse pagubă. Duceţi-vă e concesiv. V. 32. în 

„orci după NBC Min. Verz. Recepta are în turma de porci; 
conformare după v. 31. Jar et eşind: dracii. Și iată turma. 
etc. dupăce întraseră dracii în porci:). 

33. Iar păstorii fugiră, și mergând în cetate 
aii spus toate și de cel îndrăciţi. 34. Şi iată ce- 
tatea întreagă a eşit întru întimpinarea lui Isus, 
şi văzendu-l pe el l-aii rugat să treacă din hota- 
rele lor. Starea celor tămăduiți nu să spune și dorinţa de 

1) Unii părinţi cred că demonil cer a întra în porci pentruca să abată pe 
locuitori dela Isus; e cu putință, dar rămâne numa! părere. 

Sa pus întrebarea, de ce Isus a făcut nedreptatea aceasta nimicind turma 
Gadarenilor ? O întrebare plină de hulă ca şi ceea că Dumnezeii lasă epidemie în 
vite. El este stăpân absolut peste toate, omul numa! timporal ; Dumnezeii deci 
poate da şi lua, când vocşte, bunurile pământeşti fără a i-s8 imputa nedreptate, 

- Seopurile lui sfint necunoscute, şi poate că perzând vite deşteaptă vieaţa internă 
a oamenilor. Și Gadarenilor putea servi spre mântuire paguba timporală.
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a urma lui Isus (Me.Le.). Toate și ete.: toate întâmplările, în-: 
deosebi cele cu cei îndrăciți (Win. p. 407). zâoa 7] 20)4g: 
cetatea, întreagă; a Gadarenilor (Win. p. 405). Locuitorii te- 
mendu-și bunurile pământeşti roagă pe Isus, care venise a, le 
mântui sufletele, să se ducă dela ei. După Lc. 8, 37 le îm- 
plineşte cererea. 

J) Vindecarea paraliticului, 9, 1—8, 

Ale. 2, 1—12. Le. 5, 17—26). 

La, cel doi evarigeliştă istorisirea e ceva ma! nain te; Le. 
nici nu spune locul unde s'a întâmplat; Me. îl numește Ca- 
pernaum, unde pare că sa întors Mântuitorul dupăce Ga darenil 

- nu-l primese, | Me 
Il. Și întrând el tn corabie a trecut, și a ve- 

nit în cetatea sa. 2. Și iată aii adus lui un slă- 
bănog zăctnd în pat. Şi văzând Isus credința lor 
zise slăbănogului: Cutează fiule, iertate sântpt- 
catele tale, cf. Me. Le. Capernaum să numeşte cetatea proprie - 
pentrucă locuitorii de aici l-ai primit, stai 'ar&tat ca unit care 

„sânt proprietatea lui (lo. 1, 11) — nu ca cum ar fi fost patria 
lui. Crizostom: Căci care l-a produs este Betleem; care l-a 
crescut Nazaret, iar care l-a avut locuitor Capernaum. Între 
alți bolnavi aduc. şi un slăbinog (paralitic; Me. Le. descriti 

"cum aducătorii și-aii făcut cale la Isus). Lor se rapoartă la - 
cel bolnav şi care-l aduceau: credința s'a manifestat din partea, . 
celui bolnav că s'a învoit să-l ducă la Isus, iar aducătorii își 
dai multă silință a, ajunge în nemijlocita lui apropiere. Se 
poate că bolnavul își mărturisea păcatele, de aceea îl agrăește 
Isus: Cutează fiule. Isus îi iartă păcatele, apoi îl însănătoşează ; 
decă cauza, boalel sânt păcatele lui. cepievra după NB, Recepta 
dpiovrar; perf. pas. dorice în loc de dprivrar (Win. p. 77): 
păcatele sânt iertate. 

3. Şi iată unil'din cărturari ziceai întru 
sine: Acesta hulește. 4. Şi văzând Isus gândurile; 
lor zise: De ce cugetați rele întru inimile voa- 
stre? 5. Căci ce este mai uşor, a zice: Lartă-ţi-să 
ptcatele, saii a zice: Scoală-te și umblă? 6. Iar 
ca să vedeţi că putere arc Fiul omului să ierte
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păcatele pe pământ, atunci zice slăbănogului: 
Seoală-te, ia patul tăă și mergi în casa ta. În ier- 
tarea păcatelor cărturarii văd — cu drept cuvânt — prero- 
gativa dumnezeească, pentrucă numai Dumnezeii poate şti starea 
internă a omului și delăturând-o să-l pună întrun element al 
Spiritului (1. Sam. 12, 23. Is. 43, 25. Ps. 32, 2). De aceea 
şi biserica iartă păcatele (lo. 20, 23) fiind organul puterii 
Spiritului sânt (după Le. sânt faţă și farisei). Acesta: et pri- 
vesc numai Ja aparițiunea lui Isus, nu Ia puterea, care se ma- 
nifestă prin el. Zlulește: pentrucă Isus nu săvârşeşte iertarea 
păcatelor în numele altuia, ci din propria putere. Acest act 
însă e sânt:și dacă omul și-l atribue răpește lui Dumnezei 
onoarea. Înţelesul lui Bhoogpnueiv îl cunoaște precis monoteiz- 
mul, pentrucă în grecitate însemnează: a vorbi re asupra 
cuiva; apol a spune ceva ca semn ei, contrast la eupnyteiv. 
„Monoteizmul vede în cuvânt hulirea, înjurarea lui. Dumnezei, 
îndeosebi însă răpirea onorei ce i-să cuvine numai lui (Io. 10, 
33). Mântuitorul ca Fiul lui Dzeii avea dreptul la prerogative 
dzecști. Dacă fariseii nu recunosc aceasta apoi vina sânt nu- 
ma ei, care primind influența lu se temeai că vor perde tot 
lustrul lumii lor interne, dar mai vârtos al celei externe. Isus 
dovedeşte că, cunoaște cugetele (Me. 2, 8) zicând: De ce etc.; 
rele: că cii hulese pe Dzei. V. 5. arată că nu este deose- 
bire între puterea care iartă păcatele şi care vindecă (eineir— 
eineîv): amendout presupun plenipotență  dzecască. EI zice: De 
aș fi zis bolnavului să se scoale şi să umble, voi în aceasta, 
nu aţi fi aflat ceva, extraordinar, dar aceasta nu e Mal ușor 
ca a zice: iartă-ți-s& ptcatele. În convinge “apoi că ca Fiul 
omului are putere pe pămtut, zice ete. ore tye. 1 noga- 
urii e elipsă: deci zie celui bolnav ; atunci zice celui bolnav 
etc.; alții iai ca parenteză (Win. p. 576). Do pământ se leagă, 
cu Fiul omului; în opunere cu Dumnezeit îni cer: nu numai 

„acesta, ci și Fiul omului pe pământ, Mesia, are putere a ierta, .. 
pecatele, deci nu hulește pe Dumnezeii, dacă zice: iertate sânt 
păcatele etc. 

7. Și sculându-se s'a dus în casa sa. 8. Iar 
mulțimea văzând se temea și preamăreaii pe Dum- 
nezeii care a dat oamenilor această putere. Efec- 
tul cuvintelor lui Isus, a minunii asupra mulțimii; de farisei
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nu să spune nimic pentrucă, st vede, evangelistul m'avea să - 
istorisească ceva plăcut. Recepta: Sai mirat în loc de se temea. | 
Venind cele dumnezeeşti în atingere. cu cele omenești totdeuna 
produc spaimă, frică. Preamăreaă pe Dumneze, iar motivul 
este puterea care se arată în Isus. Oamenilor: dat. commodi 
= pentru oameni; iar plur. este al categoriei, pentrucă pri- 
veşte numai pe Isus care este om și Dumnezeii deplin. De- 
plinătatea, puterii dată lui ca om se revarsă asupra tuturor 
oamenilor. 

9) Chiemarea lui Mateiiă, 9, 9—13, 

(Ale, 2, 14—17. Le. 5, 27-—39), 

Între minunile espuse intercalează Mt. chiemarea,. sa, la 
apostolat. Istorisirea este obiectivă, iar chiemarea să aminteşte 
pentrucă stă în strinsă legătură cu întâmplările prezente. Ceia- 
lalţă evangelişti încă tratează faptul în aceeaș legătură, se 

„ deosobese însă la nume; după ei este chiemat Levi. Din con- 
sunarea istorisirilor, identitatea cuventărilor cu cari stai în 
legătură și din împrejurarea că registrele apostoleşti cunosc 
numai pe Mateiii ca apostol urmează că Levi şi Mateiii -sânt 
aceeaș persoană. Probabil este că numele lu! înainte de chie- 
mare era Levi. - 

9. Și trecând Isus de acolo văzu pe un om 
șăzend la vamă, anume Mateiă, și zise lui: Vino 
după mine. Și sculându-se a mers după dânsul. 
Isus merge dela Capernaum la lacul Genezaret (Mc. 2, 13). 
magayew propriii însemnează a trece pe lângă ceva; aici: trece 
mal departe dela locul unde vindecase pe cel paralitic. Numele 
Mateiii însemnează : Teodor (== darul lul Dumnezeiă ; derivă dela 
IP 1035 TDP, scurtat "5, dar nu în Mardiog, cf. Acta 
1, 23). Ocupând Romanii Palestina scoteaii vamă (7ein), adecă 
dare după marfa care să importa, şi exporta. Vămile din o 
provință se dădeaii în arândă cavalerilor roman! (publicani), care 
le incasaii puntnd vameși (recăvar) în fiecare cetate. Aceşti 
perceptori de vamă eraii foarte desprețuiţi la, Iudei pentru lă- 
comia și abuzurile cari le făceaii; iar fiind Evrei de naționa- 
litate st consideraă unelte ale asupritorilor și ca cei mai mari 
păcătoşi. Chiemarea lui Mateiii spune motivul scandalizăril fa-
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riseilor. TElUUvLov este locul de vamii. Cuvintele: Pâno după 
„mine nu însemnează a, merge după dânsul numai cu trupul, 
„ci a se âlătura de tot lui. 

10. Și a fost că șăzând la masă în casa, iată . 
mulţi vameși şi păcătoşi venind șăzură la masă 
cu Isus și cu învăţăceil lui. 11. Și văzând fari- 

„seil ziseră învăţăceilor lui: De ce învățătorul 
vostru mănâncă cu vameşii și păcătoşii? 12. Iar 
el auzind zise: Nu aii trebuinţă de doftor cel să 
nătoşi ci cel bolnavi. 13. Iar mergând învăţaţi 
ce este: Milă voesc şi nu jertfă. Că n'am venit 
să chiem pe cei drepţi.ci pe păcătoşi. dvazeluevor, 
la clasici xorazeiodau ; cel vechi ședeaii la masă răzimându-se 
cu braţul stâng pe perină. Această datină au adoptat Evreil 
în robia babiloniană (Keil, Archăologie 504). În casa: a lui 
Mateiă (Me. Le.; alţii cred că a lui Isus — deși nu e pro- 

„Pabil). Fariseii par a nu fi avut intențiuni dușmănoase faţă, 
de Isus, ci nu pot, pricepe purtarea, lui: el întră în societatea 
celor mai despreţuiți oameni. Isus caracterizează lucrarea sa 
ca a unul medic al lui Israil provocându-se la Ex. 15, 26. 
Întru atâta concede el obiecţiunea, dar justifică ţinuta sa. 
Sânetoși saii drepți nu înţelege Mântuitorul pe cel deplin. 
drepți, ci dreptatea, legală, externă, care crede a, posede toate. 
Generalitatea păcătoșiei nu să neagă; dar numai unil recunose 
această “stare; pe aceştia el îi vindecă. Citând 0Os.-6, 6 (după 
LĂX) arată că înainte de țoate st cere milă, iar misiunea lui: 
este a chiema pe păcătoşi și nu pe cel relativ drepți. Mergând 
învățați e formulă rabină: mergeţi și învăţaţi; să cugete asu- 
pra obiectului, sait să primească învățătură dela, alții. 27zog 
la clasici e mase., în apocrife şi T. N. neutr,; milă însem- 
nează, iubirea, cătră aproapele îmbinată cu jertfire de sine. Și 
nu Jerifă exprimă negaţiune absolută: nu ... ci (WVin. p. 462). 
Înţelesul: Dzeii aşteaptă dela not iubirea aproapelui și nu nu- 
mai să-l: aducem jertfe. Zigaben: Ala bună este mila - decât 
Jertfele. Ei nu înțeleg cuvintele prorocului căci nu star sminti 

„văzându-l că petrece cu păcătoşii; aceștia așa să - pregătesc 
la mântuire. Că mam venit ete. motivează pe învețați. zaitoa 
este lucrarea Mântuitorului la păcătoşi. Uni ai la pocdință 
după păcătoși ; adaus din Luca.
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h). Postul privat, 9, '14—17, 

(Ac. 2, 18—22. Le. 5, 33-38), 

La Le. întreabă fariseii și cărturarii, la Me. învățăceiă 
lui Ioan și fariseil. Originalitatea atribue unii lui Le., . alţii 
lui Mt. Pentru cel din urmă decid narațiunea simplă ; răspun- 
sul din v. 15. în legătură cu v. 12. 13, 

14. Atunci veniră la dusul învăţăceil lui 
loan zicând:' Pentruce noi și fariseii postim 
mult, iar învăţăceil tăi nu postesc? Legea mozaică 
prescrie post numai la ziua împăcării (Lev. 16, 29). Evreii 
aii mal întrodus postul de Lunia, Joia şi cele întru Amintirea, 
unor evenimente triste diu istorie; învăţăceil lui Ioan încă le 
țin. Nu postesc: relativ, din punctul de vedere al întrebătorilor. 
care nu puteaii constata post la învețăceii lui Isus. avându-se 

- în Vedere pe sine. | | 
15. Şi zise Isus lor: Aîi doarpotjeli prietenii. 

mirelui pănă când este mirele cu dânşii? Veni-. 
vor zile când să va lua mirele dela denşii,- şi 
atunci vor posti. — vu = cămara nupțială, iar 
vioi Toi vupupuăvos sânt ceice aduc mireasa dela părinți în- 
soțită de prietene şi iai parte la ospățul care ţinea 7 zile. 
(loil 2, 16. ob. 6, 16. cf. Io. 3, 29; Hagavvuror sai 
pilot. 705 vuquţiov). Raportul între Isus ŞI biserică să înfă- 
țișează ca câsătorie (Os. 2, 30 sq. Ier. 3, 1—14. Ez. 16, 8): 
Isus e mirele, apostolii. săr vornicei, iar omenirea e mireasa. 
Ziua nunţii este de bucurie, așa acum pentru învățăceii săi 
mar fi potrivit să postească, ceeace însemnează întristare. Vine 
timpul când îl va părăsi (profeţeşte moartea sa), atuncă vor 
fi trişti. Pănă la venirea lui a doua biserica face foarte bine 
ordinâud anumite posturi ca să aducă aminte membrilor să 
că în lume se schimbă bucuria cu durere. - | 

16. lar nimene nupune petec de materie nebi- 
tută în piuă pe haină veche; căci întregirea ei 
ia dela haină, și mal mare să face gaura. 17. Nici 
bagă vin noi în foi vechi; iar de nu, se rup foii, 
și vinul se va vărsa și foil se vor perde; ci bagă 
vin noii în fol noi, și amândout se vor ţine. Ace- 
ste versuri generalizează ideea, precedentă ar&tându-s& deosebirea
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între economia .T. V. și N. Noul spirit trebue îmbrăcat în 
forme noi, și chiar aflându-se în T. N. forme asămenătoare 
cu cele din T. V., totuş se deosebesc. Aceasta să dovedeşte 
cu două asimănări. Întâia arată că cele noi nu sânt partea, 
secundară a celor vechi cum credeati fariseil; iar a dona do- 
vedeşte că cele vecht sânt forma Și cele noi esența. Astfel să 
se convingă fariseii că scăderile economie! T. YV. nu le pot 
delătura cu cârpituri, ceeace este tot aşa, de cu neputinţă ca 
Și când cineva, ar pune petec noii pe haină veche, saă vin 
noii în foi vechi. Zertium comparationis: aceasta nu e numa! 
fără scop, ci contra lui. Gdzoc (dela 6rjo0w): bucata ruptă, 
petec. nirjgowua (întregirea) e nominativ: petecul întregeşte haina, ; 
jar aurou. se rapoartă la haină nu la petec. Ia dela haină: 
din haina veche; Petecul nebătut în piuă udându-se se stringe, 
iar haina veche nu, şi așa trebue să cedeze părți. Vulg. ia 
mljooua ca, acuz. și întregeşte din cele precedente la: aioe 
ca, subiect eriBânua: căci el (petecul) ia plinirea sa: "(cât 
umple haina), adecă în toată estinderea. Nick bagă vin noă 
etc. Acest exemplu nu e tautologie,. ci: exprimă acecaș idee în 
alt chip: la ântâiul se asamă&nă părțile cu întregul, aici forma 
cu cuprinsul. În orient vinul să păstrează în foi, mal adese 

“făcuţi din pei de capră (Omer II. y 247. 0d. £, 78. e, 196. 
& 265), cămilă, azin ; partea aspră vine în lăuntru. Groioivra 
exprimă urmarea celor- espuse. NB 1. 13. Verz. ai: ano]-— 
2uvreu; Recepta e după Le. 5, 37. Crizostom, Ieronim, 'Leo- 
filact, Zigaben ete. zie că Isus răspunde astfel pentrucă învt-. 
țăceii săi încă nu sânt în stare a ține posturi mal: grele. 
No! știm însă că Evreii aveai multe posturi pe cari învăţăceil 
sigur nu le-ai călcat. Isus zice numai că învățăceii lui Ioan nu 
pot observa praxa învățăceilor să pentrucă le lipseşte spiritul 
lui; de ar face aceasta ar perde cele vechi și mar căștiga cele 

„no (Ilarie). i 

i) Isus învie pe fica lui lair; vindecă o femee bolnavă, 3, 18—26. 
(Ale. 5, 21—42, Le. 8, 40-56), 

Istoria evangelică conţine 3 învierii: cea de ai; Le. 7, 
11—17; Io. 11, 1 sq. Petrecând Isus în Capernaum vine may 
marele sinagogii și-l roagă să-i învie pe fie-sa; pe: cale face 
minunea vindecării. |
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18. Aceste grăind el cătră dânșii, iată un 
boier întrând se închină lui, zicând: Fie-mea a- 
cum muri, ci venind pune mâna ta peste ea și va 
învia. Aceste grăind.el pune în legătură cele precedente cu 
cele următoare ; deci urmează nemijlocit după v. 11 sq. Me. 
numește pe acest boier mai marele sinagogii; Lc. zice că se 
chiamă air. Mt. contrage istorisirea şi last ca Iair st zică că 
fie-sa murise (Me. 5, 23. Le. 8, 49). Pune mâna ta ete. ex- 
primă marea încredere ce are în Isus. Punerea mânilor sim- 
bolizează împărtăşirea, darurilor dumnezeeşti (19, 13. Le. 4. 
40. 13, 13. Acta 6, 6. 8, 17 sq. 13, 3. 19, 5. Gen. 48, 
14. Num. 27, 18). | 

19. Și sculându-se Isus merseră după dânsul 
și învățăceillui. 20. Şiiată o femee căreia curgea 
sânge de doisprezece ani venind dinapol s'a a- 
tins de ciucurul hainei lui; 21. că zisese insine: 
Numai de mă voii atinge de haina lui, mă voii 
mântui. Învăţitceii însoțesc pe Isus care se sculă dela ospăț; 
după Mc. și Le. şi mulțime de -popor. Boala femeii e curgere. 
Ceialalţi evangeliști descriii că medici! mai putut-o tămădui, 
deşi cheltuise toată averea. În urma acestor împrejurări este 
explicabilă, starea, ci desperată. Credinţă mare în puterea, lui Isus 
are femeea, dar pentruca aceasta să se poată manifesta crede 
că trebue să se. atingă de el. Dinapot: probabil de. ruşine ca, 
să nu descopere boala. zocozedov ("3"5) este ciucurul (găitan). 
care purtaii ludeii la cele patru cornuri ale vestmântului dea- 
supra (Num. 15, 38. Deut. 22, 19); la Greci poală, margine; 
în T. N. numai în înţelesul ântfiii. 

22. lat Isus întorcându-se şi văzând-o pe ea 
zise: Cutează fică, credinţa ta te-a mântuit. Și 
s'a vindecat femeea din acea oră. Me. Le. ai aici 

- unele momente cari lipsesc la Mt. Întorcându-se: pentrucă, Isus 
ştiea, că ea s'a atins şi i-a cunoscut intenţiunea. Fică (9uydrne) 
numai în această istorie în TI. N..Perf. te-a mântuit exprimă 

fapta, împlinită. Din acea oră nu e egal cu în ora accea. (8, 
13), ci: fapta s'a împlinit din acel moment, acea oră (15, 28. 
17, 18). Zigaben : Jar din ora nu este din ora când î-a zis Isus: 
cutează fică, ci de când s'a atins de ciucur, cum istorisesc Me. și 
Le. Numele femei! este Veronica, era păgână din Paneas (Cezarea
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lui Filip; Eus. H. E: 7, 17: întru amintirea acestei fapte să | 
fi ridicat ea, înaintea cască sale Mântuitorului o statuă de bronz, 
lângă care statua unei femei rugându-se; Eusebie a văzut-o 
în acel oraș; Socrates zice că Iulian a pus în locul statuel 
Mântuitorului pe a sa; Hist. lib. 6, 41). 

23. Şi venind Isus în casa boierului și v&- 
"zend pe fluerători şi mulţimea făcând gâlcea- 

vă zise: 94. Depărtaţi-vă; că fata n'a murit ci 
„doarme. Şi rideaii de dânsul. 25. lar dupăcea 
scos afară poporul, întrând a prins-o de mână, 
și s?a sculat fata. 26. Şi a eşit vestea aceasta în 
tot pământul acela. Me. şi Le. tratează cum vin soli din 
casa lui air care spun că fata.a murit; Mântuitorul mângăe . - 
pe părintele care începe a se îndoi; ia cu sine numai anumite 
persoane. Sosind acolo află muzică şi persoane jelitoare (în- 
mormântarea să făcea în ziua morţii) după datina ludeilor din 
acele timpuri. Tr. Chetuboth 4: „Etiam pauperrimus inter ]s- - 
raelitas praebebit ei (uxori mortuae) non minus quam duas. 
tibias et unam lamentatricem“. Mulțimea conzistă din" bocitori, 

“prieteni, vecini şi rudenil. Na murit: moartea nu va fi du- 
rabilă. Cuvântul doarme nu poate fi luat despre moarte părută, 
căci vedem mulţimea rizând de Isus fiind ei deplin convinși că fata 
murise (Lc. 8, 53). El intrebuințează acest cuvânt. pentrucă 
nu avea scopul să deştepte în mulțime încredere în puterea 

sa; apoi exprimă că moartea pentru. dânsul este somn. Celce 
se află în această stare trebue numai deșteptat. J-a scos afară: 
cu puterea; pare că fiind provocați n'a ascultat. aurie după 
înțeles se leagă la zogdoor (Win. p. 133). Actul învierii; 
cele întâmplate după aceasta și porunca dată părinţilor cf. Me. 
Le. În opunere cu porunca lu Isus să lăţeşte vestea despre 
„minune. 

Î). Vindecarea celor doi orti și a. mutului indrăcit 9, 27—34, 

27. Şi trecend Isus de acolo, ai mers după 
dânsul doi orbi strigând şi zicând: Milueşte- ne, 
Fiul lui David. 28. Iar.venind el în casă s'aii a- 
propiat de dânsul cei orbi, şi zise lor Isus: Cre- 
deţi că pot face aceasta? Răspunseră lui: Da,
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Doamne. 29. Atunci sa atins de ochitlor zicând: 
Fie vouă după credinţa voastră. 30. Și s'a des- 
chis lor ochii. Şi Isus le-a poruncit zicând: Ve- 
deţi, nimene să nu știe. 31. Iarei eșind l-aii vestit 
în tot pămentul acela. De acolo: din casa lu air. Acești 
orbi să vede că auziseră de minunile lui Isus, deci credeai 
că el e Mesia; de aceea îl numesc ful lui David. Isus nu le 
împlineşte cererea îndată, ci le examinează credința pănă so- 
sesc în casa din Capernaum (v. 10). EX în urmează ; rezultatul 
este tămăduirea. Credefi că pot: am putere a, face ceeace voi 
cereţi. Inf. aor. exprimă acţiunea momentană, răpede (Win. 
p. 310). S'aă deschis ochii lor, e evraizm: at dobândit vederea, 
(2. Reg. 6, 7. Is. 35, 5. Ps'146,8). în Bouuăoda propriii : 
a amenința pe cineva; să. explică din prevederea că porunca, 
va fi fără rezultat. EL le. poruncește nu a ascunde fapta — 
căci aceasta toți o vedeaii, ci a nu spune condiția prin care 
aii dobândit vederea: credinţa că el este Mesia, pentrucă, po- 
porul căuta ocaziunea să-l provoace a face minuni, Dicepnui- 
Cer, numal aici cu acuz, persoanei, are înțelesul: ego 
noir ra. Lsind: din casă, . - 

32. Iar dupăce eșiră ct, iată ai adus la dân- 
sul un om mut îndrăcit. 33. Si fiind scos atară 
dracul mutul vorbea. Și s'a mirat mulțimea 
zicând: Nicicând nu s'a arătat așa în Israil. 34. 
lar fariseii ziseră: Cu stăpânul dracilor scoate 
dracii. — Iar dupăce eșiră ei leagă cele următoare cu cele 
precedente; opune pe aceia bolnavului care acum vine să se 
vindece; de aceea Mt. 12, 22 sq. este altă întâmplare. Au 
îndrăcit; cuvântul din urmă e adiectiv, însemnează pe un om 
care -prin influența demonului era mut, nu din pricina une 
scăderi organice.  Nicicând nu sa arttal așa (scoaterea de - 
draci și minuni! în genere): nu ai fost în această măsură ; 
minunile lui Isus întrec toate minunile de pănă acum. Așa. 
nu == așa ceva; dar nici subiect la sa arătat nu e Isus: 
nică n'a făcut lucruri așa minunate în Israil, Poporul recu- 
noaşte miniunea și 0 admiră; fariseii reutăcioși și invidioși 
caută a scurta lui Isus din merit, (fapta. nu o pot nega), 

„afirmă că el nu face aceasta dela sine, puterea nu o are dela 
Dzeii, ci dela stăpânul demonilor. 

-
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FII. dsus restringe lucrarea la ceice îl ascultă ş învățături; minuni, 
9, 35—18, 35. 

$. 13. Trimiterea apostolilor, 9, 35-—10, 42, 

a) Ocaziunea trimiterii, 9, 35—383. 

35. Şi umbla Isus prin toate cetăţile şi sa- 
„tele învăţână în sinagogele lor și predicând 
evangelia împărăției și vindecând toate boalele 
şi toate neputinţele. 36. Iar văzând mulțimea 
j-s?a făcut milă de er, că erai necăjiţi și lăp& 
dați ca oile cari n'aii păstor. 37. Atunel zise 
învăţăceilor săi: Iată secerișul (€) mult, iar lu- 
crătoril sânt puţini. 38. Rugaţi-vă deci la Dom- 
nul secerișului ca să scoată lucrători la seceri- 
șul s&ii. Ținutul lucrări! Mântuitorului este Galileea. cure 
e masc. Isus observă (u&zând: în această călătorie) că poporul 
Israil, după starea spirituală, este ca o turmă de of fără 
păstor; care din toate părţile e înfricată (zozviutvor) şi ne- 

- aflând pace e arumeată la pământ (E0Sepeqetvor).:)  ÎMulţimea : 
care veneaii după el. Împrejurarea, aceasta îndeamnă pe Isus 

= a declara cele din v. 37 sq. Israil simţește necesitatea mân- 
tuirii; venirea, lu este un seceriș foarte bogat, iar lucrătorii: 
sunt puţină. : or?ay (ge?) : a mânca intestinele animalelor 
după jertfire (2. Mac. 6, 8), în med.: a compătimi, a avea : 
milă. Numai aici în T. N. e construit cu 7egt, mal adese cu 
Eni şi dat. orl acuz,; Mt, 18, 17 numai gen. (Win. p. 218). 
Fiind mulţi care aşteptati mântuirea, învățăceii (ca 5, 1) să 
se roage lui Dumnezeii ca să trimită lucrători. Să scoată ex- 
primă necesitatea, ” 

9 nule a beli, jupui, despoia, apol a ș dșia, amulge; î06u evo. 
prostrati, jacentes, Vulg. O turmă de ot fără păstor rătăceşte şi e chinuită, sfă- şiată de foame, furtune şi fiere sălbatece pănăce. piere, așa este şi Israil. Starea lul o descrie istoria, cu cele mat triste coloră. Irodianil l-aii tradat, saduceil îl su- pără cu vieata imorală, iar fariseii îl împovărează cu preseripte minuţioase ; rezbele politice, sărăcie şi desmățare religios-politică, 

2) Snidyyvov (277) însemnează părţile interne nobile, inima ; apok 
uterus; ca locul afectelor şi sentimentelor ; îndeosebi însă plur. 'Onidyyva' să 
întrebuințează spre a însemna, compătimirea, iubirea. INX traduce DN cu 
oizrguoi (Ps. 25, 6. 40, 12) or tizoş (15. 47, 6) şi numai Prov. 12, 10 cu 
ON va.
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b) Numele apostolilor, 10, 1—4, 

(Ale. 3, 14—19. Le. 6, 14—16. Acta 1, 13). 

| Mateiii presupune colegiul acesta ca, complet şi el nu 
relatează chiemarea fiecăruia, ci numai a unora (4, 18 sq.); 
Me. Le sânt mai preciși. Numărul 12 nu e din întâmplare: 
12 patriarhi sânt înteimeetorii poporului israiltean, iar cei 19, 
apostoli reprezentanţii lui Israil după spirit; numărul 12 e 
compus din 3X 4: lucrarea celor dumnezeești asupra creaturei. 

1... Și chiemând pe cel doisprezece învățăcel 
ai săi le-a dat lor putere peste duhurile necurate 
ca st 'scoatăpeele, și sttămăduească toată boala 
şi toată neputi nţa. Aci s6 aminteşte mal ântâiă cum Isus 
înzestrează pe apostoli cu putere spirituală de a face minuni, 
care putere să deplineşte la pogorirea Spiritului sânt. La în- 
ceputul creștinizmului trebuea să se facă minuni pentruca în- 
riurind asupra omului senzual să-l facă aplicat a-l primi. Să 
tămăduească atârnă dela putere nu dela ca să: aveati putere 
să tămăduească pe cei îndrăciți şi cuprinși de alte boale. 

2. lar numele celor doisprezece apostoli sint 
aceste: Malântâiă Simon numit Petru şi Andreiă 
fratele lui, și Iacob al lui Zebedeiii şi loan fra- 

„tele lui, 3. Filip şi Bartolomeii, Toma şi Mateiii 
vameşul, 4. Iacob al lui Alfeii și Lebei, Simon 
Cananeul și luda Iscarioteanul care l-a vândut 
pe densul. Punend lângă olaltă registrele apostoleşti avem 
următorul tabloi: 

” Clasa 1: 

Mt, Me. Le. Acta. 

Simon Petru Simon Petru . - 
- Andreiti Iacob Andreiil Iacob 

Iacob Ioan Iacob Ioan 

Loan Andreiii Ioan Andreiii 

Clasa II: 

Filip Filip Filip - Filip 

Bartolomeiii  Bartolomeiii  Bartolomeiii Toma 
Toma Mateiit Mateiu: Bartolomeiii 

Mateiii “Toma “Toma, Mateiii
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Clasa III: 

Iacob lui Alf. Iacob lui Alf. Iacob lui Alf, Iacob lui Alf. 
Lebeii Tadeii Sim. Zilotul “Sim. Zilotul 
Simon Can. Simon Can. Iuda lui lac. Iuda Isc. 
Iuda Isc. Iuda, Isc. Iuda Isc. Ă 
Apostol derivă, dela anooriiew trimis, sol. Antâiul este 

Simon; numărarea nu să continuă pentrucă Mt. numeşte pe 
apostoli cu păreche. Simon fiul lui Iona, se deosebeşte de alt 
apostol cu acelaș nume prin numele dat de Isus (lo. 1, 43). 
EI să aminteşte în locul prim pentrucă împreună cu fratele 
sei ai fost ântâi chiemaţi (Zeofilact); Lut. Zigaben : Numește 
mad ântâii pe Petru nu numal că este mal bătrân ca Andreiii 
fratele stă, ci şi că este deosebit de toți în statornicie. De aceea 
şi Cristos numindu-l Petru zice, 16, 18. Aceasta explică şi 
rangul lui între ceialalți (16, 16 sq. 17, 1. 24; 19, 27. 26, 
37. 40. Le. 8, 45. 9, 32. 99, 31 sq. Io. 21, 15. Acta 1, 15. 
2, 14. 5, 3 sq. 8, 14. 10, 5. 15, 7. Gal. 1,18. 2,7); 
ceeace să confirmă din consecința a pune în urmă pe tradator, 
iar după Petru pe Andreiii, Iacob și Ioan, cei mai încrezuți 
al Domnului. Andreii, nume vechii grecesc, stă în legătură, 
cu âvije; alţii îl deduc dela 713; în istoria, creştină are rol 
puţin însemnat. Jacob fiul lua Zebedeii este ucis la porunca 
lui Irod Agripa pela 42 d. Cr. Filip cf. Io. 1, 45 nu e identic 
cu Acta 6, 15 cf. 21, 8. Bartolomeiu (m Da fiul hu Tolna) 
s5 ia ca patronim și identifică cu Natanail (lo. 1, 46 sq. cf. 
21, 1 sq.). Augustin ete. zice că este Mateiă; numele nu este 
contrar ipotezei pentrucă derivă dela, aceeaș rădăcină (ON ÎN 
cf. Mt. 9, 9). Toma (IND, NSNN — geamen cf. Io. 11, 16. 20, 
24 sq. 21, 2); Eusebie şi Acta Thomae să zice 'Iovdug Owuăş 
0 zi AiOuuos. La numele stii evangelistul adauge vameșul, 
care lipseşte la, ceialaţi evangelişti și servește drept dovadă că 

„Mt. a compus cartea prezentă. Iacob al lu Alfeă.. "Aipaios e 
identic cu Kon (lo. 19, 25); bărbatul unei Marii, cumnată 
sai soră a preacuratel Fecioare, deoarece +55 la, transeriere 
lesne s'a schimbat astfel ca și "471 în "4Ayyatos (LXX). Acest 
Iacob era văr al Domnului, să numără 13, 55 la fraţii lui, “- | 
iar Mc. 15, 40 să numeşte cel mic. Pe apostolul urmă- 

„tor unele mărturii îl numesc Lebeă (D. 192); altele 'Tadeă 
(NB. 17, 124); Recepta: Lebei care sa supranumit Tadeă .. 

| . 8
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(așa, și cele mai multe Msse, Const. apost. 6, 14, 1. 8,25). 
„Acest Lebei ori Taduii este identic cu Juda la Iacob din Le. 
“şi Acta |. c., deci la gen. 'Iazwfou trebue suplinit a0e?4os 
(Win. p. 179); aparţine fraţilor Domnului. Tadeti și Lebeii sânt 
supranume; derivă dela 72, TY = piept, şi ab = înimă. Acta 
Thaddaei (Tischendorf p. 261) încep: Lebei care să chiamă 
Tadei şi spun că a primit acest nume când a, fost botezat. de 
loan. Crizostom: istă și alt Iuda Lebeii care se chiamă 'La- 
deă ; Ieronim : Thaddaeus . . qui alibi appellatur Lebbaeus. Simon 
(ji) = ascultare) să numește 0 Kavavaios (Recepta după N./ 
al. 0 Kavavirajg) ceeace explică Lc. 0 Eniwrije (ef. Acta. c.). Zeloți 
st numesc bărbaţii care pășeaii nu numai cu cuvântul ci și cu fapta 

„contra oricărei călcări a legii mozaice (Num. 25, 9. Jos. Flaviu, 
Bell. jud. 4, 3, 9; 5, 1; 6,3; 7, 8, 1). Partidul s'a tormat abia 
mai târzii și a contribuit foarte mult la risipirea Ierusalimului. 
Cuvântul derivă dela cald. ȘN3p, evr. Np=a fi zelos (Ex. 
20, 5. 34, 14. Deut. 4, 24); dec nu însemnează un loc, o 
cetate de unde era el. Dela Cana din: Galileea (Ieronim etc.) 
nu să poate deduce pentrucă locuitorii să numeaii Aavaior ca: 
cel 'din Ada: în Acolis (Strabo 13, 1 p. 581). Părerea 
unora că acest Simon ar fi fratele lui Iacob şi Iuda nu să 
poate. dovedi; iar după lo. 7, 5 este neverosimil ca 3. din 
fraţii Domnului să fi fost apostoli. Iuda: 'loudas N = laudă: 
mărire, glorie (Gen. 29, 35. 49, 8). Iscariot: DID iN = 
bărbat din Cheriot; oraș în seminţia Iuda (los. 15, 28. Ier. 
48, 41, Amos 2, 2); la talmudiști aşijderea să zice A 
now, Josif. Flaviu (Antiq. 7, 6, 1 (transcrie 2 W"N=bărbat 
din Tob cu "Iorofos. 6 ai mapudous: l-a predat; nu: l-a 
tradat, ceeace sar exprima cu z0o0ouc. Amintire tragică și 
condamnatoare! ! 

0) Instruoţiile date apostolilor, 10, 542, 

„ Chiemarea apostolească a celor aleși să mărginește la 
poporul israiltean, poporul ales, pentrucă Isus nicicând nu . 
atacă ântâietatea lui. Împrejurările sânt de natură că lucrarea 
celor doisprezece deocamdată să fie numai în Israil; mai apol 
acest cere de lucrare să va lărgi (Acta 9, 15; 10. Mt. 28, 
19). În sinul lui Israil trebuea să se pregătească vatra focului 
sânt; acesta să ia parte la mântuirea. care s'a desvoltat în-
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trensul și dupăce nu o primeşte în totalitatea sa va trece 
la celelalte popoare realizându-să profeția (Miha, 4, 1 sq. cf. 
Rom. 11, 11 sq.). Instrucţia prezentă este un întreg, de aceea, evan- 
gelistul o reproduce fidel; la Le. se tratează la deosebite oea- 
ziună (Le. 9. 10. 19). Isus arată apostolilor: a) cercul de 
lucrare (v. 6—15); b) soartea şi piedecele cari vor întimpina 
(v. 16—31); .€) scopul misiunii (v. 32—49). 

5. Pe acești doisprezece i-a. trimis Isus po- 
runcind zise lor: În calea păgânilor să&nu mergeţi 

"şi în cetatea Samarinenilor să nu întraţi; 6. dar 
vE duceţi mal vârtos la oile perdute ale casei 
lui Israil. În calea păgânilor: calea care duce la păgâni. 
“Samarinenii erai amestecătură de popoare, care s'a născut din 
rămășiţa poporului din. imperiul Israil și din coloniștii adușt 
de Salmanasar (2. Reg. 17, 24). Iudeii îl considerati aproape 
păgâni; pe timpul Mântuitorului nu stăteaii în nicio legătură, 
(lo. 4, 9). -Oile perdute: rătăcite, avndu-st în vedere 9, 36. 
Păstorul poporului israiltean este Iehova (Ps. 80, 1); nepri- 
„mind acum pe promisul Mântuitor s'a abătut dela dânsul (Is. 

„55, 6. ler. 50, 8. Ez. 34, 5). | 
7. lar umblând predicaţi zicând că s'a apro- 

piat împărăţia cerurilor. 8. Pecel bolnavi vinde- 
caţi, pe morţi înviați, pe leproşi curăţiți, draci 
scoateţi; în dar aţi luat, în dar daţi. Cuprinsul pre- 

dicil lor este: împărăţia lui Dzei (ef. 3, 2. 4; 17). Chiemarea, 
de acum a apostolilor să deosebeşte de cea după: pogorirea 
Spiritului sânt; el staii încă pe punctul de vedere al T.Y.: 
predică pocăința drept condiţia priniiri! în această împărăție. 
„Minunile cari vor face întărese predica, și daii dovezi despre 
apropiata împărăție a Mântuitorului; dar- ele să servească 
numal acestul scop; de aceea: în dar ați luat etc. Porunea 
aceasta, rezultă din împrejurări. Învâţăceii lesne puteati să iee 
daruri; a nu privi la credință ci mal ales la împrejurările 
celor bolnavi. 

9. Nu vă agonisițlaurniclargint,niclaramă 
la brâul vostru, 10. nici traistă pe drum, nici 
două haine nici. încălțăminte nici toiag; că vred- 
nic este lucrătorul de hrana sa. Motivează pe în dar 
ați luat-ete. Fi nu numai să nu grijeascăi de aramă care ca 

. 8*



— 116 — 

monetă le-ar 'agonisi cele trebuincioase, dar nici de cele mal 
necesare lucruri de călătorie cari le pot pune în traistă, cum 
două renduri de haine, saii toiag. Brâul era de in, piele saii 
bumbac; să încingea cu el haina, iar în el să puneaii bani 
şi alte unelte. La Orâul. vostru aparţine lui a agonisiți: să 
nu agonisească bani pentruca să-i pună la brâă. În v. 10. 
suplinim: nu vă agonisiți. În traistă st pun hainele necesare. 
Mc. 6, 8 Isus dă voe a lua toiag; aci să opreşte. Această 
contrazicere e numai la părere. După Mt. Isus oprește a lua 
ceva cu sine, nică chiar toiag, care îl are şi cel mai sărac; 
iar după Mc. să nu ia ceva, cel mult toiag; cine are numai 
atâta e destul de sărac. Particularitățile nu trebuesc urgate. 
Isus zice numal că predicătorul să nu fie îndeosebi îngrijat 
când pleacă: în misiune, ci toată încrederea st o aibă în 
Dumnezeii. Vreduic este lucrătorul ete. arată “că ei sânt lu- 
crătorii lui Dumnezeii care le va purta grijă. vzodrjuara şi 
oavdihia însemnează aceeaș; era numai talpă de piele saii 
lemn şi să prindea de picioare cu curele. LĂĂ traduce cu 
Yn00nua evr. 95, iar în Targumuri NOD. | | 

11. lar. în oricare cetate saii sat veţi întra 
cercetaţi cine este vrednic întru aceea; şiacolo 
rămâneţipănă când eșiţi. 12 Iar întrând în casă 
întrebaţi-o de sânătate. 13. Și de va fi vrednică 
casa aceea, vină pacea voastră peste ea; iar de 
nu va fi vrednică, pacea voastră să se întoarcă 
la vol. Apostolii s& caute în locul unde sosesc cine este 

vrednic: sânt aceia săraci cu spiritul care doresc şi așteaptă 
mântuirea, ca să rămână la dânșii. Iar dupăce ait aflat atare 
loc să rămână acolo, să nu schimbe locul de petrecere; “căci 
ar putea să supere pe gazda de pănă acum,. iar lor s'ar pu- 
tea zice că sânt nestatornici. Când întră în casă (în care lo- 
cuește cel vrednic) să o întrebe de:sânttate, adecă pe locui- 
tori. Zicând: Pace casei acesteia e adaus din Le. 10, 5 (D. 
L. It. Vulg.). Salutarea la Evrei cuprinde dorirea păcii sait 
a salutei:: 7j0' Di. Și de va fi vreduică ete.: de sânt 'l0- 
cuitoril acelei case vrednici de pacea care vol aveţi fiind în- 
zestraţi cu Spiritul sâut,, atunci pacea din salutarea voastră 
vină asupra el şi va lucra ceeace exprimă formula aceasta; la 
din contră va fi fără efect. Fui. Zigaben zice la emmorgagijru :
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Nimic ne va lucia, ci aceasta luând-o cu vol eșiți. Atitudinea 
acelora va dovedi vrednicia, saii nevrednicia, - 

14. Şi oricine nu vă va primi pe vol nici! va 
asculta cuvintele voastre, eşind din casă saii din 
cetatea aceea scuturaţi praful de pe picioarele 
roastre. 15. Adevăr zice vouă, mai uşor va fi 
pământului Sodomei și Gomorelîn ziuajudecăţii 
decât cetăţii aceleia. Solul lui Cristos rămâne numai 
unde vede dorinţa mântuirii. Oricine: de sar întâmpla ca o 
cetate s'a individ să nu-i asculte. Scuturați praful: rupeţi 
toate legăturile cu ei; aceștia nu vor lua parte la darurile 
dzeeşti, vor veni la judecată. Sodoma şi Gomora, (Gen. 19.) 
simbolizează pedeapsa, dumnezeească care vine asupra celoree 

sau lăpădat de dânsul. Pedeapsa însă totdeauna corespunde 
gradului în care sai arătat lucrurile dumnezeeşti omului. Cine 
nu primeşte pe soli! lui Cristos sânt mal mari păcătoşi decât. 
aceste cetăți, pentrucă aceştia învaţă mal lămurit adevărurile 
dumnezeeşti decât, Lot și contimporanii lui. 

16. lată căi vă trimit pe vol ca o! în mijlocul 
lupilor; fiţi deci înţelepţi ca șerpii și simpli ca: 
porumbii. Partea umbroasă a lucrării apostolești. Aceştia, 
să nu creadă că staii în faţa lumii ca păstori, ci ca o! (Le. 
21) între lupi. Fă are emfază; Teofilact: Dă cel puternic. În 
mijlocul lupilor de legat cu ca of: vă trimit ca pe oi cari se 
află între lupi (Să poate lua și la vă trimit şi în (8) arată 
rezultatul, pentrucă stă la verb care exprimă mişcare). Oaia 
e siinbolul nevinovăţiei, blândeţei şi. răbdării, lupul al rău- 
tății, răpirii. - Simbolica, . aceasta naturală arată foarte 
lămurit apostolilor raportul lor cătră lume. De toate părțile 
sânt înconjurați de” lupi răpitori, sânt amenințați cu moarte. 

În această situaţie să fie înţelepţi ca șerpii, să aibă cea mal 
mare prudență, dar aceasta să nu degenereze în înșelăciune; 

„de aceea: simpli (dzocuos = neamestecat, curat) ca, porumbii ; 

simbolul Spiritului sânt; 'arată deci curăţenia sufletească. Între 

împrejurările primejdioase cere Isus dela învățăcel a îmbina 

prudenţa cu simplicitatea; a cunoaşte primejdia și a aplica 
mijloacele cele adevărate spre combaterea ei; a se feri de pa- 

guba ce ar rezulta din primejdie fără a stvori ceva "imoral. .
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17. Dar vă păziţi de oameni; căci vă vor da 
„pe vol la judecătoril, şi în sinagogele lor vt 

vor bate; 18. şi chiar înaintea stăpânirilor și a 
regilor veţi fi duşi pentru mine, spre mărturie 

-lom şi păgânilor. Aceste sânt primejdiile car vor îndura, 
„că. Fiecare om poate fi lor periculos, pentrucă lucră în scopul 
celorce voesce să-i piardă. De oameni, zis în genere; iar art. 
Tov arată că aceştia în starea lor de acum sânt duşmanii 
apostolilor. ovveder« sânt judecătoriile în oraşele provinciale; 
sinăgogele judecaii în afaceri curat religioase şi pedepsea cu 
biciuire (Acta 22, 19. 26, 11; 2. Cor. 11, 24). 1jyenore: 
propretorii, proconzulii, procuratorii; faoizis sânt tetrarhii, -. 
d. e. Irod Agripa. Spre mărturie lor: Iudeilor şi păgânilor să 
va da ocaziune a cunoaşte învățătura mea prin vol. aurois se 
rapoartă la Iudei, ceeace arată adausul și păgânilor : subiectul 
dela vă vor da și v& vor bate. 

19. Iar când vă vor da pe vol, nu vă grijiţi 
cum saii ce veţi grăi; căci să va da în acea oră 
ce să grăiți; 20. căci nu sânteţi vol care grăiţi, 
ci duhul Tatălui vostru care grăeștepentruvol. 
Mângăere în atari împrejurări le dă Domnul spuindu-le că 
atunci se vor bucura, de ajutor extraordinar. Mărturisind pe 

„ Cristos să nu grijească de cuprinsul (ce) nică de forma (cam) 
predicii; atundă le va purta grijă Spiritul sânt (inspirăţiune, 
cf. Is. 50, 4). peoruevăâa să ia, ca încordarea, puterilor naturale 
(acestea nu să perd nici când lucră Spiritul sânt) cu cari sin- 
gure omul necredincios crede a face lucruri extraordinare. Acea- 
stă putere mai înaltă dobândese ei numai fiind vrednici: cre- 
dința adevărată prin pocăință. Că na sânteți voi care grăiți 
etc.; a lui Dumnezei este cauza şi o ducela îndeplinire prin 
organele sânţite de el. zweiua margds e contrast la spiritul 
învățăceilor ; principiul dumnezeese care lucră întrânșii. 

* 21. Dar va da la moarte frate pe frate şitată 
pe fiii, și se vor scula feciorilasupra părinţilor. 
şi vor ucide pe denșil. 22. Şi veţi fi urîţi de toţi 
pentru numele mei; iar care rabdă pănă în sfâr- 
şit, acela să va mântui. În mijlocul lupilor să descrie 
după manifestările speciale. Toate legăturile familiare să vor 
rupe și ura generală va domni pentru dânsul. Noul spirit nu
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va fi oprit de hotarele puse de natură, ci întră în elementele 
cari-l primesc. Din aceasta urmează opoziție şi aşa evangelia 
păcii este sabie care sfâșie sinul familiei. Lăţirea creștinizmului 
confirmă această profeție pe deplin. Por ucide, nu în faptă, 
ci vor da anză la aceasta denunțându-l că sânt creștini; în- 
direct cauzează moartea lor. Pentru numele meă : cauza pentru / 
care toți îl urăsc; voi credeți în mine. Creştinizmul și prin- 
cipiile lumii sânt opuse; prietenul lui Cristos e duşman lumi! 
și întors. Numele lui Cristos era motiv suficient. a aduce pe 
cineva la moarte. Tertulian: Chinuiţi sântem dacă ' mărtuisim, 
pedepsiți în vieaţă dacă stăruim, liberați dacă ne lăpedăm ; 
lupta este numat pentru numele (Apol. 2). Apostoli! și cre- 
dincioșii însă trebue să fie statornică, căci numai astfel se mâu- 
tuesc. Dănă în sfârșit: pănă la, moartea fiecărui individ; pentru 
biserică pănă la venirea a doua a Domnului. 

23. lar când vă vorgonipe vol în această ce- 
tate, fugiţi în cealaltă; că adevăr zice vouă nu 
veţi sfârşi cetăţile lui Israil.pănă când va veni 
Fiul omului. În timpuri de goane Isus dă sfatul învăţăceilor : 
să fugă dinaintea lor. Biserica totdeuna a urmat acestui sfat; 
dacă pentru ea “n'a rezultat pagube. Rigorizmul montanist 
însă pretinde ca membrii bisericii (îndeosebi episcopi!) să nu 
fugă de goane. Că adevăr ete. conţine motivul pentruce în- 
vățăceii să fugă. EI nu vor fi trecut toate orașele lui Israil 
„pănă când Mesia vine. zelsî» scil. 099v.. Care venire a Mân- 
tuitorului? Origen, Crizostom, Teofilact înţeleg un ajutor extra- 
ordinar; alții venirea lui Isus prin Spiritul sânt. În T. N. 

„ pretutiudene venirea Fiului omului s&nțelege cea la judecata 
de pe urmă, al cărei prototip este risipirea Ierusalimului. Isus 
zice deci: Învățăceil nu vor fi trecut prin toate cetățile lut 
Israil pănă când vine el ca, s%-1 judece, adecă pănă când Leru- - 
salimul va, fi risipit, iar Iudeii împrăștiați. Isus însă grăeşte 
aceste cuvinte învăţăceilor, reprezentanți! învăţătorilor timpu- 
rilor următoare; deci zelei este deplinirea religios-morală, 
adecă Israilul întreg să va, converti la sfârșitul zilelor, când 
el vine să judece lumea (ef. Rom. 11, 25 sq.). 

24. Nu este învățăcelul peste învăţător, nici 
sluga peste stăpânul săi. 25. Ajunge înv&ţăce-
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lului să fie ca învățătorul săi,'şi slugil ca stă-: 
pânul săi. Dacă pe stăpânul casei l-ai numit 
Beelzebul, cu cât mai vârtos pe casnicii lui. Isus 
zugrăvește mal departe soartea învăţăceilor, ceeace să nu-i 
descurajeze. Nu este învățăcelul etc. sânt proverbe. Dar mulţi 
învățăcel întrec pe - învățătorii lor! Când este învățăcel nu 
întrece pe învățător, iar dacă mal apoi s'a întâmplat, atunci 
o putere internă spirituală l-a înălțat, şi nu este mai mult 
învățăcel, ci măestru. La Cristos proverbul are valoare ab- 
solută: învățăceiă. nicicând nu-l vor întrece, toți trebue să 
se supună lui, învățătorul și stăpânul absolut. De aceea ce a 
suferit stăpânul trebue să întimpine şi învăţăceil. În v. 25. 
arată Mântuitorul că dispoziția dușmănoasă a ajuns . culmea 
identificând manifestarea, puterii dzeești întrânsul cu o putere 
diavolească. Ajunge: să se mulțumească a fi în aceeaș soarte. 
iva pevnrau este în loc. infin. (Win. p. 316). zai 6 o5los în: 
loc de ai 7 0ou?p îva vtvnra. cs ete. (Win. p. 583) 
Casnicii: pentrucă să aminteşte stăpânnl casei, Scrierea şi 
înţelesul lui. Beelzebul sânt necunoscute. Vulg. C. ai DBee]fe- 
Bou (cf. 2. Reg. 1, 2. 3, 16), iar în T. N. se află nu- 
mal Beehtefor]. Cuvântul derivă dela 5y3= domn, stăpân, 
și DI = locuinţă, cetate (Ps. 49, 15; 1. Reg. 8, 13): stă- 
pânul cerului, al tartarului; al locului în care petrec spiritele 
rele. Isus se numise pe sine oizodtondrys; Iudeil în batjocură 
ÎI zic că este Herus domicilii — cum s5 chiamă diavolul. 
Jeronim scrie BeeiCefovf deducând dela Ni=musca. Supre- 
mul zeii al Fenicenilor era Beelzebul și s& onora mai mult în 
Akkaron (2. Reg. 1, 2. 3. 16). Ludeil numeait astfel pe căpe- 
tenia diavolilor arătând despreţul, pentrucă cultul zeilor să 
considera, drept cult al demonilor. În bătae de joc îl numeaii 
zeul muștelor (schimbând pe 21 în 213), celce apără de . 
insecte, cum aveaii și Grecii Zeus anduvios (Paus. 8, 26, 4), 
Romanii Deus Myiagrius (Solin. Polyh. c. 1); cf. Os. 4, 15. 
5, 8. 10, 5 în loc de Bet-EI (casa lui Dzeii) Bet-Aven (casa 
păcatului); 2. Reg. 23, 13 muntele olivilor: muntele coru- 
perii. În 12, 24 afirmă fariseii că el scoate demon! în numele, 
lui Beelzebul, deci ai putut. și să zică că este Beelzebul. 
Alţii îl deduc dela 937 Dy3 = dominus. stercoris exprimând 
că este domnul necurăţiei și uriciunii; dar atunci ar trebui să
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fie DecitafAuțA sai BeelGfBeA ca 'etafnjA sati. "TeQdfe]. din 
DIDA. 

26. Deci nu vă temeţi de ef; că nimic nue 
acoperit ce nu să va descoperi, şi ascuns ce nu 
s€ va cunoaște. 27. Cecace zic vouă întru întu- 
nerec, grăiţi întru lumină, și ceeace auziţi la 
ureche vestiți pe coperişe. 28. Şi nu vă temeţi 
de celce ucid trupul, iar sufletul nu-l potucide; . 

“ci vă temeţi mal vârtos de celce poate perde şi 
suflet şi trup în gheena. Învăţăceil vor fi perzecutați 
ca și învățătorul; el să nu slăbească în împlinirea” chiemării. 

„Când să vor descoperi faptele oamenilor, atunci adevărul și 
cele bune vor învinge minciuna şi r&utatea. fur întunerec, 
la ureche=secret ; în lumină, pe coperișe= st audă și vadă 
toţi. Opus este întunerecul lui descoperi şi însemnează întu- 
nerecul care zace asupra unui lucru; aici: răsare 0 lumină 
nouă; ln ureche a auzi corespunde lul ascuns Și exprimă cecace 
să ascunde cu intenţiune ; aici:. numai învăţăceilor să descoper mi- 
sterile împărăției lui Dumnezeii. Coperișele caselor în orient sânt . 
drepte, de acolo să putea vorbi mulţimil. Viitoarea, descoperire 
a tutoror lucrurilor să-i îndemne a nu tăcea ceva din învățătura, 
lui. Pentru împlinirea. conștiențioasă a datorințelor (predicând în- 
v&ţătura lui) vor suteri goane; dar ei să nu se teamă de oameni ci 
“mal vârtos de celce poate perde ete. Oamenii pot nimici cel 
mult trupul, Dzeit nu numai pe acesta ci și sufletul. Frica 
morții trupeşti este nimic față de spaima morţii vecinice. 
ui gofndiire and în T. N. aiă şi Le. 12, 4; LXX adese. 
ua)lov potius; Zigaben : Alungați frica cu frică, pe cea de 
“0amenă cu aceea de Dzeu. E 

29. Ai nu să vând două paseri cu un as? Şi 
nici una din ele nu cade pe pământ fără de Tatăl 
vostru. 30. Iar al vostri și peril capului toţi sânt 
numărați. 31. Deci nu vătemeţi; vo! sâintețI mal 
buni decât multe paseri. Apostoli! să ştie că Dzeii 

„grijeşte și de cele mar mici lucruri, deci şi de dânșii. Demi- 
nutivul -orgovdiov (dela ozpovdds la LXX DS) este ales, 
= pasere mică, vrabie. do0ăgov este monetă mică, 3—4 cr, 
(6—8 bani) austr. (4/1, de drahme, apol şi mat puţin), în- 
semnează un preț mic. Cade pe pământ: moartă, din aer saii
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de pe crengi. Fără de Tatăl vostru: fără ştirea lui. Purtarea; 
de grijă a lut Dzeii este așa mare că cunoaște și lucrurile 
cari nu să pot număra, perii capului. 42 vostri; cu emfază pus 

în frunte. Zigaben: Atâta cinste aveți vot că și toți perii vostri 
sint numorați la Dzeu... .. și cu. subtilitate știe. toate ale 
voastre — provedinţa specialisimă (Le. 21, 18. Acta 27, 34; 
1. Sam. 14, 45; 2. Sam. 14, 11; 1. Reg. 1, 59). 

32. Deci tot care mă va mărturisi înaintea 
oamenilor, îl voiă mărturisi și eii înaintea Tată- 
lui mei celui din ceruri; 33. iar tot care se va 
lăpăda de-mine înaintea oamenilor, mă voiii lă- 
pă&da şi ei de el înaintea Tatălui meit care este 
în ceruri. Dupăce adusese Isus mal multe motive ca să-i 
îndemne a învăţa cum le-a poruncit (23, 26.:28. 29) arată 
“urmările mărturisirii sait nemărturisiril lui înaintea oamenilor. 
ouodoyeiv Ev Tie: obiectul personal al mărturisirii să cugetă 
ca acela, de care se ţine mărturisirea. Contrastul: Mărturi- 
sirea înaintea, oamenilor (dușmanii binelui) aduce că Isus va 
mărturisi de acesta la Tatăl ceresc; cine ia asuprași. ocară de 
a fi considerat mărturisitor al lui Cristos, la ar&tare va primi 
răsplată ; la din contră aceasta nu are loc. 

34. Să nu vă pară că am venit să arunc pace 
pe pământ; nu am venit să arunc pace ci sabie. 
35. Căci am venit să despart pe om de părintele 
stii și fica de mumă-sa și pe noră-de soacră-sa, 
36. și vrăjmași. (sânt) omului casnicii săi. Pentru 
toate goanele ce vor suferi apostolii să nu se mire. EI st- ȘI 
aducă aminte că Isus n'a venit să arunce pace pe pământ. 
EI este regele păci! (Is. 9, 6 cf. Le. 2, 14), totuș la omenirea 
întreagă şi individul în parte pacea lu! numal atunci are loc, 
când s'a sferşit lupta cu lumea. Ewvangelia după natura sa e 
luptă; obiectul ei este pace, care să va, realiza la sfârșitul 
luptei. Baleiv=a arunca. să leagă cu udycrgav apol ca zeugma 
şi cu eo. Sabia simbolizează lupta: pe pământ vine cu 

evangelia o putere în felul unei sabil cu două tăișuri (Er. 
4, 2). Sânţenia, absolută în Cristos şi lumea cuprinsă de răi 
trebue să vină în coliziune. În-v. 35. 36 descrie Isus urmările 

acestei puteri a evangeliei ca v. 21. 22. Sabia aceasta .taie 
și legătura produsă din cea mai apropiată înrudire; o nimi-
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cește chiar, dacă Spiritul sânt altcum nu poate străbate. Criză 
s& produce în lume, chiar în familii. Cerinţa aceasta a Mân- 
tuitorului de a se deslipi de toate legăturile mal intime se 
află şi Deut. 33, 9. 10 cf. Gen. 12, 1. Citatul este Miha 
7, 6. vunupr=mireasa 30 de zile după aducerea el în casa | 
socrilor; aici în opunere. cu soacra, (rev 9eod) -avem să înţule- 
gem o noră după acest termin. E | 

37. Cine iubește pe tată sai pe mumă mal 
mult decât pe mine nu este vrednic de mine, și 
cine iubește pe fii, saii fată ma! mult decât: pe 
mine nu este vrednic de mine, 38. şi cine nu ia 

„crucea sa şi vine după mine, nu este vrednic de 
„mine. 39. Celce și-a aflat sufletul săi îl va perde, 

şi celce perde sufletul săi pentru mine îl va afla. 
Hotărirea pentru sai contra lui Isus cere oamenilor cea niaă 
mare abnegațiune și rezoluţiune. În această luptă trebue să fie 
iubirea lui Cristos mai mare decât ceea de părinți; de câte - 
ori aceste două vin în conflict trebue să învingă ântâia, Nu 
e vrednic de mine: omul nu poate. fi şi al lu! Cristos și al 

„lumii; Cristos pretinde ca el cu întreaga lui ființă să-i apar- 
țină. Această poruncă nu desridică pe: „Cinsteşte pe tatăl 
tâii și pe mumă ta“ ci o perfecționează (Mt. 5, 17), .pentrucă 
omul se cunoaşte pe sine. în Cristos fiul Părintelui tuturor 
(Efez. 3, 15). Nu îa crucea e aluziune la datina Romanilor 
ca cel osândiți Ja moarte să-şi ducă crucea pe care să exe- 
cufaii (Cicero de divin. 1, 26. Plut. de Mor. p. 554: „Fiecare 
făcător de rele singur își duce crucea afară“). Și vine după 
mine Însemnează că acela ia crucea asuprași cu toate urmările 
el pănă la moarte. Vieaţa celuice mărturiseşte pe Cristos este 
moarte continuă pentrucă nentrerupt trebue să lupte cu răul 
din lume, căci numai aşa voea lul corespunde voei celei prea 

„înalte. Ceeace aici se rapoartă, în timpurile ântâi ale creşti- 
nizmului, la vicața trupească are valoare în toate timpurile 
pentru. vieața sufletească. A aflat: îl păstrează lăpădându-se 
de Cristos sai neprimind mărturisirea lui. Cine aici îl căştigă, 

“îl perde în ceealaltă lume și întors. pu st ia odată în 
înţeles: vieaţa pamentească, timporală, a doua oară: vieaţa, 
vecinică, nemuritoare. Pentru mâne: din iubire cătră dânsul, 
din ascultarea de el. Şi acest loc se rapoartă mat ântâii la
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timpurile apostolilor şi cele următoare; dar fiecare individ trece - 
prin această moarte cu spiritul. Adevărat creştin poat» fi numai 
celce s'a născut în Cristos (lo 3, 3 sq.). Această renaștere 
s& întâmplă dacă oimorim în noi pe omul cel vechii, îl îngro- 
păm împreună cu Cristos (Rom. 6, 3 sq.) și-l înlocuim cu 
omul cel noii, creat după Cristos. Această omorire să fie pen- 
tru Cristos; din iubire şi ascultare cătră el. Omorirea omului: 
pentru sine nu să încuvinţează. 

| 40. Celce vă primeşte pe voi pe mine mă pri- 

meşte, şi celce mă primește pe mine primeşte pe 

celee ma trimis pe mine. 41. Celce primește pe: 
proroc în numele de proroc plata prorocului va 
lua, și celce primește pe cel drept în numele. 

dreptului plata dreptului va lua. 42. Şi celce va 
adăpa pe unul din aceşti mal mici cu un pahar 

de apă rece numai în numele învățăcelului, ade- 

văr zic. vouă, nu-şi va perde plata sa. 'Zigaben: 

Aceste grăește el deschizând învețăceilor casele credincioșilor. 
Rezoluţia pentru dânsul se arată în primirea apostolilor ca 
locţiitorii lui; dând fiecărui proroc şi drept nu din compăti- 
mire ci din motivul că-l: recunoaște de atare; în urmă dând 
unul credincios chiar şi numai un pahar de apă rece, ceeace 

în ochii lumii este ceva de tot puţin: așadar. cel mai mie 

servicii. Primirea de aici are înțelesul: celce primeşte are 

conștienţa caracterului vostru spiritual; inima și vieaţa lui 

internă se deschid vouă. Celce ma trimis: Tatăl. În.v. 41 
explică, cele precedente; iar înţelesul îl aflăm din expresiunea 
eis Ovoua, care corespunde lui Dia la rabini: ceeace cuprinde 

numele. Zigaben: Pentrucă se numește și este. Numele ex- 

primă deci caracterul, natura celuice să primește. Aceștia caută 

- numai la obiectul care-l reprezentă cineva și-l primesc. Drept 

e paralel cu proroc; apostolii aparţin amânduror categoriilor, 

căci ait primit și vestesc descoperirea în Cristos, ai întrat 

prin credinţă în dreptatea vieţii. May miel: toți credincioșii 

cum îl ţine lumea. Expresiunea arată că învăţăceil lui Isus 
sânt lipsiţi, expuși tuturor. mizeriilor; apol smerenia și nevi- 

novăţia :lor. Plata sa: în împărăţia mesianică (5, 12).
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$. 14. Botezătorul trimite soli la Isus; cuvântările acestuia, 

11, 1—30. 

(Le. 7, 18—35. 10, 13—15, 21. 22). 

După trimiterea celor doisprezece Isus continuă lucrarea, : 
nu numai estenziv (trimiterea apostolilor), ci și intenziv stă- 

ruind ca Israil să se hotărească. Moment potrivit la aceasta, 
se îmbie când Botezătorul trimite învățăcel la el. După datina, 
de atun învățăceii comunicati cu învățătorii închiși (Acta 23, 16 
sq. 24, 23 sq.); și văzând Botezătorul faptele lui Isus trimite 
soli ca să -se declare de este Mesia, sait s& aştepte pe altul. 

„Botezătorul recunoaşte că în Isus se descopere o putere mal 

înaltă, dar nu știe de nu este ultimul înainteniergător (v. 14). 
În aceasta zace ispitire care, ne'nvingând-o Ioan; lesne îl putea 

_eschide dela împărăția mesianică (v. 6). De aceea v. 4—6 
să arată că trebue a se hotări pentru dânsul (Isus), iar v. 
1—19 dovedeşte că mărturia Botezătorului este a unui pro- 
Troc, şi poporul să o primească. 

1. Şi a fost dupăce Isus sfârşise a porunci 
„celor doisprezece învățăcel ai săi, a trecut de 
acolo ca să înveţe și predice în cetăţile lor. și 
a fost este formula cu care cvangelistul începe un şir noii 
de idel. A porunci celor doisprezece arată că cele: precedente 
privesc numai pe învăţăcei.. Isus a trimis pe învăţăceil săl şi 
când eraii departe nu încetează a lucra: atunci să întâmplă că 
Ioan trimite soli. Rezultatul lucrării şi rentoarcerea învățăceilor 
nu să istorisesc (Le: 9, 10. 10, 17). fzei9ew: unde Isus pro- 
pusese cele precedente; locul e nehotărit; după 9, 95 era în 
călătorie: deci nu în Capernaum. aură se rapoartă la cetă- 
țile din. Galileea. unde se află Isus (9, 1); apostolil cei mal 

“mulți eraii Galileeni, deci să pot înţelege cetăţile apostolilor. 
| 2. lar loan auzind în închisoare despre fap- 
tele lui Cristos, trimițând pe învăţăceii săizise 
lui: 3. Tu ești celce va să vină, saii pe altul să 
aşteptăm? Auzind dă anză la trimiterea soliei. La Machirus - 
se afla închis Ioan (los. Flaviu, Antiq. 18, 5, 2..cf. Mt. 14, 
3, sq.; Mt. 4, 12 să indegetează scurt). Cetatea era situată 

în partea de miazăzi a Pereei, pe .malul răsăritean al Mării 
moarte, 1158 m. deasupra nivelului acesteia. za tape siint
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minunile şi învăţătura lui Isus. La Cristos e anume pus: Bo-: 
tezătorul aude că Isus săvârşeşte faptele așteptatului Mesia. 
Vulgz. şi unele Msse citesc 0uo în loc de did — corectură 
după Luc. 7, 18. Prin (0) învățăceiă săi să poate lega cu zise sai 
trimițend; în cazul din urmă este evraizm: pa rosi (Ex. 4, 
13; 1. Sam. 16, 20; 1. Reg. 2, 25). Celee vine e numirea: 
Moesiei. T. V. 11 înfăţişează ca pe celee are se vină; obiectul 
aşteptărilor generale (Ps. 40, 8.118, 26 cf. Evr. 10, 37:. 
unde st numește Mesia așa avend în vedere a doua venire). 
Albul: Tu. să fi în acest caz numai înaintemergătorul lui? 
71Q00000xăue poate fi conj. și indicat. Întrebarea Botezătorului 
explică Tertulian (Adv. Mare. 4, 18) «te. că Ioan întradevăr se 
îndoeşte de. mesianitatea lui Isus — cel puțin pe un moment. 
Aflându-se el acum în temniță conștienţa lui clară se întunecă, 
începe a descuraja — cu atât mai vârtos că aştepta pe un 
Mesia care va schimba toate raporturile. Aceasta nu să în- 
tâmplase încă și totuș aude că Isus face minuni; cere deci 
desluşiri ca se scape de îndoiala care s'a născut în sufletul 
sti. Dar pentru 3, 16 sq. Io. 1,29, v. 7 .din acest cap. 
zic alţi! că Botezătorul nu se îndoeşte “de caracterul lui Isus, 
ci exprimă numai. nemulțumirea sa că nu întemeează mal în- 
grabă împărăţia mesianică. Mai bine explică însă Origen, Cri- 
zostom, 'Teofilact, Zigaben. Et zic că Botezătorul trimite solia 
la. Isus pentru învăţăceil care și acum văd întrensul pe 
Mesia (cf. Io. 3, 26). Aceştia, nu-l părăsesc nici în închisoare ; 
era deci nevoa a-i trimite la, Isus, dela care să audă cine.este 
el și cunoscând faptele lui să-l recunoască așteptatul Mesia. 

4. Și r&spunzend Isus zise lor: Mergând 
„Spuneţi lul Ioan celece vedeţi: 5. Orbil văd și 
șchiopil: umblă, leproşii se curățesc și surzil 
aud, şi morţii învie și săracilor să bine vesteşte. 
6. Și fericit e celce nu se va sminti întru mine. 

„Provocându-se la Is. 35, 5. 6; 61, 1 Isus răspunde cu 
“faptele sale (8, 2. 9, 1. 23, 27. 32). Solil pot vedea 
„ceeace el săvârşeşte și deschizând ochi spiritual să vadă 

în lucruri pe făptuitor. La săraci cf. 5, 3. evopyeliter zi 
e activ; în pasiv dat. pers. devine nom. (Win. p. 239); 
aici = a auzi evaugelia, a primi vestea bună. Numai cei sme- 
iți cu spiritul pot auzi acest cuvânt pentrucă întrânșii se
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află pământul care: îl primeşte (9, 30. 12, 20); — cea 

“mal cclatantă dovadă că: învăţătura lu Isus nu se potrive- 

şte cu a lumii pentrucă atunci sar fi adresat învăţători- 
lor ei (1. Cor. 1, 18 sq). Aceste cuvinte îndeamnă pe 
învățăceii lul Ioan st facă așa; cceace confirmă urmă- 
toarele: fericit ete. A se sminti (scandaliza) de cineva: 
a se poticni, rătăci. Isus nu se teme că Botezătorul va 
rătăci şi va șovăi în credința j întreusul, ci învăţăceii lui (Io. 
3, 26) care lesne. puteaii să nu-l primească. Isus grăeşte de- 
spre toți care. credeai că Mesia se va arita ca un rege 
puternic. | | 

7. Iar dupăce s'aîi dus aceștia a început Isus 
a grăi mulţimii despre loan: Ceaţieşitinpustie 
st vedeţi? Trestie clătinată de vânt? 8. Dar.ce 
aţi eșit? S5 vedeţi om îmbrăcat în haine moi? 
lată ceice poartă haine molsântincaseler egilor. 
9. Dar ce aţi eșit? S&5 vedeţi proroc? Da, zic 
vouă, şi mal mult decât proroc. 10. Acesta este 
de care s'a scris: lată ei trimit pe âugerul mei 
înaintea feţil tale, careva săti calea ta înaintea 
ta. 11. Adevăr zic vous, nu s'a sculat intre cel 
născuţi de muiere mal mare decât loan Boteză- 
torul; iar cel mal mic în împărăţia ceruriloreste 

„mal mare decât dânsul. După depărtarea solilor se pro- 
nunță Isus asupra demnității: și chiemări! Botezătorului ca aşa, 
mulțimea, care auzise întrebarea învățăceilor acestuia, să nu 
creadă că șovăeşte în. credința în Cristos. Importanță ai dat 
el înșiși Botezătorului când -aii eșit la el în pustie; l-ai re- 
cunoscut de un om escepțional, proroc. 25149aze e formă 
alexandrină în loc de £54A9ere (Win. p. 71. a.). Dar următor 
presupune “răspuns negativ la întrebarea de mal nainte. Dacă 
aceasta, nu are loc, de ce.ați eșit? ete. Trestia clătinată de 
vânt simbolizează omul nestatornie în principii, sai care 
se acomodează mulțimi; imaginea e luată dela trestia. din 
apropierea Iordanului. Om îmbrăcat în haine moi; = om 
moleșit; moleșirea trupească cauzează nestatornicie și aco- . 
modarea după părerile altora. Mântuitorul zice: Ce v-a în- 
demnat să eșiţi la Ioan, chiar în pustie? Pentrucă credeaţi a 

"afla un om fără principil şi șovăitor în părerile sale, care se
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acomodează părerilor străine? Nu! Aceştia puteaţi afla ori- 
când şi nu cra necesitate a v& duce în pustie. Seriozitatea, 
lui era adevărată și împunea tuturor;- deci să nu credeți că 
acum șovăește. Sai v-aţi dus să vedeţi un om dedat luxului? 
Nu! căci aceştia trăesc la curţile regilor nu în pustie. Ioan 
din conira, era sever în _vieţuire, şi tocmal aceasta vă atrăgea ; 
deci nici acum să nu credeţi că închisoarea l-a făcut pusil- 

„anim şi l-a' descurajat. Nu acestea ai căutat ei, ci să vadă 
„un proroc? Arată apol că Ioan este proroc în înţelesul T. V., 
dar întrece pe toți. megroouregov e neutr., ceeace dovedeşte 
întrebarea zi: ceva mai mult decât. profet. Ântâictatea aceasta 

“faţă de toţi profeţii să dovedeşte cu Mal. 3, 1 — nu să 
citează după original ori LXX. Botezătorul era mijlocitor în- 
tre T. V. şi N.; inaintemergttorul Mesier; era, profețit de 
un proroc, deci cel profețit este mal mare decât celce profe- 
țeşte. Ioan întrece pe oricare om: 2eioroduu îv=3 D'pn=a 
lăsa ca cineva să resară din mumă spre un .scop anumit; 
a chiema pe cineva la ceva; trebue suplinit: de Dzeă (lo. 7, 
52). Născut din muiere (lob. 14, 1. 15, 14. Gal. 4, 4) este 
omul în genere înțelegându-să și păcătoşia, slăbiciunea, lu în 
contrast cu cel născut din Dzei (lo. 1. 13), cum era omul 
inainte de păcătuire (Efez. 4, 24). Ala: mare: pentrucă este 
înaintemergătorul Mesier. Mult nențelese aă fost cuvintele: 
mal mic etc. puzooregos nu este superlat. (Win. p. 229); să 
poate întregi numai "lwdvvov. Împărăţia cerurilor (Le. 7, 28) 
însemnează nu numai cerul, împărăţia lui Dzeă în perfecțiune, 
ci biserica ca Împărăția, pământească a Mesiei. Isus nu vorbeşte 
aici din punctul de vedere moral al lui Ioan, ci are în vedere 
numai poziția lul teocratică. Înţelesul este: Ioan e mai mare 
decât toţi care să născut după legile” naturale; el este cel 
mal mare bărbat al T. V. fiind înaintemergătorul Mesiei; 
ultimul reprezentant al profeților T.. V.; care a botezat pe 
Isus: totuș întreaga sa, vieaţă este în T. V., de acea cel 
mal mic renăscut în Cristos din Dzeu, cel mat mic dintre 
membrii economie! creștine, e mat mare decât densul fiindcă 
T. N. e superior celui V. Crizostom, 'Teofilact, Zigaben ra- 
poartă 0 suzooregos la Isus: acesta, să numește mal mic decât 
loan fiind mal tânăr, sai pentrucă acesta avea mal multă 
vază la, popor. (Crizostom: May mic după verstă și toată mă-
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virea). Atunci împărăția cerurilor trebue legată cu mai mare 
şi înţelesul este: ei care sânt mal tânăr decât Ioan, sai: eă 
care acum faţă de el nu apar nimic voiii străluci în împărăția 
cerurilor ca Mesia. Aci însă să poate spune că Isus, care 
era înconjurat de mulțime de popor, nu se putea numi mai 
mic decât Ioan care era închis, apol nici deosebirea, de vârstă 
(6 luni) nu este așa mare. - 

"12. lar din zilele lui Ioan Botezătorul pănă 
acum împărăția cerurilor să silește şi silitorii 
o răpesc pe ea. Căci toţi prorocil și legea pănă 
la Ioan aiîi prorocit, 14. şi de voiţi să primiţi, 

„acesta este [lie care va să vină. 15. Celce are 
urechi să audă. S& demonstră că dela pășirea Botezătorului 
pănă în momentul de faţă este timpul când să întemeează. 
împărăția, cerurilor. Zilele lu Joan: timpul păşirii Botezăto- 
rului cu predica pocăinții (ferminus a quo), iar pănă acum e 
teriinus ad quem care ţine pănă la sferşitul veacurilor. Pă. 
şind Botezătorul s'a, făcut o schimbare. De acum înainte numal 
trebue -să se. aştepte împărăţia mesianică ca în T. V., ci să 
fie ocupată. frăGera are înțeles pasiv: a ocupa cu forța (He- 
sichiii : fraiws zeureireu); înfățișează, lupta, încordată și neo- 
bosită după împerăția mesianică, Zigaben : Pentrucă cu forța 
să 'răpește de oameni, care se încoardă și înving sila tuturor | 
patimilor, saă și tirănia necredinții. Baorai sânt credincioşi! 
care ca puterea, caută să între în împărăţia mesianică. Împre- 
jurările sânt atari că aceia, de care.să afirmă că întrebuin- 
țează forța îmbulzindu-se în credință la mine, iai împărăţia 
aceasta ca, pradă. Cele zise să explică v. 13 sq. arătând că 
legea și prorocii ajung numai la Botezătorul; cu el începe un 
şir noi. Sub lege înţelegem elementul din care aii purces. 
profeţii ca reprezentanţii ei; iar chiemarea lor şi scopul legii. 
era a prezice de Mesia (lo. 5, 46. Acta 7, 37. Rom. 10, 
6. 11, 19). Venind Botezătorul încetează însemnătatea, -ace- 
stora, economia pregătitoare să înlocuește cu realizarea; el 
păşeşte ca al doilea Ilie (Mal. 3, 23). Acest loc al prorocului 
Malahia se rapoartă la a doua venire a lui Cristos, iar Evreii . 
îl luati de ântâia arătare a Mesiei; ba mulți: credeai că Ioan 
e Ilie (lo. 1, 21) care cu trupul a fost Tăpit în cer. Isus 
confirmă părerea poporului zicând: de vreți să primiți ete., 

9
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adecă de nu-l despreţuiţi -saii înțelegeți răi, apoi Ioan este, 
încâtva Ilie. Amendoi aii misiunea a uni pe fiii lui Dzeii la. 
Cristos: Ioan la început (Le. 1, 17), Ilie la sferșitul împt- 
rățiel mesianice; cu 'loan începe judecata spirituală a lumii 
(3, 10 cf. Io. 3, 17), Ilie la sferşitul zilelor înaintea jude- 
căţii de pe urmă; loan este martor la botezul lui Isus, Ilie 
martor al schimbării la față (17, 3). Vieţuirea lor încă sa- 
mână, foarte mult (3, 4 cf. 2. Reg. 1,8; 14, 3sq.cî 1. 
Reg. 21, 20; v. 16 0 generaţiune care nu bagă în seamă 
mântuirea sa, cf, 1. Reg. 18, 18.).: Înţelesul : T. V. era tipul 
celor viitoare în T. N. loan este Ilie Ja venirea ântâia a lui 
Isus, ceeace avea, să fie — după Malahia — Ilie la a doua 
venire a acestuia când va judeca lumea. Acesta: nu altul. Ca 
să îndrepte atenţia auzitorilor la, adevărul rostit zice: . Celce 
are avechă ete. Recepta are dzovew (auzi) înaintea lat să 
audă, lipseşte în B. D. şi e adaus din Me. Le. Să audă : să 
înțeleagă; urechile sânt facultatea. 

16. lar cui voii as&măna acest neam? Ase- 
mene este pruncilor care șed întârg, carestrigă 
soţilor zicând: 17. Fluerat-am vous, și n'aţi 
jucat; plâns-am, și nu v=aţi tânguit. Cerutul dez 
(v. 14.) nu există la neamul de atunci; desvoaltă cele 
zise v. 7. Neam (peveaă 3) însemnează veac, durata vieții ; 
apoi ceice trăesc în acelaș timp. Textul este după Lach- 
mann: pruncilor care șed în -târg, care -strigă soților 
(Tischendorf: ' altora); Recepta:. pruncilor care șed în târguri 
și strigă soților lor și zic, cf. Le. 7, 32: mulajoauer vuir: 
am început cu jocul de bucurie, iar voi maţi voit; 299y- 
vijoauev Yuiv: v-am provocat apol la o întâmplare tristă şi 
de durere, dar m'aţi voit st fiți între jelitori. La ospeţe şi 
jocuri să cânta din fluer; iar baterea pieptului (zozreo9a:) 
este semnul jelirii (Bz. '20, 43. Naum 2, 8. Mt. 24, 30. 
Le. 18, 13). Soţilor: altor copii care erai față dar nu se 
țineait de soţii lor de joc. Imaginea înfățișează (copil de 
amândouă clasele: care vorbesc şi pe care provoacă) pe contim- 

_poranii lui Isus. Acești oameni sămănaii cu o grămadă de 
copil supărăcioși,. căror nimic nu le place; unii voesce una, 
alții alta, nu pot face ceva în bunințelegere: așa Sa. 
purtat că faţă de Ioan și Isus. Venit-a cel dâutâiii cu asceză
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severă şi nu l-ai primit; venit-a Isus fără aceasta, şi nu l-ai 
primit căci le era prea liberal. Unul n'a jucat cum îi flueraă, al doilea n'a jelit cum ei se tângueai. 

18. Că a venit Loan nici mâncând nici bend, 
şi ziseră: drac are. 19. Venit-a Fiul omului mân- 
“când și bend, și ziseră: Iată om care mâncă și 
bea vin, prieten vameșilor şi păcătoşilor. Şi s?a 
îndreptat înţelepciunea dela fiii să, Domnul explică 
cele precedente: Ioan a fost prea aspru, el prea lax.; Ney 
mâncând, nici bend e iperbolă, exprimă numai abstinenţa Bo- 
tezătorului. Zigaben: llodul de viețuire al lui Ioan era ne- accesibil. și aspru. Care mâncă și bea: Isus nu se deosebeşte 
în traiii de oameni, ci ia parte la ospețe etc. Drac are=in- 
drăcit şi deci e nebun. (Io. 10, 20); acesta îl îndeamnă, la, excentricități. Iconomia 'T. V. ŞI-N. în reprezentanții să: 
Ioan observă legea, strict, de aceea nu vine în atingere cu pecătoșii ca în curăţenia sa să lumineze cu lumina dzeească. zai e adverzativ. Sa îndreptul: a fost recunoscută adevărată, 
Dela fiii sei: înţelepciunea, dzeeascăi s'a arătat adevărată, în "Botezătorul şi Isus prin ceice. i-ati primit, s'a lăsat conduși 
de ea și n'a aprobat socotința celorlalți; e contrast la v. 16. Crizostom înţelege pronia, dzeească, ia: dxerovodau cad 
Twos=a, fi liberat de .vina unuiă și înţelesul ar fi: pronia 
dzeească pentru poporul Israil nu poartă vina că acesta a 
fost lăpădat. no nu=und, ci exprimă eșirea sati anza (Acta 2, 22, Ilac. 1, 31; Win. p. 347). În loc de zizrorainB. 
194, Ieronim, Verz. Eoyow, ceeace pare interpretament. za 
dogias sânt înţelepțit ' după idiomul semitic, aici credincioșii ; 
contrast la Iudei (v. 19). 

ş 15. Isus amenință cetățile Galileii, 11, 20—24. 
- (Le. 10, 183—16), 

Parte mare din Iudei judecă falz despre el şi Boteză- 
torul; de aceea se vede îndemnat să amenințe cetăţile cari 
ai rămas necredincioase deși făcuse minuni întrensele. 

20. Atunci a început Isus a mustra cetăţile 
în cari făcuse cele mat multe minuni, că nu s'a 
pocăit. 21. Val ţie COhorazine, vai ție Betsaido, 

9
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ăci dacă în Tir și Sidon s'ar fi făcut acestepu- 
“teri cari întru tine, de mult s'ar fi pocăit în sac 
şi cenuşă. 22. Dar zic vouă, Tirului și Sidonu- 
lui mal ușor va fi în ziua judecății ca vout 

Xogaţeiv (Le. 10, 13) era după Zeronim ?/, milă dela Ca- 
pernaum ; Kerâ- zel nu de mult descoperit pare a fi păstrat 
numele, 2 ore spre miazănoapte-apus de lacul Genezaret. Bet- 
saida (ps ma)=casa pescuitului, pe malul apusean al lacu- 
lui -Genezaret. Aceste cetăți însemnează locurile: unde Mântui- 
torul a umblat şi împărtăşit. binecuventările sale, -Zirul şi Si- 
donul (cetăţi păgâne) reprezentă vieața luxoasă. și plină de 

desfrânări (Is. 23, 1. Ezech. 26, 2. Am. 9, 1). Sac și cenușă: 
simboalele pocăinții (1. Reg. 21, 27; 2. Reg. 6, 30. Iona 
3, 6. 8). Mântuitorul arată răutatea cetăților galileene cari 
nu ai primit. De sar fi întâmplat atâte minuni în cele 
două cetăţi — cari și la proteţi sânt tipurile păgânizmului 
şi ale judecății dzeeşti aspre — s'ar fi pocăit, ele însă nu; 
de aceea soartea lor va fi:mai rea. Comparativul arată că va 
fi deosebire în privința pedepsei, care se îndreptează după 
vină, iar aceasta după gradul de cunoștință și mărimea gra- 
ție primite. arezzoregov derivă dela ariza, a suporta, răbdu. 
Ziua judecății: când să va hotari difinitiv soartea, celor buni 
şi răi. a Ă 

23. Şi tu Capernaume, n'ai fost înălțat. pănă 
la cer? Pănă la iad te vei cobori; că dacă în 
Sodoma s'ar-fi făcut puterile cari s'aiifăcut întru 
tine, ar fi r&mas pănă în ziua de azi. 24. Darzic 
vouă că mal uşor va fi pământului Sodomel în 
ziua judecății decât ţie. În această cetate nensemnată 
în Galileea petrece Mântuitorul mat mult 'ca, ori unde; de 
aceea s'a înălțat. Locuitorii ai avut ocaziune să primească 
împărăţia mesianică; aceasta trebuea de aici să-și ia începerea. 
Dar ci mai voit în parte mare a se folosi de acest prilej, : 
ci cel mai mulți aii rămas necredincioși. Conformă acesteă 
împetriri a inimii este pedeapsa: pănă la hades te vei cobori 
Mântuitorul a cugetat fără îndoială la Ezech. 31, 10. Is. 14, 
15. 57, 9. A se cobosi e contrast la a se îndlfa: iad la cer. 
Hades este evreescul şeol (ui), locul de petrecere al mor- 
ţilor înainte de judecata mesianică; o temniță întunecoasă în 

.



— 133 — 

adâncul pământului cu porți tari, primeşte în sine pe toți 
„morţii, iar la, ziua, judecăţi! să vor sparge încuetorile (Ps. 30, 

4. 36, 13.89, 49. Prov. 23, 14. ob 10, 21 sq. 17, 16. 
38, 17, Apoc. 1, 18. 20, 13.sq.). Ca împărăția morţilor 
simbolizează hades nimicirea. Ziua, judecății este momentul 
când lucrurile cari sânt amestecate acum să vor deosebi Și va 
ajuuge fiecare -la locul săi; așadar căderea în hades însem- 
nează că răul singuratic vine și se duce la elementul stii. 
Cine a primit pe Cristos și spiritul lui va ajunge la lumina 
lu), iar unde stăpâneşte spiritul întunerecului acela ajunge pe 

„mânile acestei puteri. Capernaum să nu creadă că va scăpa, 
„de pedeapsă sai chiar va ajunge cel mar înalt loc în împă- 
răţia mesianică, Din contră el va fi aruncat în locul cel mai 
“de jos; va fi tratat mai răi decât Sodoma adăugând: ar A 
rămas pănă în ziua de az. Există deci libertate cu care cineva 
se “hotărăște de sine spre ceva; omul însă trebue să asculte 
numai de Dzeii. Pou6 — ţie;. Zigalen: Vouă zice el locui- 
torilor din acea cetate, iar ție cătră cetate. | 

„ 16.. Isus promite graţie celorec îl primesc, 11, 25—30.. : 1 Sac c SG 

(Le. 10, 21. 22), 

„Combinând aceste de aici cu Le. reesă că Isus mulţu- 
meşte Tatălui ceresc pentru darurile revărsate asupra, trimi- 
şilor sti (70). Cuprinsul are paralele la evangelistul Ioan. 

| 25. În vremea aceea respunzend Isus zise: 
Te laud Părinte,, Doamne al cerului și pământu- 
lui, că al ascuns aceste de cătră cei înţelepţi 
și înţelegători și al descoperitaceste pruncilor; 
26. da Părinte, că aşa afost bunăvoința înaintea: 
ta. Răspunzend să întrebuinţează adese ca misy fără să fi pre- 
mers 0 întrebare: a lua cuvântul la oarecare ocaziune. Aick 

„să poate înțelege. amenințarea precedentă, deşi în vremea 
aceea dovedeşte că trecuse timp de atunci; să poate că la 
întoarcerea celor 70 (Le. 10, 21 sq.) sat mai bine a apos- 
tolilor, care dupa 12, 1 sânt 'la Mântuitorul. La tot cazul 
aceste versuri sânt contrast la amenințare; comentar la sa 
îndreptat înțelepciunea dela fiii să. esouoopeiodar. cu dat.—a 
lăuda, preamări (mim). Raportul săi cătră Dzeii este că-l 
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numește Părinte, care este Domnul cerului și pământului ; iar 
obiectul laudel : că a: descoperit aceste. Aceste să ia absolut ; obiec- 
tul de care să vorbește (Le. 10, 20): cunoștința, luy Isus ca Mesia, 
adevărul şi graţia descoperite întrânsul. ooqpia este rezultatul lui 

„Yots (rațiune), ouveos a lui qorjv (minte). Înţelepţii și prudenții 
„lumii acesteia nu aveaii numai idei falze, ci şi unele adevăruri, 
dar în cel. mat bun caz aceste erai numa! pământești, deci 
aveai scăderi și nu puteai pătrunde adâncurile înţelepciunii 
dzeeștă. La, aceasta să cere sărăcie spirituală, deșertarea de 
înțelepciunea proprie (1. Cor. 1, 19 sq. 3, 10); ceice ai 
primit înţelepciunea dzeească cum s'a arătat în Cristos ati ajuns 
la ea prin descoperire. Înţelepciunea omenească este rodul | 
lucrării spirituale, cea cerească efectul lucrării dzeeşti. Desco- 
perirea e opusă ascunderii; ca cum ar fi predestinațiune — 
dar cuvintele să iai aici: ait fost lăsaţi în înțelepciunea, lor 
pământească. În v. 26. repeţește Mântuitorul mulţumita, Bu- 
năvoința (Le. .2, 14): așa ţi-a plăcut ție; a ascunde de cătră, 
cel înţelepţi și înțelegători înţelepciunea dzeească, a o desco- 
peri însă celor săraci şi pruncilor. o 

27. Toate s'aii dat miede Tatăl, și nimenenu 
cunoaște pe Fiul decât numai Tatăl, nici pe Ta- 
tăl cunoaște cineva fără numai Fiul și cui voe- 
ște Fiul să-i descopere. 28. Veniţi la. mine toţi: 
care sânteţi osteniţi şi însărcinați, și vă: voii 
odihni pe vol. Aceste cuvinte nu aparțin rugăciunii pre- 
cedente, ci Isus se întoarce cătră popor. Fiul este organul : 
Tatălui prin care descopere graţia și adevărul (Col. 2, 3). 'Zoate 
are în vedere Doamne al cerului și pământului (cf. 28, 18. 
Io. 13, 3. 16, 15; 1. Cor. 15, 24. Evr. 2, 8). Fiului să 
cuvine aceeaș onoare ca Tatălui (lo. 14, 9). Zigaben: Toate, 
Jără îndoială ce are Tatăl. Între Tatăl și Fiul există raport 

"perfect, Tutăl are împărăție; Fiului i-a dat-o întrucât este om, 
care la sferșitul veacurilor o dă iarăș Tatălui (1. Cor. 15, 28). 
Din acest raport rezultă cunoașterea reciprocă ; dar şi celce a, 
primit pe Fiul dobândește facultatea de a-l cunoaște când ace- 
sta îi descopere. Cu: voește arată că adevărata, cunoştinţă a 
lui Dzeii nu atârnă dela voea omului, ci dela Cristos (Rom. 9, 
16). V. 28. dovedeşte că omul! dobândește adevărată liniște 
internă "numai prin înțelepciunea, dzeească. Isus care stăpânește
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toate chiamă la sine pe cel osteniţi şi însărcinați, adecă pe 
ceice caută a se libera de conştiența păcatului împlinind pre- 

„scriptele asupritoare ale legii şi aşezămintele fariseilor. Con- 
știența, aceasta, îi asupreşte, luptă a se libera, de păcat, suspină, 
sub. sarcina lui, scurt cei săraci cu spiritul. of exprimă 
grația univerzală; Crizostom : Nu: numal pe acela sati acela, 
ci pe toți care sânt în grije, necazuri, în păcate. Veniţi, nu 

ca să vă cer dare de seamă, ci să vă dezleg păcatele. Și eu 

are emfază. - Cine crede intrensul căştigă armonia internă și 
externă a vieţii; află pacea sufletului (lo. 10, 10). Ca şi 
magnetul sufletul omenesc se odihneşte numai în Mântuitorul ; 
învățătorii lor nu le-aii putut da aceasta. Ve voii ociluai ; 
Zigaben :, VE voii libera de această osteneală și de această 
greutate (lo. 14, 27. 16, 33.:Rom. 5, 1); să "'nţelege că 
această cydmavois se potențează şi. devine io. 

29. Luaţi jugul mei peste vol şi. învtțaţi 
dela mine, că sânt blând și smerit cu inima, și 
veţi afla odihnă pentru sufletul vostru. 30. 

„Căci jugul mei este domol şi sarcinamea uşoară. 
Modul liberăril de sarcina, precedentă. Omul simțește pecatul | 

„ca sarcină, așa. și cerinţele dzeești ; dar aceste sânt domole şi 
ușoare în comparaţie cu sarcina păcatului. Legea încă apăsa, 

cu pretenziunile sale (ler. 5, 5. Sir. 51, 26); așadar cu jugul 
face aluziune la aceasta. Omul să lapede acest jug (al legii 
și al păcatulul) care nu-i dă liniştea dorită, ci măreşte durerea 
sufetuluy și să ice jugul lui Cristos. havețaţă dela mine: vor 
face aceasta luându-l pildă; precum el a ascultat de Tatăl. 
Acum este blând şi smerit față de oameni ca învăţător și 
mântuitor: așa să facă și el (contrast la farisei şi cărturarii 

mândri). Și zefă afla; Ier. 6, 16. V. 30. arată că și jugul 

lul are greutăți, dar numai pentru cei păcătoşi; luptând noi 
cu bărbăţie contra păcatului şi cu toată seriozitatea, urmând 

totdeuna. învățăturii lui, devine acesta (jugul) binefăcător, plă- 
cut, -chiar ușor. Gzz este motivul la învățați dela mine. ' xon- 
0ros = bun, salutar, blând, plăcut (Vulg. suave); aici în 
înţelesul din urmă. 70 gogriov mov; sarcina care o pun că 
cuiva (Gal. 6, 5). Zlcpodv = ușor, 1. Io. 5. 3. Augustin: 
Omnia levia sunt caritati. |
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'$. 17. Isus în opoziţie cu fariseii, 12, 1—50. 

| Întâmplările următoare sânt contimporane. Cu cele două . 
dântâi (1—8. 9—14) să provoacă conflict între Isus şi duș- -- 
manii să; iar a treia (15. 16) arată urmarea pentru lucrarea 
Mântuitorului; v. 17—21 e profeție. | ” 

a) Înveţăceii culeg spice Sâmbăta, 12, 1—8.: 
(Ale. 2, 28—28. Le. 6, 1-5), 

1. În vremea aceca mergea Isus prin stmt- 
nături; iar învăţăceii flămânziseră și începură a, 
rupe spice și a le mânca. 2. Iar fariseii văzând 
ziseră lui: lată învăţăceii tăi fac ce nu eslobod 
a face Sâmbăta. În vremea: aceea e nedeterminat; cu 
aceasta leagă, Mt. întâmplările următoare cu cele precedente 
(Me. Le. istorisese aceasta după vindecarea paraliticului și 
chiemarea lui Mateiii). Sâmbăta să numeşte în T. N. zo 
odfparov, ra odffBara analog cu ră ătuua, -rd 2yxalrea ; 
iar dat. plur. od6fao. derivă dela „0uffar—ros (Passow) ; 
LXX încă traduce Na, pina cu odffarov sai vaBfBara, 
de aceea varianta oaffdross. După Deut. 23, 25. 26 era 
permis a zmulge spice trecând prin holde. Fariseii împută 
Mântuitorului şi înv&țăceilor numai pentrucă săverșesc aceasta 
în zi de Sâmbătă, ceeace consideraii oprit (Ex. 20, 10). Tal- 
mudul conține :39 de lucrări nepermise a le face Sâmbăta (a 
aduna, ierburi, a zmulge spice etc.). 

3. lar el zise lor: N'aţi citit cea făcut Da-i 
vid, când a flămânzit și cel cu dânsul? 4. Cuma 
întrat în casa lui Dumnezei și a mâncat pânile 
punerii înainte, ce lui nu era iertat să mănânce 
nici celor cu dânsul, fără numaj singuri preo- 
ților? Isus înfrânge imputarea. cu trei argumente. Ântâiul 
este că, în caz de foame David a mâncat cele sânţite (1. Sam. 
21,.3), deşi aceasta e permis numai preoților. Astfel îi înalță 
din punctul lor îngust de vedere la unul mai înalt, spiritual, 
arătând că legea cu prescriptele sale trebue explicată spiri- 
tualicește și împlinită, după spiritul el. Cer cu dânsul se leagă 
la ce. a făcut David: soţii lui. Pânile puneri) (evr. and



— 137 — 

“DDOW5N 1. Cron. 23, 29. Ex. 40, 23) numite de comun ale 
„feți (zoi mepoownov, md ab 1. Sam. 21, 7. Ex. 35, 13, 

39, 36 cf. Lev. 24, 5 sq.)erai 12 și să puneait pe mescioara: 
în sânta din cortul sânt. Casa lua Dumnezeii_ este cortul sânt 
(Ex, 23, 19. Fim ma) care se afla atunci în Nob. e u= 
nisi : -nimărul nu era iertat să mănânce fără numai. preoților ; 
negațiune absoluta. Neutr. 6 exprimă categoria (Win. p. 164). 
Mântuitorul nu afirmă că orice lege să poate călea, ci con- 
chide -a minori ad majus. David a călcat -0 lege ceremonială, 
învățăceil mel m'aii făcut aceasta, (în Deut. nu să opreşte a 
zmulge spice Sâmbita). Dacă David a putut trece peste litera 
legii ca să-şi potolească foamea, mâncând. pânile cari simbo- 
lizează faptele bune, cu atât mai ales învățăceii mei aii putut 
să-și aline foamea deoarece nai călcat vro lege. Aci nu .să 
are în vedere valoarea poruncii a IV. ci .cum are să se pli- 
nească, ca, — cum fac fariseii ținându-se de literă saii după 
spiritul ei. | ” 

| 5. Saii nu aţi citit în legecă Sâmbăta preoţii 
în templu sspurcă Sâmbăta și. sint nevinovaţi? 
6. lar ei zic vouă că mai mare decât templu este 
aici. Al doilea argument ia Isus dela împrejurarea că preoții 
aducând jertfe Sâmbăta calcă porunca repausului. După Num. 
28, 9 să:prescrie pentru Sâmbătă anumite jertfe, cari presupun 
lucrări deosebite pănă .animalele să. pot jertfi; totuș preoţii 
eraii fără vină. Deci nu lucrul în sine să oprește, ci lucrul 
în chiemarea sa pământească ; să permite, chiar să pretinde, 
pentru lucrurile lu! Dzeii, pentru chiemarea cerească, şi în zi 
de sabat, cf. lo. 5, 17. Spurcă Sâmbăta, Ez. 20, 16: după 
părerea, voastră ar trebui să o spurce. În templu ce contrast 
la spurcă: - săvârşese această faptă a spurcăciunii unde mal 
puţin s& așteaptă. Al treilea, argument demonstră că demni- 
tatea sa: înţrece pe a templului. Variantă este ueitov şi 
zitov: mal mare ca persoană; mai mare ca apariţie decât 
templul. Neutr. trage paralelă între raporturile preoților cătră 
templu, al învățăceilor cătră Isus: aici este ceva mar mare 
ca la cultul din “templu. Dacă acolo legea putu fi întrebuin- 
țată spiritualiceşte, cu atât mai vârtos aici. Să "nțelege că 
raporturile aceste să bazează pe importanța persoanei, de 
aceea, masc. pueiGov încă e la loe.



— 138 — 

7. Iar de aţi şti ce este: Milă voesce și nu 
jertfă, nu aţi fi osândit pe cei nevinovaţi. 8. Că: 

“domn este Fiul omului şi al Sâmbetei. Înainte de 
a lămuri cine este el (v. 8 zuprorns) arată.cu Os. 6, 6 că 
ei condamnă pe învățăceii lui deşi sânt nevinovaţi, se opun 
fiinţii dzeeşti care mal mult iubeşte milostivirea decât jertfele. 
Fariseii așadar n'a înţeles spiritul “legii căci war fi-urzit 
goană contra învăţăceilor, chiar caută a-i pedepsi. Cuvintele 
profetului — zice Mântuitorul — ati arătat starea lucrurilor care 
va aduce-o evangelia, după care Dzeii iubește nu taptele din afară, 
ci iubirea plină de smerenie, abnegaţiunea, milostivirea. Aceste însă 
lipseaii fariseilor ; el nu voiati să îndrepte pe învățăcel, ci urmăriu- 
du-i să piardă pe învăţător ; că condamnară pe ceice fără voe căl- 
cară, legea, căci culeseră spice numai de foame. V. 8. moti- 

vează cele precedente: Că domn este etc.: Mesia, sub a cărui 
autoritate ei ai lucrat aceasta. Fiul onaudu) e contrast la on 

și însemnează demnitatea mesianică a lui Isus, El e domnul 
cerului (1. Cor. 15, 47) şi pământului. Deşi acum umblă. în 
chipul nepretenţios al omului, totuș Mesia este. domn şi al 
sabatului;. el nu abroagă vro lege ci numai o plineşte (5, 17). 
Înţelesul: Ei sânt domnul Sâmbeter; lucrul acestul domn să 
săvârşeşte în zi de Sâmbătă; ceeace invățăceii mei ai făcut 

“Sâmbăta în serviciul mei nu abroagă Sâmbăta, ci o sânţeşte. 
Et ca stăpânul Sâmbetei am drept să hotărăse ce o sânţeşte 
și ce nu. Și aici nu e vorba de valoarea poruncii a patra, 
ci. de împlinirea er. EI învață numai a o plini după spirit, 
dar nu ne dispenzează de împlinirea ei pentrucă este stăpâ- 
nul Sâmbeter. Becepta are și între domn şi Sâmbetei. 

b) Isus vindecă mâna uscată, 12, 9—14. 

(Ale. 3, 1—6. Le. 6, 6—11), 

Întâmplarea să tratează mal precis la Le. Mt. o relatează 
ca cum fariseii ar fi pus întrebarea; iar după Me. şi Le. în- 
suș Isus di expresiune cugetelor lor de e slobod a vindeca 
Sâmbiăta, ce: era oprit de Talmud. | 

9. Și trecând de acolo a venit în sinagoga 
lor. 10. Și iată un om având mână uscată; şi l-a-ă 
întrebat pe el zicând: De este slobod a vindeca
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Sâmbăta? ca să-l ispitească pe el. După Mt. pare 
„că acest conflict s'a întâmplat în aceeaş zi cu cele precedente ; 
dar trecând de acolo arată, că cel puţin nu în acelaș loc (după 
Le. 6, 6 opt zile: mai apoi). Sinagogele lor: ale fariseilor sai 
ludeilor în genere. Alână uscată: o mână în care încetase 
circulaţia sucurilor, o mână înțepenită (1 Reg. 13, 4. Zah. 11 
17. lo. 5, 3). e? stă la întrebare directă numat în T. N. la 
clasici nu (Win. p. 474). După învățătura rabinilor era oprită 
orice vindecare în zi de Sâmbătă afară de -cazuri când în- 
târzierea ar fi primejduit vieaţa. Școala lui Sammal crede că 
să opreşte și mângăerea bolnavilor în această zi. Ca să-l îspi- 
tească : fariseil. pun lui Isus întrebarea ca, să-l poată piri la 
judecătoria din Capernaum că a călcat legea Sâmbetel. | 

1]. lar el zise lor: Cine va fi omul între vor 
care va avea 0 oae, și de va cădea aceasta Sâm- 

„băta în groapă, ai nu o va apuca și o va scoate? 
12. Cu cât mal ales este omul decât o oae; deci 
slobodeste a face bine Sâmbăta. Isus înlătură orlce 
îndocală arătând că cineva având o unică oae o scapă dacă 
Sâmbăta a căzut în groapă; demonstră apol demnitatea omului 
care trebue vindecat spiritualiceşte în orice zi. Cine va fi: 
viit. arată un caz posibil (Win p. 263). ai ed EH7TEO) ; 
acest caz trebue să fi fost iertat. Mântuitorul, argumentează ! 
e concesso ; rabinii însă mai apoi interzic și această - scoatere 
a oil căzute în cisternă. V. 12. este concluzia a minori ud 
majus. Omul este mai mult decât oaia; concluzia: deci e slo- 
bod a face line. xa?is mori = -ă lucra ceva moră bun 
(Acta 10, 33; 1. Cor. 7, 37. Tae. 2. 19). | 

13. Atunci zise omului: Întinde mâna ta. Şi 
a întins-o, și s'a făcut sânbtoasă ca ccealaltă. 
14. lar eşind fariseii aii ţinut sfat asupra lui, 
ca să-l piardă pe dânsul. Teronim observă: „In evan- 
gelio, quo utuntur Nazareni et Ebionitae . . . homo iste, qui 
aridam habet manum, caementarius scribitur, istius modi vo- 
cibus auxilium precans: Caementarius eram manibus victum 
quaeritans; precor te lesu, ut mihi restituas sanitatem, ne tur- 
piter mendicem cibos“. Porunca de a-și întinde mâna fineşte 
actul. ONExOTEOTUY are duplu  augment (Win. p. 69; ca evre- 
escul 2%, Ex. 4, 7 întrebuințat de vindecarea trupească)



— 140 — 

proprii = în întegrum restituere = a veni la locul de mal: 
nainte; să "nţelege în momentul întinderii. Sânefoasă exprimă 

rezultatul lui arezareore?dn (Win. p.. 491. 580). Cuvintele, 
mal ales fapta Mântuitorului, deşteaptă amirăciuuea, fariseilor ; 
ei țin sfat al cărui. scap şi rezultăt este: cu s&l piardă pe 

Isus. ovufovhov dau five = =- consilium capere, facere. 

c) Smerenia și blândeța lui Isus, 12, 15—21, 

15. lar Isus cunoscând s'a dus de acolo. Și 
ai mers după densul mulţi, şi a tămăduit pe ci, 
16. şi le-a poruncit lor ca s& nu-l vădească pe 
dânsul. Isus înțelege situaţia; caută st scape de cursele 
fariseilor, dar cătră popor e bineficător pentrucă tămădue pe 
toți care ai mers după el. Fuga aceasta să explică din mo- 
tivul că nu sosise încă ora patimilor sale. Din sinagogă 
(v. 9). se duce la lacul Genezaret (Me. 3, 7). Poporului care-i 
urmas» poruncește să nu spună nimerui, pentrucă voește st 

evite orice manifestaţiuni. publice din partea Ludeilor care aveai 
credință falză despre Mesia; astfel nu dă. auză dușmanilor a-l 
învinovăţi. : o 

17. Ca să se plineaseă ceeace s'a zis prin 
Isaia prorocul care zice: 18. Iată servul mei, pe 
care l-am ales, cel iubit al meii pentru care bine 
a voit sufletul meii; pune-voiii duhul meii peste 

dânsul, şi judecată va vesti neamurilor. 19. Nu 

se vapriei nici va striga, nici va auzi cineva 

glasul lui în uliţe. 20. Trestie zdrobită nu va 
frânge și feştila ce fumegă nu o va stinge, pănă 
când va scoate judecata la învingere. 21. Și în 
numele lui păgânii vor nădăjdui. In retragerea lui 
Isus şi porunca dată evangelistul vede realizarea lui Is. 42, 
1—4 care să citează liber — nu după original ori LXX. 
NP 139 înțeleg unii exegeţi poporul israiltean ca, cel ales; LAX 

„a adaus TogajA: Iacob servul mei... Israil, alesul meă ; alţii iarăş 
înţeleg pe profetul Isaia, sai pe profeţi în genere. După Mt. ex- 
presiunea se rapoartă Îa ] Mesia —. cel puţin aici. țiotrigu dela, c- 
oerito — numai aici în T. N., formă ionică a lui aigtozuau — se 
abate dela originalul 7 = a prinde, ocupa. Pune-voii duhul
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meă ... va vesti : îl voiit da plenipotența spiritului meii, îl voiii face 

profet în. înțeles eminent și el va predica, prin ai ser păgânilor 
împărăția mesianică (Is. 11, 2. 61, 1. Mt: 3; 16. Acta 4,97). 

- Evreescul DP traduce LUX mai corect cu 2ăoiote. Judecată : 
întrând Cristos în lume a venit 0 deosebire între oameni, care 
continuă pănă la judecata de apoi. zois î9yeow: păgânilor. V. 
19. espune caracterul acestui noii predicător. El — în opunere 
cu învățătorii Evreilor — nu va îi certăreț nică va păși cu pompă 
mare. Textul evreese este: Nin Nb) pys ND — LĂĂ are cioc 
în loc de 2giog — iar ia (LAX & 23w) e tradus liber : v Tălş 
nareais, fără. îndoială pentru araowgeiv (£is 7). tomuov v. 
15). V. 20. Lucrarea lui Isus e fără zgomot, ceeace Iudeii 

„nu aștepta dela viitorul Mesia; dar pentru aceasta plină 
de compătimire cătră suferitori și slabi. - Trestie zdrobită... 
și feştila ce fumegă e proverb şi exprimă vieaţa supusă, sme- 

rită, aproape de apunere, care Mesia trebue so aprindă de noi. 

Isus pe aceștia îl deşteaptă la o vieață nouă, îl întăreşte. 

Scoate (24827) exprimă forţa care învinge toate pedecile ; adecă | 

în ziua de pe urmă să săvârşeşte judecata, Textul original (Is. 
49, 3) DU SP DA AND LIN eîș Qindeawv îsoioe xoioww, 

iar Mt. fwe &w fzBdin Tijv 19iow sis vizos Is. 49, 4, orig. 
2 PIN Din 19; LĂĂ tos cr 9jj ni ris vils zoiovw. 
De unde ci -vizos? Sg crede că At. ă citit Sb (pănă la 
deplinire, de tot cf. Ps. 13, 2) în loc de mob, ceeace LX 
traduce cu îs vîzos (cf. 1. Cor. 15, 54), sati evangelistul 
scriind în limba aramaică a întrebuințat cald. NINDI = adevăr, : 
nevinovăție ; învingere, în: loc de evreesc. DN. 2 705 Gvouaze 
aurov e luat după LAXĂ care traduce astfel evreesc. NN 
Dat. la verbul zzite ocură numa! aici în T. N. (altcum şi 
în LĂX cu ev, eîş exi), exprimă obiectul care e cauza spe- 
ranţei : pe temeiul numelui lui, adecă pentru celece exprimă 
numele Mesia vor spera păgânil întrânsul. 

d) Fariseii inzultă pe Isus, 12, 9043. 

(Ale. 3, 19 sq. Le. 11, 14 sq.). 

Cu ocaziunea vindecării unui îndrăcit fariseil se află în- 

demnaţi a accentua și mai mult ceeace afirmaseră 9, 3, că Isus 
lucrează cu puterea unui demon, pentrucă mulţimea începuse
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„a crede că poate acesta e Mesia. Astfel caută ci a zădărnici 
întărirea acestei verziuni. Istorisirea lui Mt. nu leagă cu ne- 
cesitate cele următoare la cele precedente. Vindecarea de aici - 
nu e identică cu cea din 9, 32—34, fiind multe particulari- 
tăți divergente. | i RE 

22. Atunci s'a adus lui un drăcit orb şi mut; 
şi la vindecat pe el cât cel mut vorbea și vedea. 

„28. Şi sa mirat toată mulţimea şi zicea: Ai doar 
nu este acesta Fiul lui David? BD.N omit: orb 'și. 
Boală deosebită trebue să fi fost căci altcum nu să poate ex- 
plica, mirarea mulţimii (v. 23) şi concluzia din vindecare. La 
fiul lui. David cf. Le. 1, 35. Din context rezultă că cel în- - 
“drăcit era mut și orb, adecă aceste erau însoţite de apariţiuni 
psihice și fizice cară făceaii a deduce la influența spiritului răi. 
oUroş are emfază; o credinţă care se luptă cu îndoiala; răs- 
puns pozitiv nu s& așteaptă, dar nici să eschide (cf. 10. 4, 29). 
Minunea făcea pe popor să creadă, dar esteriorul lui Isus nu 
era atare ca st convină cu ideile greşite ale Iudeilor despre 
Mesia. 

24. lar fariseil auzind ziseră: Acesta nu: 
scoate dracii decât cu Beelzebul stăpânul dra- 
cilor. 25. Iar cunoscând el gândurile lorziselor: 
Toată împărăția care se împărechează întru sine 
SE va pustii, și toată cetatea saii casa care se îm- 
părechează întru sine nu va sta. 96. Și dacă sa- 
tana scoate pe satana, întru sine s'ată împăre- 
chiat; deci cum va sta împărăția lui? Beelzebul cf. 
9, 34. Poporul nu știe ce să creadă; fariseii se pronunță cu 
hotărire asupra lucrării lui Isus. EL nu pot tăgădui fapta; 
mărimea el însă trebue să-i îndemne a afla o explicare: el . 
nu lucrează cu putere sântă mal înaltă, ci cu puterea stăpâ-. 
nului dracilor. Isus cunoaşte cugetele lor (cugete cari se opun 
unul altuia), de aceea — spre a arsta absurditatea, învinuiril 
— Spune că satana ar lucra, contra sa de ar scoate draci 
și ar primejdui existența, împărăției sale. Patima, îi orbește că 
schimbă cele sânte cu nesânte, cele luminoase cu cele întune:- 
coase. Spre a-i combate aduce înainte o împărăție, o cetate, 
0 casă și dovedeşte că dacă aceste nu pot exista fără oarecare 
ordine şi comunitate a membrilor, nică împărăţia întunereculul.
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Se împărechează : există nenţelegeri, partide, se combat între 
sine; să va pustii, nu va sta: încetează să mal existe. Satana 
scoate pe satana: satana, e celce scoate şi pe cine scoate. Ar- 
gumentarea pare a avea unele greutăţi. Sar părea, că în îm- 
părăţia întunerecului lipsește unitatea și pacea și ar fi mereii 
ceartă ; deci cum. să poate conchide dela natura împărăției în- 
tunerecului la ceartă? Aci se observă că Isus nu afirmă că 
nu pot exista împărăţii în cari să află ceartă, căci atunci am 
trebui să zicem că nu există nicio împărăție, cetate, casă, pen- 
trucă aceste fără ceartă întradevăr nu sânt. Mântuitorul zice 
mal vârtos: Nicio împărăție sai societate bine organizată nu 
poate exista dacă ca, atare luptă contra sa. Când întro împă- 
răție cearta nu încetează — deși e vorba a lucra contra unui 
dușman — apoi este ea nimicită, disolvată. Isus nu neagă că 
în împărăţia satanei este ceartă; dar toţi membri ci lucră con- 
tra împărăției binelui. Satana este aci stăpânul demonilor; el 
reprezentantul întregului nu poate fi contra sa, pentrucă atunci 
nu Sar putea opune binelui cu atât succes. 

21. Și dacă eii cu Beelzebul scot dracii, fiil 
vostri cu cine scot? Pentru aceea vor fi judecă- 
torii vostri. 28. Iar dacă cu duhul lui Dumnezeii 

“scot eii dracii, a ajuns dară la voi împărăţia lui 
Dumnezeii. Urmează argumentul e concesso. Ii şi fiiy vostri 
sint contraste; sub fil înțelegem învăţăceil fariseilor (1. Reg. 
20, 35 sq.). La Iudei existaii atunci exorciști (Le. 9, 49. Acta 
19, 13. Jos. Flaviu, Anti. 8, 2, 5. Bell. jud. 7,6, 3; m. 
stin Dial. p. 311) care scoteaii draci; deci întreabă el: cu ce 
putere? Nu. există efect fără cauză. Pariseil nu neagă că exor- 
ciștii lor vindecă, iar ca cauză nu puteai admite o putere rea, 
ci numai una bună, pentrucă ar fi venit în contrazicere cu 
credința poporului.!) Din vindecările sale deduce Mântuitorul 
că s'a, apropiat împărăția lui Dumnezeii: o ordine a, lucrurilor 
unde stăpâneşte puterea dumnezeească. Crizostom, Ilarie, Iero- 
ni, Teofilact, Zigaben înţeleg sub fiii pe apostoli. Aceştia, 
vor fi judecători: îi vor combate. Cu duhul lui Dumnezeăi : 
cu putere dumnezeească care locuește în mine. Înţelesul: Voi 

:). Credinţa Iudeilor în duhul rele era îmbinată cu: multe credințe deşerte. 
TI, Placiu istoriseşte că în apropierea cetăţii Machirus creşte o rădăcină cu care. 
să scoteaii dracii (Bell. jud. 7, 6, 3); iar în Antiq. (8, 21, 5) să spune un caz care 
a fost tămăduit cu această rădăcină rostind rugăciuni solomonare ; cf. 'Tob. 8, 2.
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nu puteţi admite că eii lucrez în numele şi cu puterea sata- 
nci, deci trebue să credeți că cu putere dzeească, Admiţând 
aceasta trebue mai departe, văzând minunile mele, să concedeţi 
că sânt Mesia. 

29. Saii cum poate cineva să între în casace- 
lui tare și să jefuească vasele lui,,de nu va lega 
ntâiii pe cel tare, și atunci va jefui casa lui? 

30. Celce nu e cu mine este contra mea, și celce 
nu adună cu mine risipește. În această asimănare arată 
Isus că lupta între bine şi răă (aicl reprezentantul lor) rezultă 
din natura lor. Sub cel tare înțelegem pe satana; casa e pă- 
mentul ocupat de el după păcătuirea oamenilor; vase sânt 
uneltele lui. Crizostom: Căci nu numai dracii stint vasele dia- 
volului, ci și oamenii care fac cele ale lui ; învederat este deci, 
că nu scoate numai dracii, ci și înșelăciunea humii o va 

“alunga și amăgirile diavoluhui le va nimici. În x. 30 cu- 
ventarea devine serioasă. Isus arată că în momente hotă- 
ritoare omul trebue să se declare pentru sai contra, lul. „Jlarie, 
Crizostom, Ieronim cred că acest v. este a, patra dovadă 
contra aserțiunil fariseilor. E lucră contra dracilor, deci satana, 
nu poate sta în legătură cu .dânsul. Crizostom: Toate aceste 
le grăește ca să arâte întreaga lui dușmănie contra diavolului * 
care este nespus de mare. Fariscil şi cărturarii, reprezentanţii 
teocraţiei, implinind cu conştiență datorințele uşor puteaii fi 
cel dântâi în împărăţia lui Cristos; ci însă i-s'att opus. Nu 
sint perduți cu totul, dar sânt prieteni nehotăriţi, iar cauza 
lui Cristos pretinde rezoluţiune. Adună, risipește e imagine 
luată dela adunarea comorilor sait cerealelor (3, 12. 6, 26. 
Io. 4, 36). Cine voește a fi cu Cristos trebue să lucre ca 
dânsul, în spiritul lur; altcum lucrarea este păgubitoare împă- 
rățiel lui Dumnezeii: nu- adună ci risipeşte. | 

31. Drept aceea zic vouă, tot păcatul și hula 
„Să va ierta oamenilor, iar hula Duhului nu s&va, 
ierta. 32. Și oricine va zice cuvânt contra Fiu- 
lui omului, să va'ierta lui; iar cine va.zice con- 
tra Duhului sânt, nu să va ierta lui niciiîn acest. 
veac, nici în cel viitor. Drept aceea să rapoartă la cele 
zise v. 24 sq. “Tot păcatul și hula: ântâiul e gen, a doua 
specie; Isus are în vedere mal ales hulirea, pentrucă fariseil
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săverşiseră aceasta faţă de el nu mult înainte. Oamenilor lip- 
sește NB Min. Verz. Părinţi. Spiritul e reprezentantul lucrărilor 
dumnezeești; de aceea nu e numai decât persoana a 3. în 

„ Dumnezeire, ci Spiritul lui Dumnezeiă în genere care lucrează 
în lucrările lui. Acest Spirit a lucrat şi în Isus. Cine deci 
recunoaște lucrările acestuia ca ale Spiritului lut Dumnezei, 
saii trebue să le recunoască și totuş i-se opune saii chiar îl hu- 
lește, se face vinovat de un păcat care nu să va ierta nicl- 
când. Din context rezultă că acest păcat să impută numa! 
acelor farisei care cu conştienţi s'aii opus lucrării lui Cristos. 
Jeronim: Qui autem manifeste întelligens opera Dei, cum de 
virtute negare non possit, eadem stimulatus invidia, calumniatur ; 
et Christum Deique Verbum, et opera Spiritus sancti dicit esse 
Beelzebub : isti non dimittetur neque în praesenti saeculo neque 
în futuro. Crizostom; Zigaben: Celce vede lucrările mele dum- 
nezeești cari le poate face numai Dumnezeă, şi le atribue lui 
Beelzebub, ca și voi acum . .. acesta învederat sa făcut dușman, 
și în cunoștință defaimă pe Dumnezcă, și făcându-se fără des-. 
vinovățire, na va dobândi iertare. Apostolii nicicând nai în- 
cetat a, învăţa atari indivizi: de aceea nu trebue să înțelegem 
sub acest păcat singuraticele enunțiaţiuni contra, Spiritului sânt, 
ci o stare. care se manifestă în singuratice păcate cu cuvântul 
oră fapta. Individul este atunci, impetrit la inimă faţă de des- 
coperirea dumnezeească.; să produce întrânsul ura contra, lui 
Dumnezeii și lucrurile dumnezeești, de aceea nici nu să poate 
ierta. Rar s& părăsește această stare. Crizostom: Dar și acesta 
să iartă celorce se pocăesc; căci mulţi care grăiiseră aceste nai 
apoi ai crezut și toate li sai iertat (Bzr. 6, 4. 5. 10, 26; 
1. Io. 5, 16). De acest păcat este vinovat oricine se opune 
adevărului evangelic recunoscut odată. Contra Finlay omului 
cf. 9, 6. 8, 20; Isus în chipul smereniei care n'a impus” lui 
Israil. Dacă, cineva se opune lui, pentrucă nu-i poate pătrunde 

ființa, mat înaltă din cauza apariţiunii, să poate scuza, deşi nu 
justifica. Să va ierta luă: cuventul duşmănese. dacă nimereşte 
numai persoana ul Mesia, nu pe Spiritul care lucră întrensul, 
fără să-l permită mesianitate; s& poate întâmpla convertire, 

"pocăință, credință, pentrucă acesta lasă pe Spiritul să Jucreze 
întrensul şi atunci i-să iartă, cf. Le. 23, 24. Veacul acesta 
(a 295) este. perioda, aparițiunii lui Cristos, timpul înainte 

| 10
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de a doua venire; veacul viitor (Nan 299) = timpul după a 
doua venire. E.xpresiunea == nicicând ; pedeapsa e vecinică, 
În acest din urmă să enunță sentența de liberare urmându-i 
fericirea vecinică (Mt. 25, 46). ouze-oure discompune nega- 
țiunea în părți (Win. p. 465). La ds far erp 197ov nu trebue 
suplinit nimic (Win. p. 553); nici chiar Bidog:nutov1). 

33. Saii faceţi pomul bun şi rodul luf bun, 
sai faceţi pomul putred și rodul lui putred; că 
din rod să cunoaște pomul. noutiw în înţeles declarator: 
a face (lo. 5, 18. 8, 53. 10, 33; 1.10. 1,190. 5, 10). Isus 
zice: Pomul îl consideraţi răi (pe mine ca unealta, satanei) 
iar roadele lui bune (scoaterea, dracilor). Vol trebue să căutaţi 
mal bine la natura, lucrurilor și să judecaţi astfel. Dacă sânt 
bune faptele mele, atunci, ei nu pot fi în legătură cu spiritul 
răi; căci roadele bune dovedesc că și pomul este bun. 

34. Pui de năpârci, cum puteţi grăi cele bune 
fiind răi? Căci din prisosinţa inimit grăeşte 
gura. 35. Omul bun scoate cele bun din vistieria 
bună, şi omul râii scoate cele rele din vistieria, 
rea. 36. Dar zic vouă că tot cuvântul râă care 
vor grăi oamenii, vor da seamă despre el în ziua 
judecății. 37. Căcl din cuvintele tale te vel în- 
drepta, şi din cuvintele tale te vel osândi. Urmând 
lui Zigaben: Nu e:'de mirat ducă aceste huliț? (ce combătuse 
v. 33), căcă fiind răi nu puteți grăi cele bune. Arată apoă și 
fiziologicește de ce nu pot — legătura cu cele precedente este : 
Vol trebue să vă purtaţi așa cătră mine pentrucă sânteți răi 
în lăuntrul vostru, şi după proverb gura grăește cele din inimă. 
Pui de nipârci et. 3, 7., face deducție din cuvintele frivole 
la internul care Ilc-a produs. Cam puteţi nu e absolut, ci ex- 
primă neputința morală: Răutatea inimi! să arată totdeuna în 
cuvinte rele; aceasta să poate înăduși câtva timp, dar nu pen- 

„tru totdeuna. Aceeaș idee exprimă și v. 35. Vistieria are în- A 
1) Părinţii zic că acest loc este unul din cele mal grele ale s. Scripturi. Afară de locurile paralele (Le. 12, 10, Ac, 3, 28 sq.) să mal aminteşte 2. Petru 2; 20 sq. Evr. 6, 4 sq. 10, 26 un păcat care nu să va ierta sai foarte grei. După indegetările lu Augustin în veacul al 12. Petru Lombardus ($ 1164) nu- m&ră 6 păcate contra Duhului sânt, şi adecă a) încrederea prea mare în mila lut Dumnezeti ; b) desperarea în grația dumnezeească ; c) impotrivirea adevărului dum- nezeesc recunoscut; d) pizmuirea aproapelui miluit de Dumnezeă ; €) impetrirea inimii față de învăţăturile mântuitoare; î) nepocăința pănă la moarte,
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țelesul lui prisosința inimi din v. 34. Iuima, să cugetă ca un 
vas în care păstrează omul bune și rele; după cuprinsul ei 
sânt faptele. În v. 36. arată că nu numai vorbele rele și 
blasfemătoare vor fi pedepsite fiindcă ai izvortt din inimă rea, 
ci și. cele deșerte, nefolositoare, pentrucă nu servesc unirii 
omului cu Dumnezei, nici la zidirea aproapelui. 'Zot cuvântul 
răi e nomin. absoluti). V. 37. e motivul.. Cuvântul este copia 
internului omenesc: fiecare grăește cum este. La judecată va 
fi absolvat or pedepsit după cvalitatea celor grăite, bune sai 
rele. Crizostom: Nu ceice au fost calumniați trebue să fie în- 
grijați şi să se teamă, ci ceice aă calumniat; căci nu aceia 
vor trebui se se apere pentru relele auzite, ci aceștia pentru 
relele ce ai grăit; asupa acestor este toată primejdia. 

e) Semnele cerute, 12, 38—45, 

38. Atunci răspunseră lul unii din cărturari 
și farisei zicând: Învăţătorule, voim st vedem 
semn dela tine. V. 28 dăclarase Isus că lueră cu Spiritul 
lui Dumnezeă; fariseil (nu s& poate decide de sânt care hu- 
liseră mai nainte sai alți) întrebuinţează, aceasta ca 'să ceară 
semn și așa să -arâte el că e Mesia. Toate minunile săvârşite 
pănă acum n'aii putut produce în el credința aceasta; ei cer 
un semn deosebit, după Le. 11, 16 din cer. Onatetov (TIN semn) 
să numește minunea întrucât se rapoartă la altceva, așadar nu 
în sine, ci încât dovedeşte ceva; aci mesianitatea lui Isus. | 

39. Iar el răspunztnd zise lor: Neam râi Și 
preacurvar cere semn, și semn nu s& va da lul 
decât semnul lui Iona prorocul. 40. Căci precum 
Iona fu: în pântecele chitului trer zile şi trei 
nopți, aşa va fi şi Fiul omului în inima pămân- 

„tului trei zile şi trei nopţi. Duşmanii lui Isus sânt 
„r&utăcioși și necredincioși; eI sai lăpădat cu necredință (v. 

28) şi acum cer semu; de aceea nu-li să va da altul 
decât cel închipuit de Iona. Preacurvar înfăţişează necredinţa - 
şi cele nedzeeşti drept adulteriii. Teoflact: Care sa lăpedat 
de Dzeu. Abaterea, dela Creator să închipuește asttel după, ra- 
portul între suflet și Dzeii. În T, V. Iehova este bărbatul, 

1) Ieronim: Otiosum verbum quod nequaquam aedificat audientes... quod sine utilitate et loquentis dicitur et audientis. Crizostom, 'Teofilact, Zigaben. 

10*
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iar poporul Israil soţia (Ps. 73, 27. Is. 57, 3 sq. Ezech. 23, 
27); căderea dela Iehova, în idololatrie să consideră adulteriii 
(ler. 3, 8 sq..Ezech. 16, 3 sq); deci: preacurvar = abătut 
dela Dzeu, necredincios. Fariseii şi cărturarii nu primese pe 
cel trimis de Dzeii, ci în îngâmfarea lor îl lapădă ; s&vârşese 
deci adulteriii spiritual. Refuzul de aică nu contrazice altor 
locuri unde Isus face minuni (Io. 5, 20 10,:95). Scopul lui 
na fost a face minuni să mulţumească curiozitatea auzitorilor ; 
și cele mal mari minuni înriureaă numat asupra celorce erait 
primitori cu inima (dovadă este neeredința . fariseilor). Cere 
cf. 6, 32. Semnul lui Iona (care s% plinit în persoana. lui), 
pe care Mântuitorul voeşte a-l da fariseilor, îl explică însuş : 
Căci precum etc. Învierea lui Isus şi soartea lui Lona sânt 
paralele ; amândouă se rapoartă la persoană (Le. 11, 30 să 
face semnul lui Iona). Învierta lui Isus și eşirea lui Iona, din 
peşte aii fost nevăzute și să cred numai; Iona petrece . în 
pântecele peștelui, Isus în inima pământului ca contrast la 
semn din cer. Accentul zace însă mai ales pe împrejurarea 
că cruțarea lui Iona a fost necunoscută Ninivenilor, iar în 
Cristos a fost nevăzută fariseilor mărirea dzeească. Cea: mai 
mare minune a lui Isus este învierea sa din morţi, care fa- 
riseii mai primit-o fiind împetriţi la inimă. În pântecele  chi- 
tului Și înima pământului sânt paralele (lona 2, 1). În ori- 
ginal este bi 33, ce LXX a tradus cu zijroş — însemnează 
în genere hală, pește mare; aici e Cunis carcharias. Inima 
Pământului = hades; Crizostom: în groapă. Trey zile și trei 
nopți nu trebue urgat, ci să ia în înţeles popular ([. Sam. 30, 
12 sq. Mt. 27, 63), pentrucă Isus a zăcut în groapă numai 
o zi și dou& nopți. O noaptezzi (ruzOjueoov 2) să lua ca 
întreg fără a să avea în vedere cele 24 de ore. S$. Scriptură 
nu e micrologică în punctul datelor de. timp; ca nu inzistă 
asupra pedanteriei matematice. 

41. Bărbaţii. niniveni se vor scula la jude- 
cati cu acest neam şi-l vor osândi pe el, că s'au 
pocăit la predica lui Iona, şi iată aci mal mult 
decât Iona. 42. U regină-de miazăzi se va scula 
la judecată cu acest neam şi-l va osândi pe el, 
că a venit dela marginile pământului să asculte 
înțelepciunea lul Solomon, şi iată aici mal mult
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decât Solomon. Necredinţa lui Israil să condamnă prin 
două exemple cunoscute din T. V. Isus nu a venit ca sol al 
judecății (cum era Iona), nici ca o regină necunoscută. Istoria 
lui Iona îndeamnă pe Isus a arăta fariseilor decadenţa lor 
morală față, de Niniveni care s'a pocăit la cuvintele acestui 
profet. Predica, lui de pocăință aceia ati primit-o; ef nu pri- 
mese pe celce vine la deușil plin d6 har şi adevăr. Greutatea 
pedepsei vor înţelege singuri. În amendouă cazurile păgânii 
ai dovedit credință; ci care se inălțaii deasupra acestora nu 
voesc. Bărbaţi ninivenă e mai onorific ca Niniveni ; e evraizm. 
Se vorseula : ca martori înaintea judecătorului (cf. DP Iob 16,8. 
Me. 14, 57). useri = lângă, nu= contra (Win. p. 355), pentrucă 
piritul şi martorii apareaii deodată la judecată. Ei vor con- 
dumna mijlocit prin exemplul lor; Augustin: Be ipsorum 

comparatione îsti merito damnabuntur (ef. Rom. 2, 27). La 
pocăința Ninivenilor cf. Iona 3, 5 sq. O regină de miazăzi 
(>> nn, regina din Saba); în Arabia fericită (1. Reg. 10, 
1 sq.; 2. Cron. 9, 1 sq.). Marginile pământului e proverbial 
spre a arăta zelul reginei: foarte de departe. Jai mult decât 
Iona, mat. mult decât. Solomon arată "deosebirea acestor per- 

„soane faţă de dânsul, domnul tuturor; de aceva şi pedeapsa 
va fi mai mare. 

43. lar când va fi eşit duhulnecurat dela om 
umblă prin locuri fără apă căutând odihnă: şi 
nu găseşte. 44. Atunci'zice: Întoarce-mă-voii 
in casa mea de unde am eşit. Şi venind o află 
deșartă, măturată și înfrumseţată. 45. Atuneise 
“duce și ia cu sine alte duhuri mat-rele decât el, 
și întrând locuesc acolo; și sint cele depeurmă 
ale omului aceluia mal rele „decât cele dântât. 
Aşa va, fi şi acestul neam rii. Soartea neamului răi 
și preacurvar să descrie cu o asămânare care stă în legătură 
cu curățirea celor îndrăciţi în Israil și cu opul lui Isus în genere. 
EI vorbește cărturarilor și fariseilor, reprezentanţii poporului. 
Această stare spirituală a lui Israil înţeleg unii dela darea 
legii (Ilarie, Ieronim etc.); dela întoarcerea din robia babilo- 
neană (Crizostom etc.); alţii dela pășirea lui Isus. ISrail a 
eșit din robia babiloneană curățit de înclinarea la idololatrie, 
ba pe timpul Macabeilor seceră cele mai mari triumfuri ale
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vieții religioase. Încurând însă. întră o decadenţă, chiar pe timpurile din urmă ale Macabeilor referinţele religioase, poli- tice încep a se zgudui, ce să întâmplă și mai mult cu sfă- şierea poporului în secte cari puneaii mal mult pond. pe Jucrarea externă decât pe cca internă. Exista deci numai o curăţenie -externă a poporului, vechiul demon se întoarce, căci fariseizmul în ultima analiză. este idololatrie spirituală ; de aceea și este mal primejdios, iar vina cu mult mal mare. Idololatria de mal nainte a fost pedepsită cu «robie, cea de acum — lăpădând promisiunea așteptată — cu. ruinarea Ie- rusalimului și împrăștierea poporului. Acestei generațiuni să va întâmpla ca unui îndrăcit din care a eşit demonul, aport: neaflând- loc de odihnă iarăş se întoarce la densul și-l află gata de locuit. Dar nu întră singur, 'ci cu alți demoni, deci starea omului este mai rea ca, înainte. De nu se va îndrepta generaţiunea de acum de necredință, atunci -va ajunge în sta- rea de mal. nainte de pEcătoșie; va fi eschisă dela bunătăţile Mesiei. Dela om: în care locuise; locuri fără apă: pustiurile se credeaii a fi locuinţele demonilor (Tob. S, 3. Bar. 4, 35. Apoc. 18, 2). 219ujv e constructio era Ouvtgiw, deoarece spi- ritul necurat s& consideră ea, Oaipeow. Dăturată și înfrumse- “Țată descriii starea, actuală care îndeamnă pe 'demon a întra. Alte şepte duhuri: cu atât mai mult e chinuit omul; nu: ex- primă” că:numai astfel poate întra. Cele de pe: urmă: starea lui de îndrăcire din prezent ; cele dântâi: starea aceasta când era. numai un demon (cf. 2. Petru 2, 28. Mt. 27, 64). 

N 

7) Muma și fraţii lui Isus, 12, 46—50. 
(Me. 3, 31—35. Le. 8, 19—21). 

46. Iar încă grăind el cătră mulțime, iată muma șifrații lui stătea afară căutând st vor- bească cu dânsul. 47. Iar i-a zis oarecare: Iată mumă ta și fraţii t6i staii afară poftind să-ţi vorbească. Scena aceasta ar rămâne nemotivată după Mt. Le. dacă wam trage în combinație Me. 3; 20 sq. — Ia Fraţii Domnului cf. 13, 55. Stati afară: afară de mulțimea care împresorase pe Isus. S&-ţi vorbească e scopul veniril lor. Crizostom, Ttofilact cred că muma ȘI frații lui aii făcut aceasta
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ostentativ chiemând pe Isus afară în loc să între ci la dân- 
sul. V. 47. lipseşte NBL-și pare a pregăti v. 48. 

48 Iar el răspunzând zise celuice i-a spus: 
Cine este muma mea, și care sânt fraţii mei? 49. 
Și întinzend mâna-sa spre învățăcel zise: Iată 
muma mea şi fraţii; 50. căci oricine face voea 
Tatălui meii din cer, acela este fratele mei și 
sora şi muma. euroi după zeioa lipsește ND, dar e au- 
tentic. Isus nu-i lasă în lăuntru, nici se duce afară, ci con- 
tinnă a cuventa. Răspunsul lui pare cam aspru, dar el zice 
numai că Tatăl săi ceresc e înaintea tuturor; lucrul acestuia, 
trebue el să-l plinească şi acume nu e momentul unde din 
pricina “celor înrudiţi să se abată dela “aceasta. Învăţăceil lui 
ca lucrători spirituali stati în mai mare legătură decât muma 
după trup şi rudeniile cele mai de aproape (ef. 10, 37). 
Ambrozie: Non înjuriose refutantur parentes, sed religiosiores 
copulae mentium docentur esse,. quam corporum (în, Luc. 8). 
Spre învețăcei ca 5, 1. 8, 21 ete. Iată maia” mea etc.: 
rudeniile - mele cele mai “de aproape. Acela: nu altul. 

Ş. 18. Isus învaţă poporul în parabole, 13, 1—52. 

„În aceeaş zi când învață în Capernaum (ec. 12) propune 
poporului parabolele următoare. Forma aceasta de propunere 
o îutimpinăm rar în T.. V. (Is. 5). Mulţi din care-l auzeaii 
au crezut, alții nu, pentrucă aşteptaii ca Isus să întemeeze o 
împărăție pe pământ. Astfel se văzu îndemnat a arăta desvol- 
tarea acesteia, (samEnă cu a oricărui organizm); întăreşte pe 
cel slabi în credință (v. 11 sq.); arată în urmă că este pro- 
fetul trimis de Dzeii. În orient era îinbinată vorbirea în “pa 
vabole cu ideea înţelepciunii (1. Reg. 4, 32. Sir. 39,1 sq.). 
Mt. spune apriat că Isus numai patru parabole a ţinut po- 
porulul (v. 36.) car se deosebesc prin explicarea cuprinsului 
(10—23.. 34—45. 51. 52). 

a) Observări întroducetoare, 13, 1—8.: 

(Ale. 4,1. 2, Le. 8,4), 

1. În zina aceea eşind Isus din casa şedea 
lângă mare. 2. Şi adunându-sela densul mulţime
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” multă, cât întrând în corabie şedea, şi toată 
mulțimea stăteapeţermure. 3. Și grăea lor multe 
în parabole zicând: — În ziua aceea: să leagă cu 12, 25 
Sq. sai după Augustin : Satis indicat aut hoc conseguenter gestum, 
aut non multa înterponi potuisse (De cons. 2. 41, 88). Din 
casa: unde ati venit muma și frații (12, 46); lângă mare: " Genezaret. Isus voind să scape de îmbulzeala mulțimii întră în corabia, care stătea la dispoziţie. După datina celor vechi ședeai numa! învățătorii, auzitorii stăteai. îi zo cipalov= 
pe țermure (Win. p. 380); eoafolj — corăspunde la LXX „ul bmp Ps. 49, 5. Prov. 1, 6 — însemnează,  asămănare, parabolă; este istorisirea,. unei fapte născocite care aparţine întâmplărilor firești spre a lămuri o idee mar înaltă, religioasă. Crizostom : Să vorbește în Darabole ca st dee mai mare emfază cuvântului, s&-l imprime memorie) mai adinc și să pună „faptele înaintea ochilor ; așă fac şi profeții. Faptele aparţin întâmplărilor fireşti, de aceea se deosebește de fabulă în care pot vorbi animale ete.; iar în privinţa obiectului fa- bula, intenţionează a, recomanda virtutea pământească (care adese în animale este mai expresă, d. e. diligința la albine şi furnici etc.); parabola din contră: espune adevăruri mai înalte, dum- nezeeştă.. În om se arată mai bine partea dumnezeească, de aceea el și faptele lui sânt elementul parabolei, Proverbele, 
sentenţele și gnomele cari cuprind adevărul abstract în formă concretă încă să numesc parabole în T. N. (Le. 4, 23); Ioan are numirea parimie (10, 6. 16, 25). Pentru explicarea para- bolelor Crizostom a pus canonul: Na e de lipsă a băga în seamă toate cele cuprinse. în parabole, ci cunoscând scopul pen- „tru care Sa compus, pe acesta si-l culegem și să nu facem multă vorbă de altele. 

b) Asemenarea semenătorului, 13, 3—23, 

(Ac. 4, 1—25. Le. 7, 4—18), 

3. lată a eşit sămănătorul să samene. 4. Și “sămănândeluneleai căzut lângă cale, şi ai venit paserile și le-ai mâncat. 5 Iar altele ai căzut pe petriș unde nu aveati pământ mult, și îndată au răsărit pentrucă nu era adâne pământul. .6. Iar
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răsărind soarele aii ars şi pentrucă nu aveai 
rădtcină s'a uscat. 7. laralteleaii căzut în spini, 
și aă crescut. spinii şi le-ai inecat pe ele. 8. Iar 
altele aii căzut pe pământ bun şi aii dat rod, una 
o sută, alta şesezeci, iar alta treizeci. 9. Celce 
are urechi să audă. Astmănarea nu începe ca v. 24. 31. 
33. 44. 45. 47 — pentrucă auzitorii să cugete la ce să poate 
raporta. Apriat să spune poporului că nu vorbeşte pe faţă, 
ci în parabole, ca în. ascuns. Trecerea la un noii soiii de pă- 
ment să face cu altele (v. 5. 7.: 8); pe sâmănător: puțin im- 
portă productivitatea, celorlalte terenuri, de aceea să accentuează 
numai la cel din urmă (v. 8). 0 ozeioww-e articolat spre a-l 
deosebi de celce ară şi de alt lucrător (Win. p. 101). Lângă 
cale: pe drumul întreg care duce pelângă grâi cade sămânţa 
și fiind tare nu răsare nimic. Le. adauge la paseri : cerului, 
la d stă în loc de & dt corăspunzător lut & mtv v. 4. 
Lacul Genezaret era stâncos, are puţin pământ; de aceea 
căzând o sămânță ușor răsare pentracă nefiind adâncă în pă- 
meut încolțeşte răpede de căldura stâncilor şi a soarelui. 
Bados viis=Badeia ii. Nu aveai rădcină: „cu aceste trage 
umezeală contra căldurii. zavuariz:o9au—a fi atacat de soare; 
Îngaivtodu=—a, se usca de tot. În spini: întrun loc unde spi- 
nii începuseră a răsări; mai apoi vedem că crescând (cvreBnoav). 
le îneacă. Teofilact: Semânţa sămenată în spină (ct. ler. 4, 3). 
Mase. 0 ae, 6 9 se rapoartă la noţiunea latentă în pron. 
i)a :.0n0gos. La o sută, șesezeci ete. suplinim: grăunţe, Fer- 
tilitarea “Palestinei e, dovedită Deut. 8, 7—9. 11, 10 sq. 
ete.; - Iosif Blaviu, Tacit; deci nu să exagerează afirmându-să 
că un grăunte a. produs mai multe. Celce are uvech ef. 11, 
15. Recepta, citeşte încă de auzit. 

10. Iar apropiindu-se învăţăceii ziseră: lui: 
De ce grăeşti'lor în pârabole? 11. larel r&spun- 
zend zise: Că vouă s'a dat a cunoaşte tainele îm- 
părăției cerurilor, iar acestora nu s'a dat. 12. 
Căci 'celce are, i-s& va da lui și va prisosi; iar 
celce nu are, şi ceeace are săva lua dela dânsul, 
Învăţăceil. nu întreabă pe Isus îndată dupăce sferșise cu as&- 
menarea, ci când erai. singuri (Mc. 4, 10). Mt. pune înainte 
întrebarea, lor asupra formei de învățământ, ca să arete scopul
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şi motivul pentru cari Isus a ales-0. Întrebarea lor deci nu se rapoartă la cuprins, căci acestă era cunoscut, ci la motivul "că Isus escluziv întrebuințează numai această formă. În răspuns Isus deosebeşte între învățăcel și neinvățăcei: unit înțeleg, alții nu; forma parabolică e cor&spunzătoare acestui scop duplu. 
Celce “are putere 'a cuprinde împărăţia lui primeşte în para- 
bolă, o cunoștință mai adâncă și vie a tainelor acesteia ; iar. 
celce nu are această putere devine ȘI mai nepricepător. Înve- făceil -ca 5, 1 ete., partizanii. lui Isus. îr'e cauzal fiind pro- 
poziţia răspuns la întrebarea precedentă. Sa dat dovedeşte o hotărire dzeească înainte de timpul de față; trebue să între- gim: dela Dei. Numal celce are graţia Int Dzeii poate primi 
tainele împărăției cerurilor.  Cuventul aevorijgron (derivă dela pUw, put = închid, ascund) însemnruză, cele ascunse, Necu- 
noscute. În 'T. N. să foloseşte de sfaturile, planurile, învăță- 

“tarile, hotăririle “dzeești cu: privire la împărăția mesianică, . cari 
sânt necunoscute : omului şi numai descoperirea” dzoească i-le arată (hom 11, 25 16, 25;1. Cor. 15. 51. Efez. 5, 32 
ctc.). Împărăție): aceste tain»'se rapnartă la această Borlea ; 
jar tainele împerăţiey cerurilor: - cercul sfaturilor, planurilor 
ete. cari Sait descoperit de Isus în noua economie întemeiată: de e). Cristos a descoperit întregul acest cerc al tainelor numar 
unora, altora însă uu. Cel înţelegător nu se opreşte la: cele externe ale parabolei, ci caută a pătrunde spiritul er;: de aceea 
motivează Isus: Căci cine are ete, Aceste cuvinte sânt pro- verb și înțelesul: cel avut lesne poate ajunge-şi mal bogat, “iar cel sărac poate perde şi puținul 'ce are. Aplicarea: Cine 
(voi” învățăceilor) e accesibil pentru tainele împărăției lui Dzeu şi are puţină pătrundere în ele să luminează de graţia lul 
Dzeii şi se ridică tot mai mult în cunoştinţă ; iar cel impetrit (poporul) perde şi slaba lumină ce are. Ezelvors 0â ov dedora 
se leagă cu Or. La pasivul TEQLODEEOScu cf. Le. 15, 17. Eye şi ouz îze are înțelesul lui: a fi bogat, sărac, ocură și la 
clasici. a 

13. Pentru aceea grăese lor în parabole, căci, VEzend nu văd şi auzind nu aud nicj înțeleg. 14. Și să plinește întru. dânșii prorocia: lui Isaia care zice: Cu auzul veţi auzi și nu veți înţelege, și privind veţi privi și nu veţi vedea. 15. Că s'a
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îngrăşat inima acestul popor, şi cu urechile grei - 
a auzit, şi ochii lor ai închis, ca să nu vadă cu 
ochii și cu urechile să audă şi cu inima să înţe- 
leagă şi să se întoarcă, şi să-i vindece pe el. Isus 
motivează întrebuințarea acestui învățământ. Auzind omul para- 
bola crede că aude, dar totuș nu înţelege dacă nu caută să pă- 
trundă ideea mai înaltă ce o cuprinde; aceasta să poate face nu- 
mai cu ajutorul graţiei dzeeşti. Pentru aceea se rapoartă la că 
văzând ete. Vezând și auzind: din afară, nu partea, înternă, 
spirituală; mulți aud și văd dar lipsindu-le receptititatea nu 
văd ni aud. Fi se mărginesc la cele externe, nu pătrund 
mai adinc, nu caută adevărul îmbrăcat în formă. Parabola 
este foarte acomodată căci omul vede şi aude (cuvinte) şi totuș 
nu aude şi nu vede, adecă lipsindu-i puterea înternă -nu cu- 
noaşte adevărul el. aurois: zicerea așa să plinește întru el. 
Lipsa receptivității numeşte Mântuitorul îngrășare (metaforă, 
ca pinguis), adecă sânt fără, simţire; e paralel cu 7 23. şi: 
Wen traduse cu fagi; dzotev, Xaver. Cuventul din urmă 
e barbarizm în toc de zereqeverr, zhziev zovs 0qpdaluoug. Să se 
întoarcă : -dela - calea apucată; întoarcerea. dela întunerec la - 
lumină. Și să-i vindec pe ey: de boala spirituală, iertându-le 
păcatele şi mântuindu-l. Citatul e Is..'6, 9 sq. după LAN. 
Nu trebue trecut en vederea: compozitul Gvaningourat. (care 
nu mai. ocură la Mt. şi de profeţii nici. în T. N). sujnore 
exprimă scopul: ci nu voesce să primească învățătură, de bună 
voe închid ochii și astupă urechile interne pentrucă adevtrul 
ÎI suptră; inima lor s'a impetrit ca nu pocăindu-se să ajungă 

„la mântuire: Recepta are 2dowue; NBODLal. ttooșae: care 
depinde dela sujore şi exprimă: în urmarea, acesteia, ei st-l 
vindec (Win. p. 468). Profetul Isaia Vorbeşte: de contimpo- 
rani, iar Mt. vede o profeție la atitudinea, lui Israil pe timpul. 
Mântuitorului. Atunci poporul a. fost nesimțitor față de: cele 
"dzeeşti în profet, acum .încă este astfel; deosebire este numai 
-în persoanele descoperirii: acolo un om, aici Dzeii-om ; de aceea 
pedeapsa va fi mal mare. 

4 

16. lar ochii vostri sânt, fericiţi că văd, şi 
urechile voastre că aud. 17. Adevăr zic vouă că 
mulţi proroci și drepți ai dorit. să vadă celece: 
vedeţi, și nu ai văzut, şi să audă celece auziţi,
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şi nu aii auzit. Soartea fericită a învățăceilor față de ceea 
a celor de mai nainte. Ochii și urechile siint organele Tecep- 
tivităţii cari ati analogie în internul omului. Învățăceil stai 
pe 0 treaptă, cu drepții și profeţil 'T. V.; aceștia numal ait 
dorit pe Mesia, iar ci îl văd (Gen. 49, 10. Is. 45, 8. Le. 
2, 29 sq.); aii deosebită grație să: fie conștienți de aceasta. 
Vostri. e. opus mulţimii; că motivează fericirea lor; drepții: 
sânţil timpurilor precedente; să vadă celece vedeți: v. 11. 
(Evr. 11, 13. 39); iar să vadă... „să audă să iati în înţeles 
strîns (lo. 9, 39). 

Liplicurea parabolei 18. Voi deci ați auzit pa- 
rabola sămtnătorului. 19. La tot care aude cu- 
vântul împărăției şi nu-l înţelege vine cel răă 
şi răpește ce s'a sâmănat în inima lui; acesta 
este care s'a stmânat lângă cale. 20. lar care s'a 
stmenat pe petriş, acesta este care aude cuvân- 
tul şi îndată îl primeşte cu bucurie; 21. dar nu 
are rădăcină în sine ci e pănă lao vreme, iar 
când st face necaz sai goană îndată se sminteşte. 
22. lar care s'a stmenat în Spini, acesta este 
care aude cuvântul, şi grija veacului și înșelă- 
ciunea bogăției îneacă cuventul, și să face fără 
rod. 23 larcare s'a sămănat pe pământ bun, acesta 
este care andecuvântul și înțelege, care și aduce 
rod şi face unul o sută, altul șâsezeci, altui tre f- 
zeci. Vol e opus mulţimii necredincioase. Deci: avându-să 
așa cu voi; voi primiţi învăţătura mea. Explicarea Mântui- 
torului e de mare importanță; de aier! putem scoate prinei- 
piul că la toate parabolele T. N. să căutăm adevărul principal 
care să înfăţişează şi să- nu ne oprim la singuratice părţi. Multe 
parabole au părți împodobitoare, sait cari servesc a, descrie 
mai vioiii raporturi din vieaț inferioară fără să altereze esenţa. . 
Cele patru soiuri de grâi paralelizează patru stări ale inimil. 
a) indiferenţii faţă de cuvântul lui Dzeti. Dof... înțelege e pus 

"cu emiază la locul ântâiă. Propoziția ar trebui să fie: Cel 
„TE vine şi răpește ce sa sămânat: în iniina fiecărui . . . înţe: 
lege, sai: tot care aude... înţelege din inimă răpește cel 
"Tâă ce s'a sămtnat. Acesta este care s'a semenat lângă cale 

e abatere dela imagine, pentru-că nu omul ci învețătura s'a
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sămănat;. ar trebui să fie: Acesta este la care sa sămânat 
lângă cale. Să&mânța este cuvântul lui. Dzei, evangelia; cale: 
inima împetrită care nu poate primi cuvântul lui Dzeii. "Vedem 
că calea există, adecă inima împetrită prin împrejurări externe. 

„* Precum calea e pentru toţi, nimene nu e stăpân și oricine trece 

lasă tină şi urme: așa sânt şi-sufletele de rând, oricine poate 
înriuri “asupra lor. Paserile din v. 4. să. explică aci cu cel 
răă: diavolul, uneltele lui, cari şterg toate urmele cuvântului 
evangelic. Deşi atari indivizi conced celor dzeești să între în 

“că (în inimă), totuș nu le primesc în ființa lor (ne nţelegend), 
nici pătrund adune, de aceea vrăjmașul le poate ataca și perde. 
Cuvâutul lui Dumnezeii trebue asciiltat (auzit), primit: cu credinţă, - 
și apoi priceput. La explicarea parabolei variează elementul pa- 
rabolic cu vorbirea de rând (s'a împrumutat: Sa sămeânat; v 

21. na are rădecină; v. 23. aduce vod.. 30). b) Aceştia, pri: 
mese cuvântul lui Dumnezeii, dar făcendu-le greutăţi îl părăsesc. 
Imaginea e luată dela pământul care conţinând mult var se 
încălzeşte -răpede şi orice sămânță încolțeşte îngrabă. Aceştia 
încă primesc cuvântul lui Dumnezei cu bucurie, dar numai 
pănă când expericază efectul lui mângâitor. Textul ar trebui 

„să fie: Pe petriș e simânată. sămânţa la acela care aude ete. 
Pană la o vreme (ne0oza90s): numal un timp oarecare, con- 
trast la: totdeuna. Examinarea, lor vine din afară: necaz saă 
goane. Se smintește: devine necredineios (5, 29). e) A treia 
clasă de oameni e cuprinsă de grijele lumești; duplicitatea 
inimii (lac. 1, 6). Aci există un element străin care nu se 
aliează cu cele dumnezeeşti. Imaginea, este: iuima nu e impe- 
trită, a primit cuvântul și sta întors, dar poftele rele nu sânt 
stirpite de tot; așa sămânța lor crește împreună cu 'cele bune 
Şi le îneacă. Grijele d» cele lumeşti și bogăţiile sânt spinit; 
înțelegend sub grijă (uzorpuvc) partea apăsătoare a vieţii pă- 

mântene care abate dela cele dumnezeeşti, iar înșelăciunea 

bogăției partea, ci amăgitoare, care înşelând caută a linişti do- 
_rința, sufletului. Lumina, de sus nu poate străbate prin giiji şi 

să desvolte germenele; omul nu aduce rod. d) Auzitorii acestei 

clase sânt opuși celor de sub a). Face unul: o sămânță, după 
schimbarea imaginei cu persoane: un atare auzitor. Șesezeci, 

0 sută cte.: grăunţe. Pământ bun e inima, care primeşte cu- 

ventul lui Dummnezeii şi-l lasă so prelucre; el nu întimpină 

!
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pedeci. Deosebirea, roadelor să poate reduce la graţia dzeească (1. Cor. 7, 7. Rom. 12, 6) și nu numai la deosebitele graduri ale credinții (25, 14. Le. 19, -11. sq.). Pământul bun încă nu produce roade "asemene, ci după puterea, sa, internă, și după măsura lucrării, apoi după poziţia mai mult orl mai puţin 
favorabilă şi după vreme. a | 

c) Parabola semenţei bune și despre mărăcină 13, 24—30, 

Parabola tratează un proces care sta, săverșit venind Mesia, şi nu să întâmplă în toate timpurile, După săm&nător vine noaptea vrăjmașul sei şi sam&nă neghină. Grâul și neghina cresc la olaltă pănă din rod să vede că sânt două soiuri și să despart: astfel și în împărăţia lui Cristos pe pământ să rabdă necredincioșil. 
24. Altă parabolă a pus lor zicând: Asămt- natu-s'a împărăţia cerurilor omului care stmă&nă semenţă bună în țarina sa. 25. Iar dormind oamenil venit-a vrăjmașul lui. şi a s&mănat neghină în grâu și s'a dus. 26. Iar dacă a crescut semă&nătura şi a făcut rod, atunci s'a arâtat şi neghina. Imaginea 

nu e tocmai clară, căci împărăţia cerurilor, adecă biserica, să asamenă cu un sămănător; trebuea să se zică: s'a asămtnat Mesia unui sămănător; Cristos Şi biserica sa sânt una. Aoris- tele wuo9y și onetouvri să explică din împrejurarea că. Mesia pâșise şi lucrase la întemeierea împărăției sale. Lor: poporului. În țara sa; îv nu e schimbare cu es pentrucă arată locul săi de lucrare. Oamenii: să ia în genere, nu lu- „„ crătorii, căci ar trebui să stee servitorii ca v. 27. Dormind " Oamenii zugrăvește împlinirea faptei în taină; nu cste însă numai descripţie, ci : impune prepoziților datorința.. a veghea (Orizostom, Zigaben). atiwov e de origine semitică ; Tâlmud PR lolium temaulentiun ; axe influență primejdioasă asupra cree- rilor și stomacului; Virgil, Georg. L. 154: Zoli înfeliv. Iarba se arâtase la răsărire (eBidornoer) şi mai-apol la rodire (zaQnow -Enoinoev); n'a putut fi înecată de grâu. i 
27. lar venind slugile stăpânului casei ziseră lui: Doamne, ai n'a sămănat stmânţă bună în țarina ta? De unde dar are neghină? 28. Iar el
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zise lor: Omul vrăjmaș făcu aceasta. lar slugile 
ziseră lui: Voeşti deci să mergem să o adunăm? 
29. lar el zise: Ba, -ca nu adunând neghina să 
zmulgeţi împreună și grâul. 30. Lăsaţi să crea- 
scă amândouă împreună pănă la seceriș, şi în 
timpul secerișulul zice-voiii secerătorilor: Adu- 
nați mal ântâii neghina şi legaţi-o în snopi ca 
să o ardem; iur grâul astringeţi-l în granarul 
mei. ouleswuey e conj. deliberativ. gezjnoze 2204U00TE : ră- 
dăcinele amândurora sânt crescute împreună ; scoțând una, iasă 
și ceealaltă. Vrororije=6 deeitor; numai aici: Otoun cf. Ex. 
12, 22. Imaginea are asămânare în 2. Sani..23, 7, unde încă 
se rapoartă la judecată, dnodijin=granar (0S1N); în cărţile 
bisericești jigniţă. . 

“ d) Parabola muștarului, 13, 31. 32, 

"Ac. 4, 31. Le. 13; 19). - 

Împărăţia mesianică întemeiată în Israil din începuturi 
nensemnate se desvoltă în imperii! mare; ocupă teren tot mai 
mult la, singuratici şi popoare. 7 | 

"31. Altă parabolă a pus lorzicând: Asemene 
este împerăţia cerurilor .grăuntelui de muştar, 
pe care luând omul l-a săm&nat în țarina sa; 32, 
care e mai mic decât toate seminţele, iar dacă 
a crescut,-e mal mare decât toate buruenile şi 
se face copac, că vin paserile cerului şi locuesc 
în ramurile lui. oivaz: e muştarul negru care să cultivă 
mai ales în Palestina (Senapis nigra; nu Salvadora Persica, 
pomul muștar, pentrucă cel de aici să numără la clasa -1a- 
zăvwv). Grăunţul lui și în Talmud e proverb pentru lucrură- 
mici, nesemnate. Deși trărște numai un an, totuş formează 
trunchiă de 2—4 m. unde petrec paserile mici (Ps. 104,: 
12 LĂĂ). Jai mic; mai mare (uzQdregov, pezizo») staii în 
înțelesul superlativ. Azov : legume, verdețuri, burueni. Muş- 
tarul nu să cultivă ca grâul ctc., ci ca plantele de gră- 
dină, și în imagine exprimă împărăţia lut Dumnezeii nu cum. 
se desvoltă în urma graţiei :sădită în inima omului, ci în- 
trucât pășește istoricește ca aparițiune în lume. Paserile ceru-
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luă sânt ceice caută scăpare și ajung în împărăţia lui Dzeii 
(Ezech. 17, 23. 31, 6). , 

e) Parabola despre aluat, 18, 33. 

(Le. 13, 21). 

Aluatul puindu-st în făină dispare pănăce dospește în- 
treaga massă; împărăţia mesianică încă dispare acum în lume, 
dar se arată în toată plinirea dupăce a schimbat şi prefăcut-o. 
Puterea dzeească pătrunde pretutindene. Deosebirea de cea 
precedentă: acolo puterea împărăției lui Dumnezeă se mani- 
festă, în creșterea sa, aici însă e latentă, pănă la desvoltare, 
când după înfluenţa. asupra, elementului străin îl schimbă în 
natura sa. . 

33. Altă parabolă le zise lor: Asemene este 
împărăția cerurilor aluatului, care luând muie- 
rea îl ascunse în. trel măsuri de făină pănăce 
toată s'a dospit. Afuierea; datoriuţa el era a coace pâne. 
Îl ascunse: l-a pus în făină; exprimă puterea tainică, nevăzută. 
Aluatul în s. Scriptură nu simbolizează numai necurăţie, strică- 
ciune pentrucă discompune (Ex. 13, 7; 1. Cor. 5, 7), ci şi o pu- 
tere lucrătoare (1. Cor. 5, 6. Gal. 5, 9). odrov=i1ND,. măsură 
evreească pentru uscate, conţine după sos Flaviu 114, mă 
sură romană (Antiq. 9, 4, 5; Jeronim |. a. 1.). “evoor e 
substanța la gvgaua: fina în "loc de aluat. Aluatul, deși mic, 
dospeşte întreaga massă, așa, și împărăţia pământeană a lu ! 
Dzeii, ereştinizmul, care a produs în omenire mari schimbări 
prelucrând- -0 din lăuntru spre afară (Numărul 3 înţeleg unii spi- 
ritul, sufletul și trupul cari să influențează de puterea dzeeastă). 

f) Înveţămentul lui Isus în. parabole se pune în lumina profeților 

15, 34. 35, 

34. Aceste toate grăea Isus mulţimili în para- 
'bole şi nimic nu grăea lor fără parabolă, 35. ca 
st se plinească ce s'a zis de prorocul care zice: 
Deschide-voii gura mea în pilde, face-voii să. 
curgă cele ascunse dela întemeierea lumil. Nimic 
nu grăea, să ia în înţeles relativ: atunci, sait de regulă, ceeace 
dovedește și imperf. 10? Luând negaţiunea absolut trebue
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să aibă nagafo?a înţeles mai larg: vorbea în inimă, tainic; 
sai comparând Mc. 4, 33: precum putea auzi fiecare, adecă 
deși Isus nu grăea totdeuna în pilde, totu nu-l înțelegeaii toți. 
Evangelistul află aci realizat Ps. 78, 2. Prin prorocul pen- 
trucă după inscripţie autorul psalmului este Asaf, care 2. Cron. 
29, 30 să numește vezetor. Ieronim (Coment. .la, ac. loc) zice 
că aici stătea în Msse vechi numele,lui Isaia (Tischendorf încă, 
l-a primit după N și Minusc.) —- ceeace s'a, „adaus pentrucă, 
copiştii nu credeai că autorul psalmului era profet. Partea 
ântâia a citatulul consună cu textul LXX, a doua e liber după 
original. DTD” 5 DPN DEN traduce LX pYpgopeae 1100 
Bimuara cr dezijs. An0 zarafBolijs z0ouov , însemnează ar 
"cos, ocură în acest înţeles numai în T. N.. (Mt. 25, 34. Le. 
„11, 50. Io. 17, 20 etc.). Lumea să închipuește -ca o zidire 
care începe. cu fundamentul (zaza(6044j). Expresiunea, £ocupu se 
află numai aici, LXX traduce așa Ps..18, 2 evreescul Wa 
Cele ascunse dela întemeierea lumii: conducerea, miraculoasă a 
poporului ales prin Dumnezeii. Evangelistul ia expresiunea, în 
înțeles mai larg: , planurile dumnezeești privitoare. la omenire, 
saii cele ascunse ale istoriei acesteia cari s'ai arătat în Cristos. 

9) Explicarea parabolei despre neghina în grâă,. 18, 96—43, 

Isus grăeşte numai. învățăceilor. Aci avem două soiuri de 
„sămânță aruncate de dol oameni. După momentele: -săm&nător, 
țarină, sămânță bună, neghină, vrăjmaș (37—39) urmează în 
v. 40 nimicirea neghinei ca actul principal raportându-să la 
judecata Fiului omului. | Ş 

36. Atunci slobozind mulţimea veni în casa. 
Și Saii apropiat de dânsul învăţăceil săi zicând: 
Spune nouă parabola despre neghina țarinei. 37. 
lar el răspunzând zise: Celce a sămănat stmânța. 
bună este.Fiul omului, 38. iar țarina e lumea; 
iar sămânţa bună, aceștia sânt fiii împărăției; 
iar neghina sânt fiii celui răi, 39. iar vrăjma- 
„şul care a sămănat-o este diavolul; iar secerișul 
„e sferşitul veacului, iar săcerătoril sânt ângeril. 
40. Deci cum st adună neghina și să arde în foc, 
astfel va fi la sferșitul veacului. 41. Va trimite 

Ul 
+
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Fiul omului pe ângeril săi, și vor aduna din îm- 
părăţia sa toate smintelele şi pe celce fac fără- 

-delege, 42. și-l vor arunca pe el în cuptorul de 
foc; acolo va fi plângere și scârşnirea dinţilor. 
43, "Atunci drepţii vor străluci ca soarele întru 
împărăţia Tatălui lor. Celce are urechi să audă. 
În casa cf. v..1. qodtav afară de 15, 15 nu mal ocură în 
T. N. După explicarea Mântuitorului stmănătorul este el în- 
suș, țarina este lumea în care se desvoltă împărăţia lui 
Dzeii. Biserica, conzistă din buni şi” ră; sămânța bună sânt 
membrii impărățiel. Ontgua nu însemnează grăunte ci grâă, 
pentrucă această, sămânță este învățătura lui Isus. Neghina 

“sânt partizanii diavolului (fi ceha re); iar secerișul va, fi 
la judecata din urmă, când secerătoril (ângeril) -vor veni cu 
dreptul judecător. (25, 31. Me. 13, 27). 7ov zovngov e masc. 
cum arată 0 didfo?os v. 39 (ef. Io. 8, 41. 44; 1. l0.3,8. 
10). Sferşitul veacului numa! la Nt.; în ovangelil exprimă 
timpul înainte de venirea a doua a Jul Mesia ; pentru Ludei | 
acest sferșit sosise (Is. 2, 2. Dan. 10, 14. Ev. 9, 26). Se 
arde simbolizează greutatea pedepsei; cei răf vor fi scoși cu 
totul. V. 41. bu... bă: stai în serviciul Fiului omului, cf. 
8, 20. V. 41. 42 arată puterea Mesiel asupra ângerilor care 
adună toate smintele ca să nu mai poată fi altora îndemu, 

dar și pentruca cel seduşi la fărădelegi să fie nimiciți. Ne- 
ghină să samănă îndemnând la, smintele, deci nică fiil împără- 

ției nu o pot cunoaşte lesne şi seducerea la fărădelegi să 

mărește astfel (1. Io. 3, 4). V. 43 espune cu cuvintele lui 

Dan. 12, 3 mărirea, celorce Sai păzit de fărădelege numindu-l 
drepți (e. 42). Din asămtnare rezultă că celce nu aparţin 

împărăției mesianice vor fi suferiți pănă la sferşitul acestul 

veac, apol vor fi alungaţi. za ozddala e abstract în loc de 
concret: oamenii care dai,anză la smintele, scandal, la, păcat, 
seducătorii. Zigaben: Pe aceia numește scandal și care fac 

fărădelege. Fac fărădelege Ps. 5, 6; cuptorul de foc insemuează 
gheena (Dan. 3, 6). La v. 42 cf. 8, 12. Atunci: când 

cele bune să deosebesc de cele rele în definitiv. Vor străluci; 
compozit. xAduwpovow e ales spre a semnifica că vor vedea 

mărirea maiestatică a Tatălui lor, care este asigurată, deplin.
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h) Parabola despre comoara ascunsă, mărgăritarele prețioase și 
năvod, 13, 45—52, 

La cele patru parabole de pănă aci grăite poporului să 
adaug trei grăite numai învăţăceilor, cară tratează tainele îm- 
ptrăției lui Dzeii: raportul oamenilor cătră ea, pecând cele 
de mal nainte să 'ocupă cu -natura saii raportul el cătră ome- 
nire. Ele staii în strinsă legătură și să întregesc, ce dovedește 
repeţirea lui ri. a 

„44, Asemenea este împărăţia cerurilor co- 
„moarei ascunse în țarină, care aflând-o un oma 
„ascuns-o0, și de bucuria ei merge și vinde toate 
câte are şi cumpără țarina aceea. Asimănarea aceasta, 
şi cea următoare arată că împărăția lul Dzeii, în care există de- 

“plină graţie şi adevăr, evangelia, întrece orice bun pământesc, 
Omul trebue să părăsească pentru ea toate : externe (avere, bunuri, 
rudenii) și interne (putere, datină, felul de vieţuire). Care aflând-o 
un 0 d ascuns-o: o ascunde unde a găsit-o ca să nu fie 
silit a o da stăpânului. de acum, ci cumpărând țarina să fie 
a sa. Artic. la co e generic. După Talmud cine cumptră 
o țarină cra stăpân și a celor din lăuntrul ei (Baba Mezia, 

„f. 28, 2). Ascuns este adevărul descoperit în Cristos dintru 
început și chiar acum fiilor lumil. Natura, acestui om e recep- 
tivă. Graţia dzeească se apropie de dânsul, el o primește; 
apol produce curajul în urma căruia se jertfește pe sine (de - 

- Ducuria €% merge) şi prudența, -pentrucă el o ascunde și apoi 
cumpără țarina cu comoara dintrensa. 

45. larăş asemene este împărăţia cerurilor 
omului neguţător care caută mărgăritare fru- 
moase. 46. lar aflând un mărgăritar de mult preţ 
mergâud a vândut toate câte avea și l-a cumpt- 
rat. Aci să înfăţişează un caracter activ care caută cele no- 
bile (adevărul creștinesc) și nu 'se odihneşte pănă nu-l găseşte ; 

„ silințele și grijele omului care voiește a, fi părtaş de împărăţia 
lul Dzeii. Aici mal avem contrastul între mulţime. şi unime; 
cea din urmă este. Dzeii, pe care toţi trebue să-l caute - 
“(mulţimea : ceice îl caută). Asupra valorei mărgăritarelor se 
rostește Pliniu: Principium . culmenque omnium rerum pretii 

11
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47. Marăş aseniene este : împerăţia cerurilor 
năvodului aruncat în are - şi care adună tot 
felul; 48. care dacă s'a umplut scoţându-l la 

“m diginie” şi șăzend aă adunat cele bune în vase, 
iar cele putrede ai lăpădat afară. 49. Aşa va fi 
la sferșitul ve eâcului; eși-vor îngerii şi vor deo- 
“sebi pe cel ră! din. mijlocul celor drepți, 50. şi-l 
'vor' arunca pe ei în cuptorul de foc; acolo, va 
fi plângere și scârșnirea dinţilor; cf. v. 24—30. 
“Nu e"'destal 'a fi “numai cu numele membru al bisericil lui 
* Cristos, ' ci trebue 'să căutăm a păstra vieața graţie! totdăuna 

nepătatii “Crizostom : Apol ca să nu ne încredem prea mult 
“în predică nuaă, nici: să cugetăm că credința ar "fi suficientă 

“spre “inântaiire, Sbumne și altă parabolă înfricoșată. Aici să 

“arată! că! Imperăția cerurilor atrage” pe toţi din toate popoarele 
(2 7rayros "pâvows — vezi la parabola despre neghină 'să 

“spuiile” cine! o' samănă), dar unil vor fi primiți întrensa, alții 
“nu, fiind putrezi” să lapădă afară. Bune . . rele: peştii care 
"să pot folosi și care nu (7, 17). i 

Acum întreabă Isus -pe inveţăicel de ai înţeles cele 
“ărăite, căci numai atunci pot învăţa pe alţi. 51. Înţe- 
legeţi. aceste toate? Ziseră lui: Da. 52. lar el 
„zise lor: Pentru acea tot cărturarul care se face 
învățăcel al împărăției lui Dumnezei, asemene 
este omului stăpân de casă, care scoate din vis- 
“tieria' sa noi şi vechi. La răspunsul afirmativ al învă- 
țăceilor Isus urată. chiemarea unul cărturar în, înțeles mal 
inalt, cum sânt că. “Aceste toate: v. 36 sq. Pentru aceea!) 
se rapoartă! la 'cele nemijlocit precedente: pentrucă vol aţi - 
înţeles cele grăite, fiinţa și: însemnătatea imperățiel cerurilor, 
“deci “zic vouă etc. Voautazeus e învățător în genere, iar 

“ adausul ucOniivSis 7ij Baouleiez: arată că să are în vedere 
un învățător. creștin (Recepta: es zijv Baoileiav ; Lachmann: 
îv' 7ij Baoizig): un cărturar instruit și apt a lucra pentru 
tmpărăția lui Dzei. poSdyreav ur = a fi învețăcelul cuiva, 

“e“tranzitiv (discipulum facere alicui). Împărăția lui Dzei” e 

| 1) Unit rapoartă la, învățământul precedent în parabole; la, întrebarea: 
De aceea, v-am întrebat, pentrucă fiecare cărturar; Augustin la parabola . despre 
comoară (v. 44).
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personificată. Acesta, trebue însă, să-i aparțină, să. pătrundă, 
” adâncurile el.ca, să poată, învăţa, pe alți. Celce voește a, fi învă 

țător bisericesc, trebue să-I fi fost învățăcel ; contr astul între în 
văţătorii creștină Şi jidoveşti, Aceştia propun înţelepciunea pentru 
“scopuri pământeşti, apostolii și urmașii. lor învaţă cuyânțul 
vecinie (lo. 1, 1), izvorul înţelepciunii și adevărului, spre Seo 
puri cerești. Raportul acestor două soiuri de învățător este 
ca, al stăpânului de casă cătră casnici ; acela, a adunat "toate! 
cele trebuincioase în casa sa și împarte “după trebuința fie- 
căruia. 9nowvoos este cămara, de provizii. ta Bale promere, 

Nol și vechi: legea și evangelia (Ori igen, Crizostoni, Ieronim), 

„sait lucruri necunoscute și cunoscute. Înţelesul este : Biserica! 
dă prin învățătorii săi fiecărui din puterile sale. lucruri noi: 
Şi cunoscute, precum face Și un stăpân de casă care scoate 
din cămara de proviziune și dă fiecărui după trebuință mân- 
care cunoscută adăugend necunoscută. 

Ş. 19. Isus petrece în Nazaret, 13, 33-— -b8, 

(le. 6, 1—6). 

Cele istorisite aici nu sânt identice cu Le. 4, 16 s 
pentrucă după acest autor Isus petrece în Nazaret, indătă după 
ispitirea în pustie. 

53. Și a tost dacă a storșit Isus parabolele 
aceste, a trecut de acolo. 54. Și venind în patria 
sa învăţa pe dânșii în sinagoga lor, că se miraă - 
şi ziceai: De unde are înţelepciunea aceasta și 

puterile? Înţelepciunea lui Isus s'a dovedit în parabolele 
sale; auzitorii o constată deşi nu: o primesc și să fie părtași 
binecuventărilor lui. A frecut (ueraigew scil.: txuzrov): dela 
lacul Genezaret (13, 1). Patria sa este Nazaretul, unde lo- 

„cula muma lui; locuitorii îl cunosc (v. 55). Pe dânşii: pe. 
" Nazarizeni. Acesta (zovzq) e zis cu dispreţ. "Puterile : Isus'a 
„săvârşit minuni (Me. 6, 5 cf. Mt. 13, 58). 

55. Nu este acesta fiul teslarulul? Nu se 
chiamă muma lui Mariam, şi fraţil lui Iacob, losif, 
Simon şi luda?'56. Şi surorile lui nu sânt toate 
la noi? De unde deci are el toate aceste? Magrdu 
e formă siriană în loc de Magia. rezrov=lemnar, apol în
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genere care lucră în lemn, faber lignarius.) Recepta, citeşte 
"Iwons, formă mal moale grecească a evreescului Iwop (pri- 
mit aici după B. C. Ital. Vulg.; A are 'Iwdvwme). 

„57. Şi se sminteai de dânsul. Iar Isus zise 
lor: Un proroc nu este necinstit fără numat în 
patria și în casa sa. 58. Şi nu făcu acolo puteri 
multe pentru necredinţalor. Se sminteaă: nu puteai 
găsi legătura între faptele lui Isus și originea lui; judecând 
după cele din afară nu-l. ascultati. În casa: familia (12, 25. 
cf. Io. 4, 44). Experienţa, aceasta se bazează pe împrejurarea 
că rudeniile și compatrioţii nu pot pricepe virtuțile unuia din 

„Sinul lor (lo. 7, 3). Nu făcu multe minuni ct. Me. 6, 5. — 
Întrebarea asupra fraţilor lui Isus să răspunde: 

a) Aceștia sint feciori şi fete ai Mariei cu Iosif. Pă- 
rerea aceasta, aflăm la ebioniți etc., Helvidiu, Eunomiu etc.; 
în timpul mal noii la cel mai mulți protestanți. 

b) Fraţă și surorile luă Isus sânt fi trupeșii a hu: 
Josif din alti căsătorie — ce relatează deja, Origen; se află 
în Fvangelium de nativitate Dlariae, Evangelium îinfantiae 
Salvatoris, Historia losephi fabri lignarii, Grigorie de Nisa, * 
Ilarie, Epifane etc. Ieronim zice că această socotință se ba- 

» Zează, pe scrierile apocrife și nu are temelii în s. Scriptură 
și tradiție. | 

c) Josif a ținut în căsătorie de levirat pe muierea hui 
Cleopa;. copiii născuți în această căsătorie sânt fraţii și suro- 
vile luă Isus — aceasta, afirmă mal ântâiu Teofilaci. EL zice 
că Iosif era fratele lui Cleopa care a murit fără urmași ; dar 
noi nu știm de aceasta nimic pozitiv. 

d) Fraţii și surorile Domnul sânt rudenil aproape, 
adecă verk şi verișoare — după tradiţia foarte veche a bise- 
ricil. Probabil este că ei sânt copiii lu! Cleopa sa Alfei cu 
al Mariei care Io. 19, 25 să zice sora preacuratei Fecioare. 
Hegesip numără la neamul Domnului pe Iacob, Simeon și 
Iuda zicând că sânt așanaumiţiă frați a Domnului. Această, 
numire și că Simeon este fiul unchiului (Setog) arată raportul - 
lui Isus cătră aceştia (Fus. H. E. 4, 30. cf.:3, 23). Lui 

1) Justin afirmă că Iosif a făcut pluguri și jugură (Dial. c. Tryph. 88. ef. 
Me. 6, 3). :
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“urmează Clement Alexandrinul, Origen, Lusebie, leronim. (care 
combate pe Helvidiu), Zeodoret, Augustin etc. 

Din cele înşirate vom cerceta din punct de vedere exe-. 

getic numai a) d). La Mt. 27, 55 sq. Me. 15, 40.47. cf. 
16, 1 să amintesc Maria Magdalina, Maria luă Iacob și a 
hui lose mumă și Salome; iar lo. 19, 25 zice că la crucea, 
Domnului erai: Maria, muma lui Isus, sora ei, Maria a lui 

Cleopa și Maria Magdalina. Nu este motiv ca cel doi evan- 
geliștă să amintească pe muma lul Isus după cel doi fil, așadar 
muma lut Isus la, Io.: şi muma luă Iacob și lose nu sânt iden- 

- tice; remâne deci că aceasta din urmă este a lui Cleopa, sora 
mumei lui. Isus (cf. Mc. 15, 40. Le. 24, 10. Me. 15, 47). 

„Dol din fraţii lui Isus (v.: 55), deci toți patru, aă fost fiir 
Mariei a lui Cleopa. S& naşte întrebarea ce însemnează 7 zov 
Khonâ? Poate fi fica şi muierea lui Cleopa; registrele apo- 
stoleşti dovedesc că să poate lua numai în înţelesul din urmă. 

“ În aceste să aminteşte Iacob al ha Alfeă care Gal. 1, 19 să: 
„numeşte fratele Domnului. Nimic nu împedecă a identifica pe 

Iacob fratele Domnului cu Iacob al Mariei a lui Alfeii; îndeo- 
sebi că A?onâs și '4?gatos sânt numai pronunţări diferite ale 
aram. 199 transcris grecește ma! aspru ori mal moale; cf. 
MAN LAĂ "Appaios; 2. Cron. 30, 1. MD LĂX ooty. Acest 
rezultat să confirmă prin argumentele contrarilor aduse dela 
Helvidiu pănă în timpurile noastre. Aceştia zic că cegpde 
însemnează frate nu văr. Aci să observă însă că după dialectul 
elenist ddepos are înţelesul lui TIN" însemnând și înrudiți de- 
aproape (Gen. 14, 16: Lot şi Avram cf. Gen. 11, 27. 13, 
8; Gen. 29, 12. 15; 31, 23. 32, 46); agijderea şi DIN să 
ia în înţelesul acesta mai larg în T. V. (Gen. 24, 59 sq. lob 
42, 11). Mai departe să zice că fraţii lui Isus sânt totdeuna 
în societatea. mumei lui (12, 46. Me. 3, 31. Le. 8, 19. Io: 

„2, 12). Din tăcerea evangeliilor asupra lui Iosif putem deduce - 
„că el a murit înainte de pășirea publică a lui Isus (Epifane 
„Haeres. 78 zice că în al 192. an al vieţii lui Isus); Maria va: 
fi locuit la rudeniile sale, Cleopa 'şi Maria, formând așa 0 fa- 
milie. Nu'e cu neputinţă însă. că Cleopa a murit înaintea luy 
Iosif, care a luat la sine pe văduva cu copil — atunci UȘOr | 
să explică credința că frații: Domnului sânt din căsătoria. ân- | 
tăia a lui Iosif; el i-a crescut şi să numiră în înţeles maţ
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larg fiii lui, Nu fără importanţă este împrejurarea, că Isus în- 
credințează pe mumă sa lui Ioan (lo. 19, 25 sq.); de avea: 
fiil trupești aceasta nu era necesar. În urmă se provoacă con- 
traril fecioriei perpetue a, Mariei la Mt. 1, 18. 25; vezi cele 
espuse acolo. Astfel se confirmă pe deplin învățătura, bisericii : 
Maria a zămislit fecioară, a născut fecioară şi a rămas tot- 
deuna, fecioară. 

$. 20. [sus fuge dinaintea lui Irod; tăierea capului 
Botezătorului, 14, 1—13. . ă 

(Me. 6, 14—19. Le. 7, 7—9). 

În cap. 14—17 observăm că Mt. se abate dela datina | 
de pănă âci. Cronologia este și aici un ce de a doua mână, 
dar întâmplările sânt înşirate fără a să putea stabili un prin- 

„cipiii comun. Antâia istorisire este de împortanţă pentrucă să 
dovedeşte cum Irod se pronunță asupra lui Isus: el reduce 
puterea acestuia, la învierea Botezătorului din morţi (necre- 
dinţa se îmbină cu credința deșartă). Espunerea ucideri! Bote- 
zătorului complectează istorisirea. 

1. În vremea aceea. Irod tetrarhul auzise 
veste de Isus, 2. şi zicea slugilor sale: Acesta 
este Ioan Botezătorul; el a înviat din morţi, și 
pentru aceasta lucră puterile întrânsul. În vre 
mea aceea e cu totul nehotărit, cf. Me. Le. care pun această 
întâmplare după trimiterea celor 12 apostoli. Irod este 1. 
Antipa, fiul .lul Irod cel Mare; prin testamentnl acestuia 
moșteni Galileea și Pereea având titlul de. tetrarh, adecă stă- 
pânitorul părţii a patra de țară. Numai la Jos. Flaviu - 
(Antig. 14, 1. 3. 17, 1. 3; Bell. jud. 1, 28, 4) poartă 
numele “4yzinos, adecă “Arinargos, pe monete și în T. N. 
nu. Nu e mirare că acest bărbat foarte uşuratie nu auzise 
mai nainte nimic de Isus. Veste de Isus (71jv azoijv 'I005) | 

„Ch. 4, 24. Impresiunea vestei să descrie v. 2, (cf. Me. Le. 
care adaug faimele în popor). Irod nu crede în învierea mor- 
ţilor (era saduceii, cf. 16, 6), dar conştiența îl mustră pentru 
uciderea Botezătorului și-l face griji că poate totuş a înviat 
(Le. 9, 7). Această temere impărtășeşte el slugilor sale: 
oficianții de curte (Gen. 41, 37; 1 Sam. 16, 15 sq. Dan.
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2, 7). Înviind Ioan — crede Irod — face „minuni ;. nu e 
metempsihoză, căci nu zice că sufletul lui a trecut în. altă 
ființă, ci însuş a înviat (pentru aceasta: fiindcă nu e om de 
toate zilele). | | 

3. Căci Irod prinzând pe loan îl legă şi băgă 
„în temniţă pentru Irodia muierea fratelui săi. 

4. Că zicea Ioan lui: Nu e slobod ţie st o aibi 
pe ea. 5. Și vrând să-l omoară pe el se temea de 
popor, căci îl ţineaii pe dânsul proroc. Ca să ex- 
plice cele cuprinse în v. 2. urmează cum Botezătorul a fost 
prins și ucis (ef. 4, 12. 11, 2). Irod cel Mare avu dela, 
soția a doua (Mariamne, fica arhiereului Simeon). pe Irod 
Filip (nu este tetrarhul, pentrucă acesta era. fiul Cleopatrel 
cu al lui Irod cel Mare); dela a treia (Maltace) pe Irod An- 
tipa; dela a cincia soție '(Mariamne, fica romaneului Alexandru) 
pe Aristobul. Acesta să căsători cu Berenice şi născu pe Irodia 
care se mărită după Irod Filip, care desmoștenit de tatăl săi 
locuea în Ierusalim și avu pe Salome, jucătoarea din v. 6. 
Irodia trăea în adulterii și incest cu Irod Antipa care alun- 
gase pe soţia .sa legitima, pe fica regelui arab Areta (os. 
Flaviu, Antiq., 17, 1, 2. 8, 2. 18, 5, 1. 4). Închisoarea 
este Aachacrus (los. Flaviu, Antig. 18, 5, 2), la: hotarele 
de miazăzi ale Pereil; iar anul prinderil după cel mat buni 

” cronologi (Anger, Wieseler) este 782 U. e. îr 7ij gpulazi: 
în loc de zis zjv qpulaziţv, cf. 10, 16. În D. Vulg. Itala lip- 
seşte <bifinnov după puvaixa. Nu e slobod etc. Lev. 18, 16. 
20, 21, pentrucă trăea bărbatul el. Se o aibi pe ea, cf. 1. Cor. 
5, 1.; posesiunea, conjugală. Pentru Irod a fost aceasta, numai 
pretext, motivul adevărat va fi fost teama că Botezătorul va 
naște tumulte. zîzov nu aestumabant, ci țineaii la dânsul ca, la 
un profet. E 

6. Iar sosind ziua nașterii lui Irod jucat-a 
fata Irodiel în mijloc şi plăcu lui Irod, 7. de 
aceea cu jurământ îi făgăduise să-i dee orice va 
cere. 8. Iar ea fiind învățată mat nainte de mu- 
mă-sa zise: Dă-mi aici în tipsie capul lui Loan 
Botezătorul. Ceeace omul ușuratic nu face în stare de 
trezvie temându-se de popor, deși constatase. că i-a vetămat 
maiestatea (11, 9 cf. v. 5), se hotărăşte acum în starea de
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„beţie. za pevtora: ziua naşterii, orl ziua suirii pe tron (Sui- 

cer, 'Thes. eccl. IL. p. 746); serbaii şi faraonii pe timpul lui: 

Iosif (Gen. 40, 20). peveoto 0 evonutvors e dat. timporal, 

nu trebue cores după Recepta ca gen. abs. pertoiwv dt 

yevoutvov (Win. p. 205). Orientalil iubesc jocul foarte mult ; 

Grecii îl execută la ospeţe. îv prog: oaspeţilor; salei. Fata 

Irodiei și a lui Filip; se chiema Salome şi s'a măritat apol 

după unchiul săi, tetrarhul Filip (1. Flaviu, Antig. 18, 5, 4). 

Jocul Salomei răpeste pe Irod, el promite să. dea. ce va voi 
fata. apoffBdiewv=a aduce aminte, a promova; trop: a în- 

strui, învăța. Din «30, fără amtnare,. îndată (Zigaben: aci, la 

ospef); v. 11 și Me. 6, 25 rezultă că Irod nu şi-a serbat 

ziua nașterii în palatul săi Tiberia care e o zi departe de 
Machaerus., ci în această fortăreață ori în palatul regesc din 

. Bethanamaton sai Livias: - 

9. Şi întristându-se regele pentru jurămân- 

tul şi pentru celce împreună ședeai la masă po- 
runci să se dee, 10. şi trimițând aii tăiat capul 
lui loan în temniţă. 11. Şi a fost adus capul lui 
în tipsie şi s'u dat fetei, și fata l-a dus mumel 
sale. 12. Şi venind învăţăceil lu! luară trupul 
şi-l înmormântară, și mergând spuseră lui Isus.. 
Recepta are: zai îivan9n ... Bed 0 Vulg.; iar B. D. Min. 
Ital. numai Junn9eis fără 0£; deși logicește trebue discompus 
precum .are Recepta: şi... s'a întristat. Întristarea regelui e 

motivată: Pentrucă era să ucidă un bărbat mare şi s&-și 
atragă ura poporului. (Zigaben). Dar" pentru jurământul : jură- 

mântul din v. 6. pare a fi fost însoţit de mai multe forma- 
lităţi; și pentru ete. Regele nu aștepta acest sferșit al 
promisiunii, deși voia să piardă pe loan (v. 5). Conştienţa 
il mustră că a pus în joe foarte ușor. vieața unui om care 
nimic r&ii nu-i făcuse. Părerea de răi e însă momentană, 

"căci motive omeneşti: ambiția, și rușinea falză amuţese con- 
ştienţa ; poruncește a împlini promisiunea. Învățăceii Botezăto- 
rului auzind sfârșitul lui iai trupul și-l îngroapă: ultimul 

“semn de reverință; duc apoi veste lul Isus (cf. Io. 1, 35 sq.); 

13. lar auzind Isus s?a dus de acolo în co- 
rabie singur în loc pustiit. Cu aceste cuvinte începe 
de noi istorisirea din v. 2. Cursul istorisirii: ]sus era în
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Nazaret când Irod aude de dtnsul; moartea Botezătorului, 
de care înţelege și Isus (v.. 12) și se vede îndemnat a se 
retrage în pustie. îxei9ev: unde se află când a primit vestea, 
Nazaret sai altundeva; cel puţin din în corabie ar rezulta, 
că este. în apropierea mării. Loc pustii după Le. 9, 10 Bet- 
saida în Gaulonitis, teritorii aparținător lui Filip tetrahul, 
cel mai blând între fiit Iul Irod. Singur: numai cu învăţăceil. 

$. 21. Săturarea celor 5000 de oameni, 14, 13—21. 

(Ac. 6, 30—44, Le. 9. 10—17. Io. 6, 1—14). 

„ Mal detailat espun această întâmplare Me. şi Io. Mâu- 
tuitorul se retrage în pustie, unde-i urmează mulțimea; îl 
vorbeşte și face minunea. | 

13. b) Şi auzind mulţimea s'a dus după dtn- 
-sul în pustie pedestri din cetăţi. 14. Şi eșind 
văzu popor mult, și i-s'a făcut milă de dânşii 
și tămăduea pe bolnavil- lor. Mulțimea auzise că Isus 
a trecut lacul, se duce după el; și adecă din cetăţile Galileii. 
Pedestri : încungiurâud lacul. Cât timp a stat Isus siugur. în 
retragere nu să spune; vedem însă că eșind de acolo — nu 

- din corabie — vede poporul adunat. Isa făcut milă indică 
nemărginită dragoste. 

- 15. lar făcendu- se seară s'aii apropiat învă 
țăceii zicând: Locul e pustii şi ora a trecut: 
slobozi deci poporul, ca ducându-se.în sate st- SN 
cumpere de.mâncare. Î6. Iar el zise lor: Nu. tre. 
bue să se ducă; daţi-le vol lor st mănânce. 17. 
lar ei ziseră, ur: Nu avem aici fără numai cinci 
pân! și doi peşti. Iudeii număraii două seri; aică este 
ântâia, adecă dela 3—6 ore după amiazi (ef. Ex. 16, 12. 
30, 2 ete.). Ora: timpul zilei, nu timpul potrivit de mâncare 
saii de învățătură. Pare că. între: sinoptici şi loan există di- 
ferență, care să înlătură: învățăceil. roagă pe Isus să slobo- 
zească poporul; urmează agrăirea cătră Filip. Învăţăceit în 
atrag atențiunea că acum e vremea a griji de cele trupeşti; 

| Jocul. însă e departe de orașe, deci înzadar ar slobozi poporul. 
Isus arată neputința lor zicend: Daţi-le vo) lor ete. ct. lo. 6,5. 

18. lar el zise lor: Aduceţi-le mie incoace. 
19. Și poruncind mulţimil se șadăpeiarbăluând
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cele cinci pâni și cel d-ol pești căutând.la cer a 
binecuvântat, și frângând a dat pânile învăţă- - 
ceilor, iar. invăţăceii mulţimii. 20. Şi mâncară 
toţi: şi se'săturară, şi luară romăşiţa de sfărăimi- 
turi douăspr ezece coşuri pline. 21. Iar celce mân- 
caii erai bărbaţi ca la cinci mii fără muieri 
și copil. Săturând Isus mulţimea cu : nensemnata provi- 
ziune dovedește că nu are nevoe să i-se aducă aminte. Aci 
sânt legate mai multe, particip. fără copula za (Win. p. 
323). Pustia unde petrece. Isus -era păşune fără sate şi 
oraşe (0315) îni zov zdozov ca 13, 2. A Vinecuvântat 
e rugăciunea de masă rostită de Isus asupra pânilor; care 
să rostea de tatăl familiei la mâncare în numele tuturor. | 
Mântuitorul caută la cer rugându-se, apol: binecuventă . pânile 
şi le frânge. Pânile la, Tadei erai subțiri și serveaii adese ca 
farfurii, Cu” aceeaş putere care face din puţine grăunțe un lan 

- întreg înmulțește Isus pânile în mânile sale. su?opia lui Isus 
este izvorul înmulțirii pânilor care în mânile apostolilor con- 
tinuă. Laară: dupăce sa săturat mulţimea apostolii adună 
rămășița.. zopryos e coș de mână saii săculeţ în care să puneaii, 
merindele de drum. Evreii îl folosiati foarte mult, de aceea îi 
batjocureşte Martialis cistiferos (Epigr. 5, 17). Fiecare apostol 
ia un coș de sfărămituri; așadar aceste întrec numărul pânilor. 
Douăsprezece coșuri e apoziție la de sfărămituri care depinde 
de remășița. Evaugelistul spune apriat numărul celor săturaţi 
și al coșurilor pline de sfărămituri 'spre a arăta mărimea mi- 
nunii. Toţi evangelişti conglăsuese la număr; numai Mt. are 

-Jără de muieri și copii. Deminut. nodlov = copilaşiă care-i 
purtaii saii ţineaii mumele. 

Ş. 22. Isus călătorește pe mare, 14, 22—33,. 

(Xe. 6, 492—62, Le. 6, 15—21). 

Isus se retrage după minune dinaintea poporului pentrucă 
acesta voia să-l aleagă rege (lo. 6, 15) şi așa uşor să putea, 

„produce tumult (cf. Me. 6, 52). ln singurătate converzează, 
Isus cu Tatăl. Minunea de acum încă dovedește că este stă- 
pânul naturil; iar umblarea pe ape proroceşte schimbarea, lut 
la faţă (Io. 6, 1).



:22, Şi îndată'a silit pe învățăcel să între:în 
corabie-și să meargă “inaintea lui de ceealaltă 
“parte pănă:cănd va slobozi poporul. .23. Şi slo- 
bozind mulţimea s'a suitin muntele mal ântâiii s& 
se'roage. lar făcându-se seară era singur:acolo. 
Îndată a silit: fără, întârziere după cele precedente ;. învăţăceil- 
“mai bine rămâneaii cu el,.de:aceea îl silește::a-l: părăsi. Mo- 
tivul. fapiei este dorinţa Mântuitorului de'a fi singur (v. 23). 
În corabie: cu case veniseră. Pănă când va slobozi mulțimea, 
apol avea, să vie după dânșii; pe: drumul de,ţară .(10.'6, A 
sq.). În muntele: care era în apropiere.  Făcându-se seară: 
doua ; : după apusul soarelui, dela: 6—9 ore. În evangelil în. 
timpinăm adese că Domnul se ruga. Obiectul și modul rugă- 

- ciunil rămân necunoscute oamenilor neavând analogie, pentrucă 
se roagă Dumnezei la. Dumnezeii. Ce putem zice este că ea 
conținea, lupta în cerere şi rugă cu dreptatea “dumnezeească ; 

:era fapta arhiereului perfect,. jertfirea, de . sine lui. Dumnezeii 
Tatăl pentru neamul omenesc (Evr. 5, 7). 

94. Iar corabia era în mijlocul mărit învă 
luindu-st de valuri; căci vântul era protivnie. 
25. lar în a patra veghie de noapte mers-a la 

-denșşili umblând pe mare. 26. Iar:ei văzendu-l-pe 
el umblând pe mare s'a spăimentat, zicend că 
este nălucă,:și strigaii defrică. 27. lar el îndată 

"le grăi zicând: Îndrăzniţi, ei sânt; nu vă temeţi. 
Mt. pune în contrast cu : Isus corabia 'primejduită pe apele 

"lacului: Genezaret (aproape 'de Capernaum, 1 milă: de - lat) 
“ arătând că acela poartă grijă 'totdeuna: de al săi. pioov e 
“pred. -la :270îov (Win. p. 439); GaoaviGouevov: nu depinde 
de 7: era maltratată de valuri. Veghia a 4.: dela'3—6 
ore dimineața. “Înainte de exil număraii Evreii numai trel 
veghil, mal: apol (dela Pompeii înainte) adoptară dela Romani 
numtrarea de patru veghil de câte: trel ore. Isus grijeşte:de 

"al să chiar din depărtare (6, 27), de aceea sculându-se dela 
rugăciune foloseşte ocaziunea a le dovedi aceasta;: mal ales 
“acum după apunerea, 'lunei este corabia și maY- mult: bântuită 
de valuri. Cer mal mulţi citesc aid 71005 &UTovg: a: pă- 
răsit locul: de până aci (muntele) și a: venit la denșii; alţii 
119 ngos aurous.: Văzendu-l învăţăceil călătorind - pe :mare
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cred că e nălucă și se spăimântă, Fleeurarouvra îmi x. 
Odiaooav, sai cu Recepta- TEginaToUVTa. ni Tijs Saldoons, 
este o umblare miraculoasă pe apele mării şi nu pe ţermuri — 
ce să arată din analogia v. 29., căci atunci frica învățăceilor. 
ar fi ridiculă; aceştia mar fi putut înțelege pe Domnul fiind 

că în mijlocul mării. Expresiunea pdvragua=nălucă ; învă- 
țăceii nu puteaii crede că se mișcă pe mare ceva trupesc, de 
aceea se spăimântă crezând că este vro arttare spirituală. 
Li sânt îl încurajează. 

28. lar răspunzând Petru zise lui: Doamne, 
dacă tu ești, poruncește- mi ca să vin la tine pe 
ape. 29. Iar el zise: Vino. Şi eșind Petru din co- 
rabie umbla pe ape şi venea la Isus. 30. lar vă 
zând vântul tare sa temut, și începând aseafunda 
striga zicând: Doamne, mântuește-mă. 31. lar în- 
dată tinzând Isus mâna l-a apucat pe el, şi zise 
lui: Puțin credinciosule, pentruce te- ai îndoit? 
Cele istorisite în aceste versuri se află numai la Mt., cores- 
pund caracterului aprig, plin de iubire al lu! Petru cătră Isus. 
El voește să se convingă de este Domnul care le-a grăit, şi 
nu are răbdare pănă acesta sar apropia de el. Recepia citeşte 
&A9eiv mgos 7ov "Inoovv. Vulg. Tischendorf zai 719 -ro0s 
Tov "Inoovv. Porunca, Domnului: Vino îi dă încredere că poate 
umbla pe ape, înainte însă nu ; această încredere nu o perde nică 
când începe a se cufunda căel cere ajutorul Domnului: Doamne 
ete. Petru numește.așa pe Isus pentru caracterul lui mai înalt. 
Vezând: din. valurile mișcate ale mării. Puțin credinciosule 
nu==necredinciosule ; îl mustră numai că credința lui nu e 
neclătită. Pentruce ete. dordtw cf. 28, 17 însemnează: a se 

întoarce în dou părți, a fi nerezolut încotro să apuce; apoi 
în genere: a fi nehotărit, a se îndoi. Zigaben: Pentruce mak 
nainte ai îndrăznit, iar în urmă cești fricos? Credinţa este 
elementul mijlocitor al minunilor săverşite de Isus. 

32. Şi întrând el în corabie a stătut vântul. 
33. Iar celce eraii în. corabie s'aii închinat lui 
zicând: Cu adevărat Fiullui Dumnezei eşti. După 
cele întâmplate cu Petru, Isus întră în corabie, vântul se așază. 

_Întrând ei: Isus și Petru, Comparând cu Io. 6,21 pare con- 
ţrazicere; aceasta să înlătură: 79e2ov nu exprimă că învăţă- 
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ceil maii luat pe Isus în corabie, ci are înţelesul „cu bucurie, 

plăcere“ (Win. p. 435. 4.) Ceice erai 'în corabie : ceialalţi 

știa mărturisesc că este Fiul lui Dzei, ceeace determină, pe 

ngoozvrtiv, cf. 16, 16. Aici mai ântâiti numesc oameni pe 

Isus asttel. 
Părinţii explică această istorisire ca alegorie. Corabia, e 

biserica, furtuna sânt goanele, veghiile deosebiți vrăjmași saii - 

deosebitele -vremi ale descoperirii (Ilarie, Jeronim). Din punct 

de vedere moral se rapoartă la, spitele ŞI primejdiile vieții. 

Ş. 23. Petrecerea în Genezaret; conflict, 14, 34—15, 28. 

Ale. 6, 85—7, 23). 

Mt. nu istoriseşte unde aă debarcat, ci unde se așază: 

în șesul Genezaretului, care începe. spre miazăzi de Caper= - 

naum. Isus trebue să fi petrecut aci mal mult timp, pentrucă . 

mulți aduc pe bolnavii lor la dânsul; el îi vindecă, deși ek 

nu ascultă cuvintele lui (lo. 6, 66). Nu mult după aceea, 

conturbă lucrarea fariseii şi cărturarii” veniți din Ierusalim: 
EL le spune că lupta continuă: respinge atacurile fariseilor. 
(1—9); învaţă poporul. (10. 11) și pe învățăcel (12—20). 

34. Şi trecând ai venit în pământul -Geneza- 
retului. 35.Și cunoscendu- 1 pe el bărbaţii acelui 
loc aii trimis prin toată prejurimea, și ait adus 
la dânsul pe toţi bolnavii, 36. şi-l rugai pe dân- 
sul ca numal s5 se atingă deciucurul hainel lui; 
şi care s'aii atins s'aă timădauit. Ţinutul Genezare- 
tulul e foarte frumos, în Galileea inferioară ; după os. Flaviu 
(Bell.: jud. 3, 10, 8) are 30 stadii în lungime şi 20 stadii 
în lățime, lângă mare, acum EL Ghuuveir, “adecă Ghor mic. 
Bărbaţii de aici îl cunosc şi se roagă să le fie iertat ca bol- 
navii lor să se atingă de el, cf. 9, 20. V. 36. e notiță gene- 
rală ca 4, 24. | 

a) Spălarea mânilor, 15, 1—20, 

(Me. 7, 1—23). 

Timpul când sai petrecut cele următoare nu să. poate 
hotări. Prezenţa - fariseilor și cărturarilor din Ierusalim nu
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contribue :cu nimic :la .cronologie, pentrucă aceștia, , deși „ai 
"venit de .acolo, -puteaii fi de altunde. - o 

1. Atunci s'aii apropiat la Isus fariseii și 
cărturarii dela Ierusalim zicând: 2. Pentruce 
învăţăceil ti calcă obiceiurile bătrânilor? Că 
nu-și spală- mânile când mâncă pâne. Citind cu 

" Lachmann ro “Iegogo?iuwv (după BDN Min.) să leagă aceste 
„cuvinte cu mgootoyovrai; alţii citesc oi .Ga0 egoooivuw şi 
atunci avem contracţiune 'a prepoziţ. .cu artic. oi î 'Iego- 
Volimors . . . mgo0tozovru re 'Ingoi: Ano 'le000)Ujov. Fa- 
riseil ţinea foarte-mult la ritual; aceasta explică imputarea 
ce o fac Mântuitorului că învățăceil lui se abat dela, datinele 
vechi, adecă nu-și spală mânile. “Tradiţia aceasta începuse dela 
Ezra. Pentru Lev. 15, 11 sq. încep a-și spăla mânile înainte 

şi: după masă: (după Lightfoot abia. din timpul lui Sammai și 
“Hille]). Zradiţiunile Vătrânilor sânt prescripte nescrise (pentru 
“Deut. 4,14. 17, 10) cari pe încetul căpătară autoritatea legii 
scrise (cf. *Me.). nezofuregor sânt predecesorii, nu .cărturarii ; 
“bătrâni! poporului, cf. Evr. 11, 2. Buariţeo9au=—a, cufunda, și 
“a spăla mâncările cumpărate ca să se depărteze de ele orlce 
necurăție, iar vinreodor mal adauge momentul că sint frecate. 
„&orov 209ew (mb 5o)=a şedea la masă, a mânca. 

3. Iar el răspunznd zise lor: De ce.şi voi 
călcaţi porunca lui Dumnezeii pentru obiceiurile 
voastre? 4. Căci Dumnezeii a poruncit zicând: 

„OCinstește pe tatăl și pe mumă ta, și: Celce va 
„grăi r&ii pe tată sai pemumăcumoartesămoară.. 
5. lar voi ziceţi: Oricine va fi zis tatălui sai 
mumei: Dar (este), orice vei cere tu dela mine 
spre folosire, nu va cinsti pe tatăl sti saă.pe 
mumă sa. 6. Și aţi stricat legea lui: Dumnezeii 
pentru obiceiul vostru. Isus arată acestora ca el calcă 

0 poruncă dzeească pentru datinele lor. * Porunca, a patra din 
Decalog este serioasă deplin pentrucă  călearea să amenință, -cu 
moarte; deci cea mal zdrobitoare dovadă contra lor (Ex. 20, 
12. 21, 17). Contrazicerea; între dispoziţiunile lor și ale :lul 
Dzeii să învederează: Dzeu a -poruncit ... vol. ziceți; aşa ai 

» schimbat ei cele dzeești cu lucruri omeneşti. Făţărnicia a în- 
„cungiurat o; poruncă sântă a lui Dzeii cu așăzăminte omeneşti
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cari aii în vedere interesul proprii. Iar vol: îl asamănă cu - 
învățăceil ; tertium comparationis e călcarea, deşi în diferit chip. 
Citatul ântâiu este Ex. 20, 12. Deut: 5, 16, al doilea, Ex. 
21, 17. Lev. 20, 19. Prepoz. 0ou după narâga și pmreoa e 
omisă în citat. Lui zeuâv e opus xazoloșeiv. Oavărq Te- 
Jeuraro, în oiiginal DP DD: să moară fără amânare. Dar: 
(9oopov, scil. tor; Ț3p) să întrebuinţează de daruri sângeroase 
și nesângeroase; aci să poate suplini este, sai se fie: în ca- 
zul dântâiii s6 înfățișează darul ca promis templului, în al 
doilea ca unul care va fi aceasta. Tradiţia, bătrânilor era, că, 
darurile menite templului sânt înaintea datorinţelor faţă de: 
părinți. wgpeleio9au 2 (dn0) zivos —a aiea folos de ceva; 
ocură și Ja clasici; mai adese ci vad, magd, nd. Crizostom: 
Acesta e dar ui Dumnezeă ce tu ai voi să te foloseşti dela 
mâne și nu să poate lua. Nu'va cinsti începe apodoza: dacă 
zice cineva părinţilor... atuncl nu trebue să mai cinstească 
(în acest caz) pe părinți, el pentru acest caz'e dispenzat de 
porunca. de mai. nainte. zeu: orice manifestare a, cinstel că- 
tră părinți. Această învățătură tradițională pare că s'a aplicat 
foarte adese jignindu-să astfel pietatea cătră părinţi. 7jzvou- 
oare : aţi, declarat nevalidă. Recepta are: porunca: lui Dum- 
nezeăi. (cnv âwro?a)v Tov 9zov ; CN Min. z0v văuov 7. 9. Lach- 
mann după BD. Verz. zo 10pov 7. 9). 

7. Făţarnicilor,. bine a prorocit despre voi 
Isaia zicând: 8.. Acest popor mă cinstește cu bu- 
zele, iar inima lor departe este de mine; 9. darîn- 
zadar.mă cinstesc învățând învățături, porunci! 
omenești. Pentrucă: ai înfățișat tradiția -ca, cinstirea, lui 
Dumnezeă —: deși aii desfințat legea lut — îi numește Isus 
făţarnică: şi aplică cuvintele lui Is. 29, 13, după LXX. Profetul 
zice că, cultul extern fără participarea omului întreg, îndeosebi 
inima, nu-i place; aceasta descopere şi Isus la contimporanl. 
Înzadar (lipsește în' original):. cu această cinstire nu ai nică 
un merit; nu aduce rod în vieaţa lor spirituală. -2vroiuaza 
e apoziţie la OOuozalias. Isus declară apriat aşezămintele fa- 
riseilor porunci omenești dovedindu-să așa caracterul lor infe- 
rior (Me. 7, 7. Col. 2, 29). 

10. Și chiemând mulţimea'zise lor: 11. Nu ce 
“întră în gură spurcă pe om, ci ce iesă din gură 

12
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aceea spurcă pe om. Mântuitorul desaproabă datinele cu- 
răţirii, dar poporul totuş să deosebească între curat și necurat; 
de aceea arată, că în lăuntru. trebue căutată necurățenia şi nu 
afară. Mulțimea (în opunere cu învăţăceil v. 12) instruește el 
dupăce se întoarce dela farisei care nu voesc să se îndrepte. 
Zigaben : Făcându-ă să tacă și rușinându-l îi părăsește ca în- 
corigibilă, dar se întoarce cătră mulțime ca. mal vrednic de 
cuvânt. Întră în gură: mâncarea și beutura care să mâncă și 
cu mânile nespălate. Spurcă pe om: în privinţa morală (zorrotv, 
LXĂ pentru Wbn). Fariseii căutaii să păstreze curat poporul 
decretând necurate toate lucrurile cari vin dela, păgâni. Ce sesă 
din gură: cuvinte imorale ete. Mântuitorul nu e contra mân- 
cărilor necurate. (Lev. 11, 1 sq.), căci âceastă deosebire nu e 
tradiţie ci. poruncă dumnezeească ; -el vorbeşte de mâncări în 
genere, căci zice ce întră în. gură: (Crizostom). Ideea etică a 
legilor T..V.' nu se rapoartă la mâncare în sine, ci la raportul . 
ei cătră vieaţa omenească, 

„192. Atunel apropiindu-se învăţăceil. ziseră 
"lui: Știl că fariseil auzind cuvântul sai smintit? 
13. ar el'r&spunzend zise: Toată plantacare n'a 
stdit-o Tatăl meii cel cerese să va desrădăcina. 
14. Lăsaţi-i; sânt povăţuitori orbi ar orbilor; 
iar dacă orb povăţuește pe orb, amendor vor că: 
dea în groapă. Fariseii mai bine îşi întărea vaza la popor 
opuindu-se celor desvoltate de Isus în v. 11. 12. dupăce. mai 
nainte v. 1—9 îl ruşinase. Chiar învăţăceil lui Isus sânt sur- 
prinși de aceste cuvinte (v. 15 sq.); -poate că se temeaii că 
aceia îl, vor face.râii. Apropiindu-se nu spune unde; Mc. 7, 
17 în casa. Cuvântul, adecă v. 11: ei vid nu numa! 0 redu- 
cere în învățăturile tradiționale, dar -și a, legii mozaice. „Isus 
linişteşte pe învățăcei argtând că nu poate cruța pe farisei . 
pentrucă nu sânt planta lui Dumnezeii; deci .nefolositori la 
împărăția lul (cf. Io. 8, 41. 44. Me. 13, 24 sq. 30). Planta 
nu e numai învățătura fariseilor, ci cl înșiși ca sectă; astmă- 
narea despre plantă e cunoscută în T. V. (Is. 5, 7. 60, 21). 

- puztia = plantare, apoi ce s'a plantat, cpurevpua:; Ignatie în- 
trebuinţează expresiunea despre eretici (ad 'Trall. 11,1. ad 
Philad. 3, 1). SE va desrădicina: la judecata de pe urmă; 
expresiune may domolă decât zardzerors. Și fariseil sânt crea-



  

— 119 — 

tura lui Dumnezeii, dar, pentrucă în urma, principiilor greșite - 
S'aii abătut dela el, nu mal sânt ai lui. Lăsaţi): daţi-le pace, 
nu le “purtaţi grija!'Lir dacă orb povățuește pe orb motivează 
ideea din lăsaţi-Z: conducerea lui orbită duce pe Israil la peire. 
Urbia, fariseilor este că n'aii văzut lumina în Cristos fiindu-le 
închiși ochii sufletești; totuș în închipuirea lor se credeai 
conducătorii poporului“ (1o.' 9, 40); de aceea toți vor peri. 
La în groapă (609%vvos) ct: 19, 11; imaginea peiril poporului 
israiltean. a i 

15.. Iar răspunzend: Petru zise lut: Spune 
nouă parabola aceasta. 16. lar el zise: Încă și 
voi sânteţi ne'nțelegători? 17. Nu socotiți că 

„tot ce întră în gură în pântece merge și să la- 
pădă în umblătoare? 18. Iar celece ies din gură 
din inimă ies, și acelea spurcă pe om. 19. Câcr 
din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacur- 
viile, curviile, furtișagurile, mărturiile minci- 
noase, hulele. 20. Aceste sânt cari spurcă pe om; 
iar a mânca cu mânile nespălate- nu 'spurcă pe 
„om. Nică învățăceii nu înţeleg cuvintele Mântuitorului ; îl roagă 
să “le explice pilda (Me. 7, 17). Isus se miră de această 
nențelegere, le implineşte însă cererea arătând că aceste ati 
înţeles deosebit, deoarece ființa mal înaltă a omului nu să 
spurcă prin orice mâncare ce vine din afară, ce dovedește 
asiinilarea mâncărilor (v. 17). x0aGo7j = guomă, sentență, 
îmbrăcată în formă senzitivă, apophthegma; Ehyn. JL: Un 
cuvânt enigmatic, numit de mulți cercetare (quaestio), exprimă 
ceva ce mt se lămurește din înșeși cuvintele, ci are înțeles as- 
Cuns, Tavrnv:. cea din v. 11. Isus mustră cu blândeţă ne- 
priceperea lor (ovveos = înţelegere, minte, vous = rațiune). : 
Cava = acum, încă (tri): de mult sânteţi cu mine și încă 
nu puteţi înţelege, cuvintele mele îmbrăcate în această . formă. 
Și vol: e contrast la popor și farisei, În v. 11. ne'nțelese ati 
fost. cuvintele : Ce întră în gură nu spurcă cani sânt contrast 
la T. V. cu “deosebirile 'sale între mâncări curate și necurate ; 
de altă. parte Isus recunoaşte autoritatea T. V. Isus demonstră 
aici contrastul între cele interne și externe: mâncările ca un 
ce extern nicicând nu spurcă cele interne ale omului, dar 
că cele din afară nicicând nu pot spurca în afară nu afirmă 

12%



— 180 —. 

el; decă nu e; indiferent ce mănâncă omul. Învăţăceil să re- , 
cunoască că, legea, evreească. ca. ceva extern are. valoare (fiind 
prototipul lucrurilor spirituale), și s&. desaproabă numay. schim- 
barea, fariseeaşcă,. a celor externe cu cele -interne:. Pântecele și 

“inima, sânt, contraste: , ântâiul e. centrul vieţii: animalice, tru- 
peşti; a doua izvorul. vieţii spirituale, personale: ea dă carac- 
terul.. moral cugetări! și lucrării omenești... Vieaţa, animalică. e 
dictată. de legile. firii, aci nu,există libertate, nu poate fi. vorba. 
deci nică „de imputare, prin urmare nici. de curăţenie ori; ne- 
curăţenie morală. Ce iesă, însă din lăuntrul omului, din centrul 
vieții spirituale, este „fapta omului, și. are caracter moral sai 
imoral. Să lapădă. în umblătoare!:) exprimă- parte că procesul 
mâncărilor. este un ce extern, parte că natura, însaș. a. orijit 
a. deosebi în mâncări cele mnutritoare de cele necurate. (cf. 
Me.: curățind toate mâncările). Gândurile vele: nu sânt pă&- 
catele înşirate în Decalog, ci toate păcatele interne şi externe. 
Plur. ucidevile ete. exprimă, singuraticele acte ale uciderii, 
adulteriului etc. (Win. p. 166). JMânile nespălate ;. încheiă 
tratatul cu ce începuse în v..2: învățăceil sânt justificați 
înaintea, fariseilor. | 

b) Femeea canaaneană, 75, 27—38, 

(Ac. 7, 24—30).. 

După noul conflict cu fariseii Isus sistează lucrarea în 
Galileea, şi se retrage. în ţinuturi unde putea fi singur cu al 
să (v. 23. Me. 7, 24); alege ţinutul Sidonului şi Tirului. 
Pe drum întracolo vindecă din depărtare. NE 

21. Şi eșind de acolo s'a dus în părţile Tiru- 
lu și ale Sidonului. 22. Și iată o muiere canaa- 
neană din acele. ţinuturi eşind striga zicând: 
Milueşte-mă, Doamne fiăl lu! David; fica mea 
răi se îndrăcește. Fără a spune timpul şi locul: vedem 
că să înșiră această întâmplare la cele precedente. De acolo: 
din pământul Genezaretului (14, 34). Părţile 'Tirulu și ale 
Sidonuhaă “e ținutul între hotarele Galileir şi aceste oraşe; 

1) depedocă umblăitoare, cloacă, ocură numal în TF. N. (Ale. 7, 19); să 

consideră. cuvânt de origine macedoneană ; derivă poate dela Gqpedoos (cf. Lev. 
12, 5. 15, 19), nu dela ag” E9owv.
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este vechea, Fenicie care să numește după orașele principale. 
- Teritorul acesta era grecizat încă de -pe timpurile lui Alexan- 

dru cel Mare, dar până la Septimiii Severus (189 d. Cr.) 
nu era district administrativ independent, ci: se ţinea de Siria. 
Din v. 24 reesă că Isus n'a trecut hotarul; Crizostom, 'Teo- 
filact, Zigaben cred că Isus era pe teritorul acestor cetăți, 
deși nu mersese acolo să învățe. Când se apropia de 'aceste 
locuri îl iesă înainte o muiere din acele ţinuturi, adecă ale 
Tirului și Sidonului, îl: întimpină pe teritor israiltean unde 
se afla Isus. Vemeea canaaneană = feniciană.!) -Fenicenii eraii 
descendenții vechilor 'Canaaneni, care locaiseră . în “Palestina, 
înaintea Israiltenilor, iar după: venirea acestora, se retrăseseră 
în părţile: nordice.: gind: a trecut hotarul în ţinuturile Pa- 
lestinei, la Isus. Din agrăirea. femeii vedem că ştiea că Iudsi! 
așteaptă un Mesia care e fiul lui David. Aceasta să nu ne 
mire, pentrucă “pe țermurile ' mării -populațiunea era, foarte 
amestecată. Ea se roază pentru fie-sa care sufere mult. Af- 
Iuește-mă: mama grăeşte așa nu numai din compătimire, ci 
pentrucă şi :ea sufere împreună în această nenorocire. Ori- 
20stom: -Căci aceasta sufere din cauza boaley, iar ei mă 
chinuesc în mil de chipuri; una e bolnavă cu simțire, ceea- 
laltă ştiind că e îndrăcită. Rei se: îndrăcește; credinţa, în 
demoni era și la păgâni. a 

23. lar el nu i-a răspuns cuvânt. Și apropiin- 
du-se învățăceil lu! l-ai. rugat pe el zicând: 
Slobozeşte-o pe ea, căci strigă în urma noastră, 
24. lar el răspunzând zise: Nu sânt trimis fără 
numai la oile cele perdute ale lui Israil. Isus nu 
împlinește cererea e! (a păgânet); motivul cf. excursul: in- 
strucţiile date apostolilor (pagina 114). Crizostom, 'Teofilact, 
Zigaben zic că Isus voeşte a. descoperi credința, femei. Nu 
î-a' răspuns cuvânt: ca, să ispitească credința ei. Slobozește-o : 
împlinindu-i cererea. Învățăceii îl roagă să facă - pentrucă, . 

„strigă; se roagă așa mult. Din v. 25. pare că muierea nu 
auzise răspunsul lui Isus, ci stând acesta şi învățăceii îndrăz- 
nește şi mai mult. Orizostom, Teofilaci, Zigaben cred că au- - 
zise și înţelesese refuzul, dar repeţind cererea dovedește stă- 
ruință. | 

) Dupa Omil. clem. 2, 19 să chiamă ea Iusta, şi dupa 3,73 fata eX Berenica,
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25. Iar ea venind s'â închinat lui zicând:. 
Doamne, ajută-mi. 26. Iar el răspunzând zise: Nu 
este slobod a lua pânea copiilor și a 0 arunca 
cânilor. 27. Iar ea zise: Da, Doamne; că.și cânil 
mănâncă din sfărămăturile.cari cad'de pe masa 
stăpânilor lor. 28. Atunci.răspunzând Isus zise 
ei: O femee, mare e credinţa ta; fie'ţie cum vo- 
ești. Şi s'a tămăduit fica er. din acea oră. Nici 
dupăce femeea il urmase pănă în casa (Me. 7, 25) Isus nu-i 
încuviinţează, cererea, ci în pildă îi arată nedreptatea. ce star. 
face luând mântuirea dela Israil şi dând-o păgânilor.. Cu sme- 

„ renie recunoaşte aceasta femeea înțelegând pilda; ea cere pentru 
sine numai sfărămăturile, (pis deminut. dela pis); ea .re- 
nunţă la, prerogativa, unei fice a lui Avram. și se mulţumeşte, 
cu foarte puţin din graţia dumnezeească — cum ar fi raportul 
între sfărămăturile cari cad de pe, masă cu pânea de pe masa 
stăpânilor. Isus este tatăl tainelor dumnezeești şi le dă casni- 
cilor, lui Israil; iar păgânii să asamănă cânilor — cum nu- 
meaii atunci Iudeii pe aceștia pentru idololatria și necurăția 
lor. Deminut. zuvdera îmblânzeşte imaginea; nu. sânt câniă 
cari. și în zilele noastre vagabundează în orient, ci cei de casă 

„înfățișându-st că staii sub masi așteptând să cadă ceva de 
acolo. Textul este ouz îzoze Lachmanu, 'Tischendorf după D,. 

„mal multe Min. și Părinţi, Recepta: ouz for za?dv. Da: con- 
firmă v. 26., iar că și motivează. Stăpânilor lor: ce cade dela 
membrii familiei. Drept al grăit, Doamne, zice ea, dar nu nu- 
mal copiii se satură din pânea de pe masă, ci — este așa, 
multă — și cânii capătă partea lor adunând sfărămăturile cari 
cad. Mare e smerenia și credința acestei femei! Mântuitorul 
o numeşte după datina ludeilor, — ea nu se revoaltă; nu 
împliniște îndată cererea, — ea nu contenește a cere. Astfel 
Isus ne dă, exemple la 5, 11: 7, 7: Credinţa învinge; Isus 
ÎI zice: O maiere . . . fie ție etc. Din acea oră ct. 9, 22. 

_$. 24. Vindecări. Săturareu celor 4000 de oameni, 15, 29—39. 
(Ac. 7, 31 8, 1—10). i 

Critici moderni aii identificat istorisirea aceasta cu să- 
turarea celor 5000 de oameni afirmând că sânt. scoase din
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deosebite izvoare. Dar noi vedem că. fecare istorisire are par- 
| ticularităţi, și “aşa trebue să recunoaştem € că Isus: a făcut 

această minune de două ori: : e 
29: Şi trecând Isus deacolo a venit lângă ma 

rea Galileil, şi suindu- se în muntele şedea acolo. 
"30. Și mult popor venea la dânsul având cu sine 

şchiopi, orbi, muţi, strimbi și alţii mulţi, și i-aă 
aruncat'pe e la picioarele lui; 31. şi i-a vinde- 
cat pe ei, că mulțimea se “mira văzând pe muţ- 
vorbind, pe strimbi sânătoși şi pe șchiopl umi 
blând şipe orbi văztnd; și preamăreai pe Dumne- 
zeul lui Israil. Luând” în considerare v. 21 sg. vedem că 
Isus a călătorit mai «departe spre nord de Tir; probabil este că, 
trece lângă. Liban în Coelesiria și Pella, Scitopol la lacul 
Genezaret și: acum se afla de partea, răsăriteană, deși nu se 
așază în apropierea țermurilor, ci pe platoul Hauran : (Aura- 
nitis, cf. Me. 7, 31). Lângă marea Galilei e: după Me. 7, 
3L malul răsăritean. Vedea: a, petrecut . mai mult timp. în 
ziitutele : 14, 92. Aa aruncat exprimă graba cu care ai fost 
așăzaţi bolnavil înaintea lut Isus; după vindecarea lor „alţii 
st vină. Preamăreai pe Dzeul: în "Decapol erait mulţă p ăgâni; 
văzând eX aceste :minuni lăudaii pe Dzeit care în lsrail era 
adorat (Ex 32, 27. 34, 23. “Mal. 2, 16) și „care, în Isus 
se arată “puternic. | 

32. Iar Isus chiemând pe învă Sţăceir săi zise: 
Milă-mI e de popor, că iată de trei zile rtmâne 
cu mine și nu 'aă,ce mânca; și să-i slobodpeei 
flămânzi nu vreaii, ca nu cumva se piară pe cale. 
33. Și ziseră lul în văţăceil: De unde avemîn puw- 
stie atâtea pânt ca să săturăm atâta popor? 34. 
Și zise Isus lor: Câte pânl aveţi? lar cl ziseră: 
Șepte, ; și puţini pești. 35. Şi poruncind mulțimii “ 
să; ișadă pe pământ, 36. luă cele şepte pâni și pe- 
ştii și mulțumind frânse și dădu învăţăceilor, 
lar învăţăceil mulţimil.: 37. Şi mâncară toţi şi 
s'a săturat, şi ai luat rămășiţa sfărămăturilor 

“şepte coşuri pline. 38. lar celce mâncară erai 
pâtru mii de bărbaţi afară -de copil și muierl. 
39. Și slobozind mulţimeaa întrat în corabie, şi
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E) venit.in hotarele Magadanului. Fără a îndica tim-. 
pul 's& înșiră întâmplarea la cele precedente, cf, Mc. Mulțimea 
petrece cu Isus trei zile şi nu face pregătiri a. pleca, deși pro- 
vizia era pe sferșite. 704 1jutoar -reris hotărişte timpul, e 

„parenteză, eliptic; nominativ: şi trebue suplinit 20 ; (Win. p. 
523). Recepta. citește 7jutoas zozis (după N, Min.) şi adausul 
etoiv: zai după roeîs în D. sânt emendaţiuni. Mântuitorul: nu 
voeşte a lăsa mulțimea pe nemâncate, căci se. temea, că pe 
drum mulți pot peri; de aceea. însuș. ia inițiativa cum să-i 
sature (cf..Io.. 6, 5; altfel; Mt. 14, 15). De:unde avem ete. 
exprimă că mijloacele naturale. nu sânt suficiente, dar nici 
mai la îndemână ca să poată sătura pe toţi; aşadar e de 
lipsă o putere mai înaltă, ce arată și noY (uiv). core: așa 
multe pâni ca să se poată sătura.. Peşti: (x9i01a) arată că 
provizia, cra, foarte ne'nsemnată. eleve eye nimal aici în 
T. N. Mulțumind: dupăce a rostit rugăciunea. de mulţumită 
cum, făcea, la masă părintele familiei. Șeple coșuri e apoziţie 
la rEmășița sfărămăturilor,. Și aici are numai Mt. adausul: 
afară, de, muieri și copi. .Recepta, are MoayOaid, 'Tischendorf 
după. BDN și unele Verziuni Mayodiv; Vulg. Ieronim, Augu- 
stin ai citit Mayediv; sigur nu putem hotări numele. Mag- 
dala este vechiul Migdal(=turn) pe ţermul apusean al lacului 
Genezaret, poate satul Medschdel; 11/,. oră spre, miazănoapte 
de Tiberia. Mc. 8, 10 numește locul acesta Dalmanuntha, şi 
mal puțin cunoscut, Sa 

$. 25. Fariseii şi saduceii cer semne; Isus fereşte pe -învăţiicei 
„„de aluatul evreese, 16, 1—12.: 

(Ac. 8, 1—11. 14-21), 

„> Duşmanii lut Isus vin la el pe malul apusean al lacului ; 
ei voesc să pună cap&t autorităţii lu “mesianice care să întă- 
reşte tot mal mult prin minunile. ce le săverșeşte. Da. aceea 
cer semne care aduce aminte 12, 38 sq. cf. 24, 29 sq. Io. 
3, 3 sq. a 

: 1.. Și apropiindu-se fariseii și saduceil ispi-. 
tindu-l l-ai rugat pe el săle arte semn dincer. 
În 12, 38 a cerut, fariseii semne dela Isus în societatea căr- 
turarilor, acum cu saduceil. Procedarea, şectelor este: dușmane
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între sine se aliază contra unul -al treilea. Zertulian zice: 
Semper Christus înter duos latrones crucifigitur. Teofilaci : Deși 
în..dogme se deosebesc fariseii și saduceil, dar se înțeleg :contra 

„dă: Cristos; iar cer semn din cer căci cred, că semnele de pe 
pământ să lucră de 'o putere demonică și cu Beelzebul. -Ispi- 

„tindu-l pentrucă împlinind” “Isus cererea: lor condiționează a-l 
recunoaște de Mesia; iar de nu va putea face această minune, 
„este înşelător,: profet . mincinos. 2neowrăv: - a propune ceva 
“spre deliberare,. a provoca prin întrebări la ceva ; :are totdeuna 
infin. ca. compliment. obiectiv. Din cer: de acolo să purceadă 
și vină în cercul lor' de vedere; să-l recomande de: Mesia, - 

2. Iar el răspunzând zise lor: Când se face 
seară ziceţi: Senin (este), că cerul se roşeşte; 
3. și dimineața: Azi va fi vreme turbure, căci 'se 
roşeşte cerul posomorit. Faţa cerului știți ju- 
deca, iar semnele 'vremilor nu puteţi? 4. Neam 
răi şi preacurvar caută semn, şi semn nu să va 

da'lul fără numal semnul lui Iona. Şi lăsându-i 

pe el s'a dus. Răspunsul lui Isus în întrebare le arată că 
el nu pot înţelege din' faptele lui că e Mesia pentrucă nu 
voesc. În cele meteorologice sânt bine verzaţi; acolo știi spune 
când va fi vreme bună ori nu.' De aceea repeţind cele din 
12; 39 se duce dela el, pentrucă sânt intorigibili. Cuvintele: 
Când se face seară .. . vremilor: nu puteți? lipsesc încă "pe 
timpul lui Ieronim în cele ma! multe Msse: NBVXI; dar 
deosebirea de Le. 12, 54 sq. şi ocaziunea la care sai grăit 
dovedesc că nu -s'aii adaus de copişti. nugoatew ocură numai 
aici. Pliniu zice. „Sol ventos -praedicit,: quum ante exorientem 
eum nubes rubescunt; si circa occidentem rubescunt nubes, 
serenitatem futurae diei spondent (H. N. 18, 78).* Senin 
(£U0ia) e exlamaţiune şi nu e necesitate a întregi torar. Vreme 
burbure cf. Me. 10, 22; e posomorit, noros. Semnele vremilor: 

“împrejurări. și  apariţiuni deosebite cari prevestese desroltarea 
iminentă a unor lucruri; aci: minunile: lul Isus și: întreaga 
lui activitate în care să plinese profeţiile T. V. (11,:.12). 
După nu puteji ? trebue suplinit: judeca. La semnul luă Iona 
cf. 12, 39. | 

-5.Și venind invăţăceil de ceealaltă parte uitaseră 
să iee pâni. 6. lar Isus zise lor: Căutaţi şi'vă pă- 

4
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ziți de aluatul fariseilor și saduceilor. 7. lar ef. 
gândeai întru sine zicend că n'am luat pâni. 8. 
Iar Isus cunoscând zise: Ce'gândiţi întruvoi, 
puţin credincioşilor, că nu aţi luat pâni?9. încă 
nu înţelegeţi, nici vă aduceţi aminte de cele cinci 
pâni ale celor cinci mil şi câte. coșuri: aţi luat? 
10. Nici de cele șepte pânt'alecelor patru mil şi. 
câte coşuri: aţi luat? 11. Cum nu: înţelegeţi: că 
nu-grăesc vouă despre pâni? Dar păziţi- vă de 

„ aluatul fariseilor. şi al cărturarilor. 12. Atunci 
aii înțeles că nu zise să se păzească de aluatul 
pânilor fariseilor şi al saduceilor, ci de învăţă- 
tura fariseilor și a saduceilor. De ceealaltă parte: 
partea răsăriteană -a lacului. A uitat să ice Până: dupăce în- 

„văţăceil sosiseră pe malul “răsăritean și înainte de a călători 
mal departe; sai mai bine:, trecerea, a tost îngrabi după con- 

” verzaţia, de. mai. nainte, de, aceea . ai .uitat toată, proviziunea 
- (numaă o pâne.aii, cf. Mc. 8,14); Isus îl întreabă apoi când 

eraii. în corabie sai înainte de a merge mal departe. Între 
Mt. şi A Me. 8, 15 pare a fi contrazicere. Acesta, zice că Irod - 
a pășit cu fariseil ; Irod. e pus:în locul partidului care îmbina : 
unele principil ale. saduceilor cu nizuinţe . politice. Saduceii şi | 
irodianii nu sânt identică dar înrudiți: cel dântâi puneaii maj 
mare temeii pe dogme, cei din urmă pe politică. Mântuitorul 
dupăce făcuse de noii experiența cu factorii principali al poporului 
israiltean fereşte pe învățăcel de aluatul : acestora, de învăţă- 
tura lor, ca sectă (v. 12) şi. orânduirile lor. omeneşti. păgubi- 
toare moralității (16, 9), Încât acest aluat al fariseilor Şi 
saduceilor se mulţumeşte în practică numai cu aparenţa o 
numeşte Isus Le. 12, 1 făţărnicie. Întru sine (8 tavrois) : 
"gânduă meexprimate, “dar şi converzaţia singuraticilor aparte, . 

21, 38. Le. 7, 48; aici după Me. 8, 16 trebue să luim în 
înţelesul din urmă. 'Avertismentul lui Isus de: a nu comunica 
cu dușmanii lui învăţăceii nu-l înţeleg; el cred că Isus le 
vorbește de proviantul uitat şi-i oprește să mai cumpere: pâne 
dela farisei și saducei — de unde să „cumpere pâne curată? 
Aceste gândeaii ei între sine, iar Isus. fără a-l spune cineva | 

îl mustră pentrucă deși ati luat parte: la, două minuni — ar&-. 
tându-le purtarea de grijă ce are de al săi — nici acum nu
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sânt destul de tari a crede că el nu-l va lăsa să fiămânzească; 
apol le arată că cl are în vedere 'altceva. Nu :s& poate ho- 
tări deosebirea. între * "x0pwoc: şi. OrvgidEg + (14, 20.:15, 37).. 
Unii -zic că. ZOrprvog : “este în: genere „Coș,. iar 'ovgis (3porta) 
e coș de mâncare. Şi ar fi mal mare ca cel dântiii. Cum ex- 
primă mirare. Recepta,. are „1000£ ev: Qn0 “ris: Cuums etc.; 
infinit. .. . depinde: de izov -vuiv.  Lachmann,: 'Tischendorf ai 
7IQ00EZETE, de.ano zis Cuumns după BOLN, mal. multe Verziuni 
şi Părinţi. Păziţi- vă: Vi-o, repet... Aluatul pânilor după BL şi 
Verz.; ; iar N: 9 lipseşte bânilor pentru Le. 12, l. | 

Se 26. Marturisirea invețăceilor. Profeţia morţii sale, 16, 

1828, 

a „aie. 5, 21-0, 1 Le. o, i8— 27. 

Călătoria” a aceasta se > estinde- pănă a Cezareea, depart te de 
centrul : teocratie.: Mântuitorul pune temelia împărătiei sale; 
nouă dovadă -că aci nu este. deosebire între Ludei şi păgâul 
(Gal. 5,28. Col. 3, :11). -Isus- întreabă pe. învățăcel asupra: 
efectului lucrării sale; - “părerea lui Petru — în numele celor- 
lalţi  — e deosebită: de a, poporului şi de aceea, d se ăi 
care este chiemarea lor în împărăţia sa. | 

13. Iar venind Isus în hotarele Cezarect lu! 
Filip întrebă-pe învăţăceil săi zicând: Cine zic 
oamenii că este: Fiul-omuluY?- Recepta: cine zi ou-. 
menii că sânt eii Fiul 'omului?; Tisc .endorf a şters qre după 
NB şi mai multe: Verz. ; Cetatea Cezareea (deosebită, de' Cae- 
saraca Stratonis lângă mare, Acta 23, 23 'sq.) să numea mai 
nainte Paneas, acum Ddniyas. Tetrarhul Filip mărind-o - şi 
înfrumsețând-o o numi Cezareea: în onoarea, împăr atului Tiberii 

(ca Betsaida, în onoar ea surorii” împăratului 'ovlas; Jos.: Pla-. 
"vii, Autiq. 18, 1); cra, situată în partea. nord: ostică a 
Palestinei, nu derartei de Magdala și Gerasa. Mărturisirea: 
următoare e de “mare importanţă, de aceea evangelistul şi de- 
scrie în: detail locul unde s'a întâmplat. Isus" săvârşea minuni 
dovedind natura sa dzeească; marturii credeai că el este pro- 
misul : Mesia, dar credinţa lor încă nu era clară deplin, hotă- 
rită,. din'care cauză numirea Fiul omului pusă la, sterşitul 
v. să-l întărească în această credinţă, pentrucă se apropie tim-
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pul ispitei. Învăţăceii să nu aibă păreri „divergente ca mulţi-. 
mea. Isus zice: Minunile mele arată că în mine s'a - realizat 
profeţiile 'T.: V., cine -cred oamenii că sânt ei? 

14, ariel ziseră: Uni! Loan Botezătorul, iar 
alţii Ilie, iar alţii Ieremia sai unuldin proroci.: 
15. lar vol cine ziceţi că sânt eii? 16. lar răspun- 
z&nd: Simon Petru zise: Tu ești Cristos Fiul lui 
Dumnezei celui viii. Părerile mulțimii conglăsuese în 
negarea mesianităţii lut. Cristos şi. recunoașterea unul caracter 

„mâl înalt. Uni! cred ca Irod (14, 2); alţii că e Ilie, este ina- - 
intemergătorul Mesiei (11, 14); alţii că Ieremia, păzitorul 
comorilor “templului ascunse de el, care" după credința pOpo- 
rului avea, sk păşească înaintea, Mesiet 2. Mac. 2, 5 sq. 15, 
14 sq); în urmă sânt unii care nu vorbesc apriat de un 
profet, ci în genere— poate pentru Deut. 18, 15 cf. Io. 1, 21. 
„Acum crede Mântuitorul că este oportun a examina, cunoştinţa 
lor dobândită, de când petrec cu dânsul; el le zice: Jar o 

“cine ziceţi etc.: Petru - — gura apostolilor. (Crizostom) — răs- 
„ punde scurt dar cuprinzător : Tu aşi etc. Aceste cuvinte con-: 

țin. economia dumnezeească: Ce s'a pregătit de Dumnezeii în 
T. V. s'a realizat în tine, tu eşti Mântuitorul promis; preotul, 
profetul. şi regele per eminentiam (v. 1). Fiul lui Dunmnezeă 
cel vii, nu în înțeles moral cum sânt profeții; Crizostom: 
Dupăce zise Fiul lui Dumnezeu, ca să arăte că este Fiul lui 
Dumnezeă așa cum acela fiul: luă Iona, celuă născut din aceeaș 
ființă, pentru aceea -a adaus aceasta. Expresiunea, nu e identică 

cu Cristos, ci aceasta să determină. Înţelesul este :. dintru în- 
ceput şi învățăceil recunoșteaii în Isus pe Mesia, dar după cre- 
dințele evreești de 'atunci ca un bărbat înzestrat de Dumnezeii 
cu deosebite puteri:), mai apoi se conving de natura lui mal 
înaltă, recunosc o descoperire dumnezeească, pe Fiul lui Dum- 
pezeă (Lc. 1, 35). Acest epitet revine numal lul Cristos, de 
alții nu' să întrebuințează în T. V. (Ps. 2; 2. Sam. 7). Dum- 
nezeăi celui viă: nu opune numai pe Durnezeii zeilor păgâneşti, 
ci. arată că el singur e vieaţă, are şi dă vieaţă altora (lo. 6, 
57. Rom. 9, 26; 2. Cor. 3, 3; 1. Tim. 3, 15.4, 10). Toate 
fiinţele cu - vieaţa, sânt moarte aţa de ceeace sa arâtat în 

%) Tustin (Dial. c..Try h. 266, 267) zice că Iudeil îl numeati om din oameni 
gi & fost ales de Dumnezeii ca Mesia pentru virtuțile sale. 

.
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Isus (lo. 1, 4). Petru ântfia dată mărturisește mesianitatea, lui 
Isus, raportul lut cătră Dumnezeii și a acestuia cătră lume : 
deci legătura între T. V. şi N. 

17. Iar Isus: respuiizend zise lut: Fericit eşti, 
Simone Bariona,căsânge şi carne nu ţi-a desco.. 

perit ci Tatăl mei cel din ceruri. Numai cine a:pri- 
mit descoperire (11, 27; 1. Cor. 12, 3) poate face această 
mărturisire, a recunoaște în. Isus. pe Mesia. De aceea îi. zice: 

„Fericit ești cf. 5, 4: AI primit fericirea vecinică. bazată. pe 
mărturisirea. ta. Baorovă (Tip. 33) = fiul ha Iona!) sai loan 
(o. 1, 43. 21, 15 sq.); acest. nume era în vieaţa lui pă- 
mentească în Gpunere cu: cel de cetățean al împărăției miesia- 
nice (10. 1, 42). Numiri! cor&spund cele următoare: Că carne 
și. sânge; acestora. să. neagă cunoștința. mărturisită şi să atribue. 

unei descoperiri. odoă zai ala = omul cu slăbiciunea, naturii 
trupeşti ;. cunoștința naturală omenească a, apostolului în” opu- 
nere cu descoperirea de sus. Înţelesul : nu 0 fiinţă omenească, 
ţi-a. putut da această cunoștință, ci numal Dumnezeii. 

"18. Dar și ei îţi zic ţie că tu eşti Petru, „şi 
pe.această stâncă voii. zidi biserica mea, şi po T- 
țile iadului nu o vor birui pe ea. 19. Voiii da ţie . 
cheile împărăției cerurilor şi orlce vei lega. pe 
păment va fi legat în ceruri, şi orice vel dezlega 
pe pământ va fi dezlegat în'ceruri. Mărturisiri, ur- 
mează instalarea, apostolilor “arotându- li-să oficiul. Șiea: Petru. 

a mărturisit, Isus încă ÎȘI împlineşte datorinţa. Mântuitorul a, 
grăit în limba aramaică 'cu N22, statul emfatic dela,. > = ==. 
stâncă ; 2) . traducătorul îl. redă cu Ilezgos, -apol “cu nerea, 
pentrucă st are: în vedere natura: lui de „piatră, persoana lui 
ca, fundamentul bisericii, nu numele. Și pe această stâncă: 
ce ești tu ca. reptezentantul celorlalți; emfaza.zace pe această. 
Biserica : mea: biserica, care e proprietatea mea. „Sub. biserică 
UI Deut. 18, 16. 23, 1 sq. Jud. 21, 8) înțelegem comu- 
nitatea credincioșilor pe pământ care să înfăţişează ca zidire, 
de aceea voii zidi (1. Cor. 3, 10 sq. Efez. 2, 19 sq. Gal. 
2, 9; 1. „Petru 2, 4 sq.). De aici. însă nu rezultă „ primatul 

1) Poate că numele. are înţeles mistic raportându- -se la ap = porumb ; tu 
Simone eşti un fiii al Spiritului (spiritul S. simbolizat prin porumb). 

2) La, clasici încă ocură 7ETQOS însemnând piatră, apol stâncă:,
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episcopului din Roma, pentrucă Petru „nu este întemeietorul acestei comune, nicl. n'a, fost 'episcop acolo; nu. e: tocmai sigur nici. de afost la Roma, ci avem să "nţelegem cu - Origen, Ci- ril, Crizostom; Augustin. credința, mărturisirea, lut Petru. Por- file iaduhaă :. iadul (șeol) să închipue ca un palat cu încuie- tori grele arătându-să așa puterea lui (lob 38, 17. Ps. 9, 14. Is. 38, 10 etc.).. Acest palat e. opus bisericii: Şi. 0 combate dar "nu-l poate strica, XATIOgvew Tiwos: praevalere - adversus aliquem (ler. -15,. 18).. Voi: da ție: cheile etc.: “puterea, . a, „primi. în împărăţia mesianică saă a eschide (cf; Le..11,: 52. Apoc. 1, 18. 3, 7 etc.).:0ujow: viit. e promițător; atunci Cristos nu mal dispune deadreptul. Orace vel lega eic.; Cri- zostom, Teofilact, Zigaben : ținerea, orl . iertarea, păcatelor... Va fi legat: fapta. să. întâmplă îndată, cu orice veți. lega şi va, fi durabilă, Me e 
20. Atunci porunci învăţăceilor ca nimărul să nu spună că el este Cristos. Porunca: aceasta să explică din împrejurarea că nu sosise: timpul de a zidi biserica, pe această temelie a credinţii; “ce să întâmplă abia după moartea, și învierea sa (1. Tim.. 6, 13:-Rom. 1, 4); ia cir- cumserie infinit. (Win. 'p. 299). aurăs e emfatie: el: : și nu altul. ae ai 
21. De atunci începu Isus a spune învăţă- ceilor săi că el trebue să. meargă la Ierusalim şi multe să sufere dela bătrâni și arhierei şi cărturari și să se omoară'şi a treia zi să învie. De atunci: din momentul când Petru a mărturisit credința sa în numele tuturor. A spune : a-l învăţă lămurit despre pati- mile. sale, caci mal nainte numai făcea, aluziune la ele; acum invățăceil pot suporta toate ispitele cu cart erati îmbinate aceste, rebue (0eî) exprimă. necesitatea după, planul 'dzeese (17, 10. 24, 6. 26, 54. Le. 24, 46. Io. 3, 14). Cu aceasta „Stă în legătură călătoria la, Ierusalim unde va: pătimi multe, (ce nu eschide alte călătorii acolo); spune apoi chipul în care îl vor trata, reprezentanţii teocraţiei. Cele. trei clase sânt si- nedriul. SE se omoară, et. 20, 19; moartea; lui prin instanță judecătorească. Și a treia. zi să învie: prezice învierea sa. Atitudinea - învăţăceilor la patimă, moarte și învierea lut Isus nu să explică din împrejurarea că el le-a grăit aceste cuvinte
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în genere şi evangelistul abia ex eventu le-a luat, din tradiție 
așa, lămurite, ci din frica care i-a: cuprins și le-a întunecat 
mintea răpindu-le liniștea .sufletescă. Crizostom: Căci nu știeaiă 

ce va f oare aceasta că va învia și mă, mult, credeai Că nu 
va muri, 

22. Şi luându- L Petru pe el incepu a i-se îm- 
protivi lut zicând: Ferească Dumnezeii, Doamne, 
să nu se întâmple ţie aceasta! 23. lar el întor- 
cându-se .zise: lui Petru: Mergi după mine sa- 
tano; sminteală. ești. mie, căci nu cugeţi cele ale 
lui. Dumnezei: ci cele. alg oamenilor. Abia espuse 
“Mântuitorul planul dzeesc și. Petru crede a fi nevoe să se 
roage la Dzeii ca învățătorul să nu sufere. aceste. Isus îl 
mustră și-l respinge. cu aceleași cuvinte ca 4, 10, căci el ca 
Fiul omului trebue să ajungă până la cele din urmă ale as- 
cultării (Fil. 2, 5): Gândirea aceasta a lui Petru — declarat 
mai nainte piatra  credinţii,' acum sminteală. — nu e după 

„ Dumnezeii ci după oameni; omul deci nicicând. .nu e liber de 

ispite (1. Cor. 10,12). Laându-l: la o parte; începu: Petru 
numai începuse, căci Isus nu-l lasă să continue, ci-l întrerupe 
după: Ferească Dunmezeă (în original: Fie-fi milă de tine). 
“les oo. scil. în 0 9e0s (3 pi =bDr, 1. Cron. 11, 19). 207 
exprimă încrederea, lul Petru! Teofilact: Ce î-sa descoperit a 
mărturisit, îar în cele nedescoperite. a căzut. De noii să. constată 
că învățăceil tot nu s'au familiarizat cu credinţa că Mesia trebue 
să moară. Alerg după mâne cf. 4, 10. Smânteală ești: mie; pare 

„că cuvintele lui Petru, nu erai numai păcat din punctul de 
vedere al: Mântuitor ului ci chiar seducătoare. Tocmai îl feri- 
cise Isus pentrucă cu ajutorul. lut Dzeii. a cunoscut întrânsul 
pe Mesia, iar acum fără, acest ajutor i-se opune și caută a 

“zădărnici planul dzeesc. „De aceea îl numește satana; e apelativ 
=adversarius (Origen, Ieronim); „pentrucă acesta, totdeuna este 
vrăjmaș -lui „Dumnezeii. . „ Petru lucră acum ca Şi satana, deşi 
inconștient. - îi 

94. Atunci zise! “Isus învă țăceilor săi: De vo- 
eşte :cineva:să. vină după mine să se lapede de 
sine şi să-şl-iee crucea sa, și să-mi urmeze mie. 
25. Căci celce vrea.să mântuească sufletul săi 

„îl va perde; iar celce. va perde sufletul: s&ă pen-
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tru. mine, îl va afla: pe el. 26. Căci ce va folosi 
omului, dacă va dobândi lumea.întreagă, iar va: 
perde sufletul? Saii ce va da omul schimb pen- 
tru sufletul să? În:legătură cu cele precedente demonstră- 
Isus că precum el trebue: să plinească planul dumnezeesc, 
așa, şi. al sti trebue să facă lui asemene. Încă 10, 38: vor- 
bise de datorințele unul învățăcel, acum. mal adauge că acela: 
trebue să se lapede şi: de sine însuș:.motivând aceste trei 
propozițiuni cari încep cu căci: nici plăcerea, vieţii în genere. 
(v. 25); a vieţii pământeşti. (v. 26) “şi urmările rele (v. 27. 
28). Cuvintele lui Petru. ai izvorit din frica: de luptă, sufe- 
rință. și moarte; el le arată că cine voeşte a. fi. vrednic lui 
trebue să desprețuească toate; să zică de sine ca; apostolul: 
Paul (Gal. 6; 19). Se vină după mâne, cf. 4, 19: De sine: 
eul săi; Zigalen :. Poinfa sa: care iubește plăceri, vieaţa. Se-și: 
îee crucea cf. 10, 38. Se vină după mine:. dupăce a: luat 
crucea. Crizostom, 'Teofilact, Zigaben înţeleg urmarea, în virtute ; 

- în; creștin să fie amândous, cf. Gal. 2; 20. La vw. 95. cf. 10, 39; 
Lumea 'cu. ale sale nu: poate mulţimi pe om; de- aceea; să- se 
jertfească vieaţa, pământească pentru agonisirea celel. vecinice. 
cwpelzirai (NBL Min. Părinţi:ete. cdsptin 9moerau) înfăţişează nu: 
numai judecata: ci. caracterizează și starea; sufletului. Orizostona : : 
Spune-mă dacă.-a) ști că casniciy te: sânt trufași îur tu te afli în 
mare primejdie, ți-ar folosi ceva că: tu ești stăpân? Nimic. 
Aceasta cugelă deci şi de suflet; când trupul. să trufește și 
îmbogățește atunci pe: acela îl așteaptă peirea. CmutoVo9dau =—-a 
suferi. pagubă, adecă agonisind cele pământeşti se face nevrednic 
de cele cereşti, de vieața mar înaltă; de. împărăţia lui Dum- 
nezeii. Sai: ce va-da schimb: pârzând : sufletul ce va pune în 
loc ca, să-l poată răscumpăra ; numai - Dumnezei. are aceasta, 
(20, 28). avra??ayua e înrudit cu Aureov, deşi. nu sinonim; ! 
însemnează preț. de cumpărare; un obiect de schimb (Sir. 6, 
15 qpilov n07o5 ou tori âvră?hayuc). "Toate: bunurile pă-: 
mâuteşti nu pot răscumpăra, sufletul -perdut al omului. 

27. Căci va să vină: Fiul omului întru: mări- 
„rea Tatălui săi-cu ângeril sti, şi atunci va r&s: 
plăti fiecărui.după fapta sa. 28. Adevărzic vous 
că sânt unii din celce staii aici care nu vor gu- 
sta moarte pănă când: vor vedea:pe Fiul omului
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venind întru împărăţia sa. Unil nu vor voi st ice asuprași 
această luptă pentrucă nu ştiii ce va fi. Isus le arată că Fiul 
omului va veni ca judecător și atunci va răsplăti după faptele 
fiecăruia. Momentul acestei veniri a doua este aproape. Jlărirea 
Tatăha: mărirea cu care să închipue Tatăl a fi în cer (Ps. . 
103, 1'.sq.). nos nu sânt fapte singuratice.. (2070), ci în- 
treaga dispoziţie a, omului din care rezultă ca roade. Sânt ună 
ete.: să zice cătră toţi cel de faţă nu numai cătră învăţăcey; . 
deci partea mai mare vor muri. Nu vor gusta moarte — nu vor 
muri, Închipuindu-s& moartea ca o beutură amară care omul 
trebue să o guste (cf. Me. 9, 1. Le. 9, 27. Io..8,52. Er. 
2, 9). Întru împărăția sa cf. e. 24. Crizostom, Teofilact, Zigaben 
ete. înţeleg aceste cuvinte de schimbarea. la faţă a luă Isus. 
Precum s'a arătat el atunci unor învățăcel, aşa va fi la a doua, 
sa venire; atunci membrii împărăției vor fi luminaţi trupeşte. 
Alţi exegeți înţeleg pogorirea Duhului sânt când :se întemeiă 
biserica. Contextul indică lămurit o judecată asupra tuturor, 
iar spre a arăta asprimea zice că este aproape: uni! din cel de 
faţă vor fi încă vii. Această “judecată nu este risipirea, Ieru- 
salimulul sai venirea a doua a lui Isus, ci amândouă trebue 
îmbinate (10, 23. cap. 24). Iudaizmul a apus cu risipirea, Ie- 
rusalimului; atunci Domnul întradevăr a judecat acest popor. 
Ultimul act al manifestării dreptăţii este la, sfârşitul zilelor, 
când vor fi pedepsiți toţi duşmanii împărăției lui Dumnezeii, 
care acum continuă în biserică, atunci însă ajunge la definitiva 
perfecțiune. . - i o] 

8. 27. Schimbarea lui Isus la faţă, 17, 1—18. 
(Me. 9, 2—18,:Le. 9, 28—36. 2. Petru 1, 17 sq), 

„Acești patru autori din T. N. relatează întâmplarea ca 
faptă adevărată, dar are caracter simbolic: instalarea lu Isus 
ca legislatorul T. N. Șchimbarea la, faţă stă în: strinsă le- 
gătură cu botezul: aci a primit legitimarea de fiii, la schimbare ” 
grăcşte cu reprezentanţii T. V. despre patimile sale; odată este 
începutul lucrării sale, altădată al doilea act. Nu există motiv 
a afla aick viziune internă (Zertulian, adv. Mare, 4,22 etc.), 
viziune în vis, iluziune optică; mit cu scopul de a repeţi în- 
trun chip mai înalt cele petrecute cu Moisi şi a pune pe Isus 

| 13



— 194 — 

ca, plinirea legii (Moisi) şi a profeților (Ilie) ; alegorie, adecă 
învățăceii ai născocit istorisirea ca să descrie lumina, ce li 
s'a făcut atunci asupra chiemărit lut Isus, îndeosebi asupra 
raportului lui cătră teocraţia T. V. | 

1. Și după șese zile luă Isus pe Petru şi pe 
Iacob și pe loan fratele lui, și i-a dus pe el deo- 
sebi pe un munte înalt. Le. arc cam opt zile, care di- 
ferență se bazează pe calcularea deosebită a, zilelor numărând 
ziua, converzaţie! şi a schimbării la față (Crizostom, 'Teofilact 
etc.), iar ceialalți: evangeliști numai zilele între aceste dout 
evenimente. Pe n amante înalt nu determină locul may aproape, 
care rămâne necunoscut. Cele nemijlocit precedente s?aii petre- . 
cut la Cezareea lui Filip (Me. 8, 27), de aceea unil ai crezut. 
că muntele trebue căutat în partea răsăriteană a lacului Ge- 
nezaret; dar nu să poate dovedi că Isus n'a schimbat locul 
în cele șese zile. Tradiţia biserici! din .sec. 4. (Ciril Zerus. 
Jevonim) zic că este Taborul (LXX Irafugrov, NI: cerful 
muntelui, buric), două ore spre miazăzi-răsărit de Nazaret ; 
acum schebel Tor. Învăţaţii mat nol zic că- piscul acestui 
munte era înconjurat cu șanț dela Antioh cel Mare (218 n. 

d. Cr) pănă în timpurile lu Iosif Flavii Și cred că ar fi 
Danius sa. Dlermonul în apropierea, Cezareei lul Filip (16, 13). 

2. Şi s'a schimbat înaintea lor, și strălucea 
"fața lul ca soarele, iar hainele lu sat făcut albe 

ca lumina. 3. Și iată se arătă lor Moisi și Ilie 
grăind cu dânsul. 4. Iar răspunzând Petru zise 
lui Isus: Doamne, bine este că noi sântem aici: 
de voești, voiii face aci trei colibI, ţie una şi lui 
Moisi una și lul Ilie una. După Le. 9, 9 Mântuitorul 

„se roagă şi în curgerea acesteia se întâmplă transformarea lut. 
Raportoril nu spun de s'a făcut schimbarea din afară orl din 
lăuntru ; din istorisire reesă însă că figura lui Isus capătă altă 
înfăţişare, fața lui străluceşte ca soarele, iar hainele ca lumina. 
Simboliea, tuturor popoarelor este ca lucrurile dumnezecşti să 

“fe înfăţişate luminoase, şi cu cât e mal mare această lumină 
cu, atât mal mare gradul și curăţenia descoperirii. În momentul - 
acesta, a străbătut mărirea dumnezească, care locuea în Isus, forma 
din afară luminând-o; altfel oamenil nu o puteai vedea. În cele 
întâmplate vedem anticipațiunea, gloriei după înviere (lo. 12,
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„16. 23; 17,5; 2. Cor. 3, 18); analogie inferioară este Ex. 34, 29. Înaintea lor: marturil acestei întâmplări sânt cei trei învățăcel care aii văzut cu ochii Și nu în extază. Esenţa, - acestei schimbări este o stare suprapământeană, "ce . dovedesc împrejurările: Moisi şi Ilie vorbesc cu densul, care în serviciul lui Dumnezei ai ajuns la preamărire (Deut. 34, 6; 2, Reg. 2,- 1). Singul. se artă (p9n, după NBD Min.; Recepta "aupOoar) exprimă că fiecare subiect să cugetă singuratic (Win. p. 483. 6). Reprezentanții 'T. V.: Moisi întemeietorul, lie. restauratorul — cel dântâiii, reprezentantul legii, al doilea, al profeției . — adue omagiile celui care. l-a realizat. Obiectul converzaţiei era după Le. 9, 31 moartea ha. Învăţăcei. nu cunosc întregul proces, totuș se simţesc foarte bine şi Petru propune a sta mai mult timp aci; de aceea zice Că. să facă colibi. Le. 9, 33 motivează cuvintele uk Petru: ma ştiea „ce „grăește; era o stare extatică, un fel de beţie . spirituală în care se afla el acum. 2076 for. râs cde - eva; bine este- că noi sântem aici, adecă ne aflăm bine aci (Crizostom, 'eo- filact, Zigaben: mai siguri ca în Ierusalim unde Isus avea să pătimească), saii accentuând pe jus ca cum ar fi înţelesul : potrivit lucru este că sântem aici ca s& ne- facem colibl. Singul. zoujow (BO) arată zelul lui Petru. 
„5. Încă grăind el, iată nor luminos i-a uin- brit pe ei, şi iată, glas din nor zicând: Acesta este Fiul mei cel iubit întru care bine am. voit; pe el ascultați. 6. Și auzind învățăceil căzură pe feţele lor și se temură foarte. lată repeţit întro- duce noile momente cari urmează răpede unul după altul, Nor lemânos : strălucitor, cf. Ex. 16, 10. 19, 9. 24, 1l5'-ete. L-a umbrit; şi acesta, poate pune obiectele în jumătate lumină lăsându-le să se vadă mal puţin clare. Pe ex se rapoartă nu- mal la Isus, Moisi și Ilie, pentrucă ) norul să Închipueşte ca, tronul lu! Dumnezei şi vocea să aude de acolo. În norul acesta, întră Isus și ceialalți doi, apar închiși ca întrun sanc- tuar luminos, iar învățăceii se afla afară; de aceca- se și spăimentă e! fiind singuri, despărțiți de Domnul lor, apoi pen- tru noua apariţiune. Din acest nor resună, glasul Tatălui ceresc ca, la botez, adauge însă porunca: Pe e] ascultați : Isus e legislatorul '[. N., are în vedere Deut. 18, 15. Cele pregătite 

13%
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- de Moisi, cul s'a dat legea pe muntele Sinai, să deplinese 
acum (cf. [o. 1, 17). Acolo să „pedepseşte neascultarea, aici 
aşijderea (Deut. 18, 19). Fără îndoială să poruncește învă-. 
țăceilor să meargă cu Isus la Ierusalim. Cele din v. 6. 7 se 

„află numai la Mt. 

7. Şi apropiindu-se Isus și atingându-se de 
el zise: Sculaţi-vă şi nu vă temeți. 8. Iar ridi- 
cându-și ochii pe nimene nu văzură fără numaipe 
Isus singur. 9. Și pogorindu-se el din muntele 
porunci lor Isus zicând: Nimărui să nu spuneţi 
vederea pănă când Fiul omului nu se va scula 
din morţi. Isus se apropie de el spre a le arăta că este | 

- cu dânșii ca mal nainte și a-l întări cu puterea, dumnezecască 
(Dan: 10, 9 sq. Apoc. 1 17). :Porunea Mântuitorului anu 
spune nimărul. cele întâmplate să întemeează parte pe 16, 20, 
mal vârtos însă pentrucă nu toți puteai cunoaște mărirea lu 
pănă după înviere (cf. Le. 9, 36). Atingendu-se:. în acest 
chip îl aduce la, conștiența naturală (Dan. 10, 10). Geaua 
să numește întâmplarea pentrucă el aii văzut-o cu ochil (Acta 
7, 31), fără să se zică că e viziune lucrată de Isus înaintea 
lor, ci era deplină realitate — ce reesă din cele următoare, 
căci învățăceil cugetă mult asupra celor văzute, & vexow: 
din Şeol, locul. celor morți (artic. e omis cf. Win. p. 117). 
Formula 2yeigewv, Epeigeodau, raorijvau 27 ȘI QvdoTaoIs exe 
cf. Win. p. 117. 

10 Și l-ai întrebat pe el invăţăceil zicând: 
Pentrucedeciziccărturarii că llietrebue să vină 
mal nainte? 11. lar el răspunzând zise: Ilie vine 
și va întocmi toate.:12. lar eă zic vouă că Iliea 
venit, și nu l-ai cunoscut pe el, ci ai făcut cu. 
dânsul câte ai vrut; așa și Fiulomului va suferi 
dela ei. 13. Atunci "înțeleseră învăţăceil că de 
loan Botezătorul grăește lor. Între Isus și învățăcel 
se naște converzația numai cu privire la Ilie care să punea 
de învățătorii evreeşti în leoătură cu venir ea Mesiel. ov se 
rapoartă la apariţiunile precedente. Ei nu pot înţelege că Ilie 

„ma rămas, nu-și puteaii da seamă de așteptarea generală că 
Ilie este înaintemergătorul Mesiei; cu arătarea de acum d nu | 

- se mulţumeaii (Crizostom, Teofilaci). Origen, Crizostom, Zig
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ben accentuează pe nerov. Cel din urmă zice: De ce zic 

cărturari! că Ilie trebue să vină înaintea lux Cristos? Cum 

deci ma venit acesta înaintea ta? Isus confirmă învăţătura 

cărturarilor (el vine etc.), dar îl dă alt înţeles. El va veni 

şi restaura toate după Mal. 3, 23, numai pregătindu-l mora- 

" liceşte (nozazeorioea ndvra) nu remoind raporturile teocra- 

tice cum afirmatii cărturarii. Spre a artta că el trebue să 
" „moară adauge că Ilie a şi venit, dar Iudeii nu l-ati cunoscut. 

Aă făcut cu dânsul: taţă de persoana lui (Win. p. 205). 

Iustin, Origen, Cvizostom, Ieronim, Augustin ele. afirmă că. 

„lie nu a. venit numat în Ioan Botezătorul, _ci_ya_veni și... 
„a doua venire au Cristos. | 

-$. 28. Isus vindecă po un lunatie, 17, 14—21, 

(Ale. 9, 14—29. Le. 9, 37—43.) 

Vindecarea să leagă “după Le. nemijlocit la schimbarea 

la față a lui Isus. Boala era cauzată de înriurinţe demonice; - 

dar nu vindecarea este de importanță pentru evangelist, ci cu- 

vintele rostite de Isus cătră celce aduseră pruncul. 
14. Şi venind elcătră mulţime, s'aii apropiat 

de el un om îngenunchind înaintealul și zicând: 

15. Doamne, miluește pe fiul mei, că e lunatic 

şi răi pătimește; căci de multe ori cade în foc 

şi de multe orl în apă. Venind (490vrwv: gen. abs.): 

Isus şi învățăceil. Îngenunchind (yovunereiv za ca 7I000XvVEiv, 

ngoaninrev) :: a ruga pe cineva îngenunchind înaintea lui 

(Win. p. 197). Boala fiului o descrie părintele : e lunatic, deşi 

v. 18 recunoaște că este înriurință drăcească (cf. Me. Le.). 

După Me. Le. băiatul suferea de epilepsie, care cu schimbarea 

lunei era mat vehementă; după Mc. era și mut. Pătimește 

răă exprimă în genere starea lui tristă. Me. Le. descrii în 

detail aparițiunile boalei. | 
16. Și l-am adus învăţăceilor tăi, şi nu ai 

putut să-l tămăduească. 17. Iar Isus răspunzând 

zise: O neam necredincios și întors, pănă când 

volii fi cu vol? Pănă când vă volii răbda pe vol? - 

Aduceţi-l la mine. 18. Şi l-a certat pe el Isus,şi 

a eşit dintrensul dracul, şi s'a timăduit pruncul
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din'ora aceea. Învățăceii lui Isus ati putut tămădui pe 
prunc de boala sa pentru puţina, lor credință, ce rezultă din 
cele următoare. Numai: o credință tare poate face minuni (v. 
19). Mustrarea pentru: necredință se rapoartă nu numai. la 
poporul dimprejur, ci şi la învățăcel; deci neam cuprinde” pe 
toți. Crizostom, “Teofilact, Zigaben zic că Isus: mustră numay 
pe părintele pruncului. Elf! numește ca poporul israiltean 
Deut. 32. 5 unde LXX a tradus SON 23. Pănă când ve 
voiă 'răbda; pină când -voiii fi cu vo să înţeleg mal fireşte 
dacă :se rapoartă: și la celce mai multă vreme 'ait petrecut 
cu Isus. Multă vreme am fost cu vot și totuș mam putut în- lătura, slăbiciunea credinții voastre de tot. Astfel Isus dă ex- 
presiune nemulțumirii sale. avizeodoi=—Dap=—a' purta sarcină 
și păcat. Aduceţi-l: nu numai cătră învățăcel, deși la er îl 
aduseseră, ci cătră celce aii adus bolvavul. Dintrânsul. (ore &UTov) pare a indica acelaş subiect, dar cir se rapoartă 
la Vaeponov, iar 7 aUzoi la noic. Din ora aceea ct. 15, 
28..9, 22. Procesul tămăduirii descrie Me. mai detailat. 

19. Atunci apropiindu-se învăţăceii cătră 
Isus deosebi ziseră lut: Pentruce no! n'am pu- 
tut să-l scoatem? 20. Iar el răspunzând zise lor: 
Pentru necredinţa voastră. Căci adevărat zic 
vouă, de aveţi credinţă ca grăuntele de muştar, 
veţi zice muntelui acestuia: Treci de aci acolo, 
şi va trece, și nimic nu va fi vouă cu neputinţă, 
Converzația, aceasta descrie Mt. mai pe larg. Mântuitorul impută necredință și învăţăceilor, deși. nu să .poate astmina- - cu: a celorce să vindeca. Există deci “trepte ale credinţiy. 
Primind omul principiul ma! înalt de_vieață creşte receptivi- 
tatea şi st deplinește credința. Apostolii nai fost fără ere- 
dință, dar nu aveai una care o cere Isus; de aceea le arată 
lucrarea, credinți! depline. Aceasta explică și întrebarea lor: | el nu înțeleseseră mustrarea precedentă. Deosebi explică Me. 
9, 28 întrând în casa.În loc de dnoriav ai OÂWOntOTIaNB 
Min. Origen, Crizostom ; expresiune mal blândă; acest cuvânt 
din urmă putea, sminti pe cineva pentru v. 17. îcv Eyre: 
de aveți, nu de af avea, pentrucă sentența e generală (21, 21. 
Le. 17, 6; 1. Cor. 13, 2. Win. p. 275). Grăuntele de muștar 
(13, 32) e contrast la, motelul acestuia: de ar fi credința;
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lor așa mică ca grăuntele de muștar între seminţe toate ar 
putea. Punctul de mânecare este imaginea grăuntelul (Win. p. 
232) nu puterea (Crizostom, Augustin, Zigaben ete.). Mutarea 
munţilor e luată din 'T. V. și exprimă o putere care săvtr- 
şeşte lucrurile cele mal extraordinare (lob 9, 5. Zah. 4, 7 
ct. 1. Cor, 13, 2). Nimic e iperbolă poporală. Cu neputinţă 
cf. lob 49, 9. | 

| 21. Iar acest fel nu iesă fără numal cu rugă- 
ciune și post. Acest fel: de draci; Crizostom, Teofilaci, Zi- 
gaben zic că felul tuturor demonilor. A" muta un munte să 
cere credință ca un grăunte de muştar, iar acest solii de.draci 
să scoate pelângă credință în legătură cu alte însușiri. Rugă- 
ciune și post: sânt gradaţiune la cerința, precedentă (la cre- 
dinţă); prin ele credința să întărește și înalță, persoâna să 
sânțește ajungând gradul - necesar la scoaterea acestui fel de 
draci. Crizostom crede că aceste însușiri (credinţa, rugăciune 
și post) se cer dela cel bolnav; Zeofilact, Zigaben dela celce 
scoate și dela bolnav. 

Ş$. 29, Isus prezice moartea 'sa a dona oară 17,.22. 23, 

(Ale. 9, 30-32. Le. 9, 43-45), 

„22. lar petrecând elîn Galileea zise Isus lor: 
SE va da Fiul omului în mânile oamenilor, 23.: 
şi-l vor omori pe el, şi atreia zi va învia. Şi se 
întristară foarte. Yvoroepoutror (NB Vulg. Itala; aru- 
Orgep. e corectură): petrecerea în Galileea pănăce'nu întraseră, 
în Capernaum (v. 24). A doua .0asă: cf. 16, 21. În mânile 
oamenilor e contrast la Fiul omului: Mesia, Mântuitorul oa-. 
menilor și judecătorul lor ajunge în puterea acestora; contrastul 
conștienții de demnitatea sa dzeească (cf. Miha 7, 6; 1. Cron. 
21, 13). Îl vor omori impresionează foarte pe învățăcel că nu 
observă pe za învia şi se întristează (16, 21).. 

$. 30. Statirul în wura peștelui, 17, 24—2%. 

Comparând Me. 9, 33 reesă că Isus a mers la „Caper- 
naum, apol urmează îndată converzaţia asupra rangului în 
împărăţia lu! Dumnezeii; “la aceasta Petru ia parte (Ale. 9,
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35). Istorisirea prezentă intercalează evangelistul voind a trata 
“în cap. 18.-mai multe elemente ale vorbirilor lui Isus; carac- 
terul ei miraculos nu să poate şterge cum aii voit unik raţio- 
naliști. 

24. lar venind ei în Capernaum se apropiară 
de Petru ceice primeai didrahmele și ziseră:. 
Învățătorul vostru nu plătește didrahmele? Un 
statir avea 4 drahme atice sai denari romani=1 siclu evreesc; 
didrahma=:/, siclu. Darea aceasta o plătea, fiecare Evreii dela 
20 de ani ai vârstei la templu (Ex.:20, 13 sq.); iar pe 
timpul lui. los. Flaviu o plăteai și Tudei. din alte ţări 
(Antiq. 18, 9. 1). Mai nainte nu să plătea regulat; odată 

„să amintește 2. Reg. 12 sub loas pentru restaurarea templului ; 
abia, dela Neemia (10, 32, unde să statoreşte numai !/, de 
siclu, apol 1/, siclu) devine dare regulată; să încassa dela 15 
Adar și la 1. Nisan trebuea să fie plătită; contra, restanţierilor 
s& proceda cu asprime. Pare că Isus a, rămas restant cu darea; 
bărbaţii întreabă pe Petru în a cărui casă Isus petrece adese 
când era în Capernaum (8, 14). Cece luati: care fără a avea 
vrun oficii. public scoteaii darea aceasta ; vor fi fost atari ofi- 
cianți pentrucă> nu toți puteati merge la Ierusalim să plătească. 
Plur. za. dideazua exprimă mulţimea, didrahmelor încassate ; 
iar artic. (7c): darea cunoscuţă. EI întreabă pe Petru crezând 

că Isus ca învățător evreesc nu. voește să plătească, sai că se 
numară la preoți care nu plăteaii dare. 

25. Zise: Da. Şi întrând în casa l-a prev enit 
Isus zicând: Ce ţi să pare, Simone? Regii pămân- . 
tului dela cine iai vămi şi dare? Dela fii! lor 
sait dela cel străini? 96. lar răspunzând el: Dela 
cel străini, zise Isus lui: Așadar slobozi sânt - 
fiii. Petru nu cugetă că.r&spunsul săi a supus pe Isus în- 
datoririi; poate că “Isus plătise mai nainte. 7roo&p9daoev numal 
aici în -T. N.; pare că Isus n'a fost față când perceptorii a 
întrebat pe Petru, căci atunci se' adresaii lui. Isus arată că 
cunoaște gândurile altora. Ce ţ; să pare. zis înainte de a-l 
spune Petru ceva deșteaptă conștiența poziţiei mai înalte a 
amendurora faţă de teocraţie. August întroduse noii metod de- 
dare: de pământ (fributum sol) şi de cap (tributum capitis). 
„Felul ântâiii s& arunca, măsurându-să şi prețuindu-să pământul,
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al doilea să da după averea mișcătoare şi după căștig, şi adecă 

plăteaii celce agonisesc sai posesorii ca dare după avere, 

iar: celce ajutai la căștig sait luaii parte ca dare fixă de cap. 

Această dare plătea şi Evreii Romanilor dela Tit înainte. 

Aci însă nu să poate înţelege aceasta sub zijroos, ci-trebue 

luată darea care st impunea la început provințelor ocupate. ca 

stipendium plătindu-să ca tribulum în argint. Această dare o 

numeaii Grecii qpdeos (Appian. Pan. 135), Le. 20, 22 zroos. 

Lut «pogos (stipendium) opuse erai zi (vectigales) cal con- 

zistaii în zeciueli şi alte dări în naturali! (Marquardt, Privat- 

altert. 151), dar st întrebuinţează și spre a însemna darea, 

indirectă: deci 72 aci xvoos=dare indirectă şi directă. 

Ziguben le identifică: Acecaș este re)os și xijvoos, întâiul este 

după Grec, al doilea după Romani. Aşadar zelos=vamă după 

mărfuri, z7voos dare de cap. câlorero. sânt cel care nu apar- 

țin familie regeşti (nu sânt vioi), supuşii. Petru răspunde din 

experienţa de toate zilele, iar Mântuitorul face concluzia a 

minori ad majus: regii pămânțului. Astfel proced aceştia între 

_oameni față de ai săi, deci și căi Fiul lui Dumnezeii trebue 

- să fiii liber de darea la templul lui. Isus consideră instituţiu- 

nea T. V. dată de Dumnezeii. Plur. fi e generic (2, 20); 

ceva, ne'mdatinat, şi se rapoartă. la Isus pentrucă numai lui 

să cuvine acest predicat în înţelesul argumentării; în înţeles 

mal larg sint aceasta nu numal apostolii ci toți credincioșii, 

pentrucă vor fi liberați de templul cvreesc (Io. 4, 21). Sint 

slobozi e pus cu cmfază înainte. Și Josif Flaviu zice că di- 

drahmele să dai lui Dumnezeii (Antiq. 18, 4, 1). Concesiunea 

de aci nu stă în contrazicere cu alte locuri unde afirmă Isus 

autoritatea sa mesianică faţă de lege (12, 8. lo. 7,21), ci. 

“să explică din împrejurări. “ 

27. Iar ca să nu-l smintim pe el, mergând la 
mare aruncă undiţa ta şi scoate peștele caremal 
nainte se va fi ridicat în sus, şi dupâăce al des- 

“chis gura lul vei afla un statir; acela luând dă-l 

lor pentru mine şi pentru tine. Ca se nu-i smintim: 
Isus grăeşte comunicativ nu doar că Petru era scutit a plăti, 

ci pentrucă nu făcuse indestul acestel datorinţi; lesne puteai 

vedea întrânsul un despreţuitor al templului, și ar fi venit în 

contrazicere: cu învățăcelul săii. Statirul de argint era un siclu
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evreesc sait ilonă didrahme.atice, așadar cra destul pentru amân- 
doi (1 fl. 30 cr. cam 3 cor. austr.). SE va fi ridicat: din. 
adâncime. Vel aflu un statir: în gura peştelui. Isus se supune 
ceonomiei T. V., deşi cra mai presus decât ea, ca să se pli- 
nească sfatul dumnezeese în toate privinţele (12, 8. Gal. 4, 4). 
Abia moartea lui pe cruce întroduce: o nouă fovmă religioasă 
desfințându-să puterea legii vechi. - 

$. 31. Caracterul membrilor. împărăției mesianice, 18, 1—35. 
(Ale. 9, 33—58. Le. 9, 46—36). 

Mântuitorul instruează, pe cel doisprezece arătându-le.atitu- 
dinea, celoree îl urmează : fiecare trebue să se smerească (v. 1—4); 
numai. aşa va fi mărit în cer (v. 5—14); a griji de membri p&- 
cătoşi asupra cărora biserica are putere (v. 15—20); membrii 
împărăției sânt frați (v. 21—25) întărind aceasta cu o astmt- 
nare (v. 26—35). Ă 

aq) Învăţăceii dispută asupra rangului, 18, 1—14. 
(Ale. 9, 33-50. Le. 9, 46-50, 17, 1 sq). 

“1. În ora aceea venit-ai învăţăceil la: Isus. 
zicând: Cine așadar este mat mare în împărăția 
cerurilor ?. Scena aceasta să descrie la Mc. foarte intuitiv. 
În ora aceea: când Mântuitorul 'este în casa lui Petru (17, 
24 Sq.). ga caracterizează întrebarea, învățăceilor ca. urmare. 
La ce? "Fără îndoială converzaţia cu Petru le-a dat anză a 
cugeta -că Isus va întemeia, împărăție, şi cine va ocupa locul 
ântâii 2 ef. Mc. care 'espune că pe drum spre Capernaum 
disputaseră în acest punct; fiecare dorea st ajungă ântâiul 
rang (Le. 9, 46). Zigaben: Atunci învățăceii aă, suferit lucruri 
omenești. Prez. tori exprimă că-şi închipneaă împărăția, ca, una 
prezentă. Ala: mare: decât. ceialalți învățăcel în putere şi vază 
(Win. p. 229). Împerăția cerurilor: nu cea mesianică viitoare, 
ci cea de acum care credea e! că se va arăta cât mal curând 
în. toată splendoarea (Crizoston, Zigaben). | 

| 2. Și chiemând Isus un prune l-a pus în mij- 
locul lor şi zise: 3. Adevăr zice vonă, de nu vă 
Veţi întoarce și veţi fi ca pruncii, nu veți întra
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în împărăţia cerurilor... 4. Deci oricine se sme- 
rește pe sine ca acest prune, acela mare va fi în 
împărăţia cerurilor. Deminut. zazdfo» exprimă nensem- 
nătâtea, acestui prune, şi dela, el caracterul celoree voese să 
aibă loc în împărăţia lui Dumnezei. Nicefor (LI 2, 35) 
zice că acest prunc cra Ignatie. Isus zice: Veţi fi ca pruncii, 
adecă numal în aceştia st arată caracterul membrilor împărăției 
lui. Copilul dela natură este fără aroganță, plin de smerenie, 
naivitatea este însuşirea lul principală, nu e prepuelnic etc. 
Aşadar şi membrii împărăției: lut s& îmbrace această natură. 
orocapire arată încordarea omului când înlătură ambiţiunea 
omenească -şi o înlocueşte cu smerenia unul copil, fâră a reflecta 
la graţia dumnezecască (lo. 3, 5). Zigalen: Dacă cineva se 
lapedă de patimile espuse se “fuce cu un copil, agonisit cu as- 
ceză, cure aă copiii din simplicitate. Ca pruncii se rapoartă 
la sentimentele de slăbiciune car! se produc în individul de- 
venit prune prin smerenie. Însuşirea de prune să dovedeşte : 
Oricine să smorește pe sine: cel renăscut față de semenii sti 
trebue să renunţe la toate; el totdeuna luptă contra dorinţei 
de a se înălța, pentrucă nicicând nu e liber de unele porniri 
la păcat. Smerenia trebue renoită adese, de aceea viit. 7a- 
TEWOt. Acest individ este mai mare în împărăţia cerurilor. 

5. Şi oricine va primi pe un prunc ca acesta 
întru numele mei, pe mine mă primeşte. 6. lar 
cine sminteşte pe unul din acești mici care cred 
în mine, mai bine este lul ca să-și spânzure de 
grumaz o piatră de moară de azin şi să se înece 
în adâncul mării. Un prune ca ucesia: se rapoantă la cel 
de față ca reprezentantul caracterului deseris mal nainte; în- 
văţăceil să primească. pe toţi care sânt smeriți, blânzi, curați 
ete. ca acest prunc. Crizostom: Copii numește aci pe oamenii 
care sânt considerați de mulţi ca simpli, smeriți și lapădați. 
Va primi: cu iubire purtând grijă de sufletul lui; îi apără 
nevinovăția și promovează pietatea. Întru numele mei: Den- 
trucă atare prunc mărturiseşte numele meii, crede în mine; 
deci nu numai din compătimire omenească. Pe mine mă pri- 
meşte :: se identifică “pe sine cu ai săi; aceștia stai cu-el în 
intimă comunitate; formează un: trup mistic (25, 40. Io. 13, 
20). V. 6. e contrastul. Cure cred în mine: a-l seduce sati



7 

— 204 — 

cu pilda rea a-i face să piardă credința. pios vede e piatra 
dela o moară mânată cu azinl. Cuventul oxâvdaov în formă 
veche 0xav0dA49eov însemnează cursa în care st prind aui-: 
male, cursa în genere, dnsidie; în T. N. să transpune și. la, 
cele spirituale însemnând orice impedecă desvoltarea vieţii spi- 
rituale, ceeace poate abate pe om dela credință în cele dzeești 
(Rom. 11, 9 unde e pus în legătură cu zapis şi 9joc); iar 
oxavdaliitu = a sminti, scandaliza; contrast la dt3yrar. - Isus 
arată că smintirea spirituală întru intimidarea, celor mici dela 
credință este mai grea decât orice crimă a făcătorilor de rele 
politici. Din acești mici să ia, ca pe un prunc ca acesta = pe 
cel mici după spirit. Oupigptger atzi = aequum est ut (5, 29) 
luând pe îva ca final: Mal bine este lul ca: etc.; exprimă 
pedeapsa. Alţii iaă aceste cuvinte ca comparativ şi înţelesul 
este: -Mai bine ar fi omului care dă sminteală dacă înainte 
de aceasta -s'ar șterge pe sine de- pe fața pământului arun- 
cându-se în mare; perderea trupească e mal mică decât a 
sufletului săi sait a altora. Cufundarea în apă (Zaranovrigeu) 
nu e pedeapsă evreească, ci se afli la Romani, Grec, Sirieni, 
Fenicieni. £ 7 mele zijs Jeidoons: luciul mării în opu- 
nere cu adâncul ej. | | 

7. Val lumi! de smintele; căci trebues& vină 
sminteala, însă val omului prin care vine smin- 
teala. 8. Iar de te smintește mâna, sai piciorul 
tei, taiă-l şi-l aruncă dela tine; bine este ţie a 
intra în vieaţă clung sai şehiop decât având 
două mâni sai dout picioare afiaruneat în focul 
cel vecinic. 9. Și dacă te smintește ochiul tăi, 
scoate-l și-l aruncă dela tine; bine este ție cu 
un ochii să întri în vieață decât avend do! ochi 
să fil aruncat în gheena focului. În lume să produc 
smintele; legea ei naturală cere aceste, dar. singuraticul care-i 
serveşte de unealtă va suferi pedeapsa cuvenită pentrucă - s'a 
pus în serviciul eă. Vaz:' Plânge asupra lumă, iubitorul de 
oameni, ca una care va suferi daună de scandele (Zeofilact). 
De smintele (no ră azavdtiwv): pentru. aceste ; iar crapa 
exprimă necesitatea, cu care aceste vin. Tăcerea mânil şi a pi- 
cioarelor, scoaterea, ochiului arată că omul trebue să renunțe 
și la cele mal preţioase lucruri când să periclitează lucruri
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spirituale prin influenţa celor din afară (cf. 5, 29 sq.). ra 
oxavdala : seducerile ca noțiune generală: iar 70 ozcvdulov 
seducere la singuratice acte. za70” for . .. 3; sânt combi- 
nate două construcții: bine este a întra mutilat în vieață 
(împărăţia mesianică la paruzie) și adecă mat bine decât (Win. 
p. 226). zu?d0s cf. 15, 30. movâpdaluos să numește cel din 
naștere cu un, ochii, iar €zeoopYoaluos care a perdut un 
ochiii (Passow, 1, 1203). 

10. Căutaţi şi nu desprețuiți pe unul din 
aceşti mici; căci zic vouă căi ângeril lor în ec- 
ruri totdeuna văd faţa Părintelui meii celui 
din ceruri. 11. Că a venit Fiul omului să mântu- 
ească ce era perdut. Desprefuiţ? are privire la a sminti 
din v. 6. (deci: 7—9 e inciză) arătând Mântuitorul preţul 
celor - mici (a credincioșilor în genere) la Dzeii. Motivează 
apoi că dngeril lor. păzitori stai la Dzeii (Acta 12, 15. Eyr. 
1, 14). Întrebarea de fiecare om are un ânger păzitor sai 
numal credincioșii nu să hotărâște aci, cf. Er, 1, 14. Isus 
confirmă învățătura T. V. că Dzeu trimite ângeri întrajutorul 
'pioșilor şi spre pedepsirea celor răi. De aceşti ângeri să zice 
că văd toldeuna fața lui Dzeii, adecă sânt în nemijlocită apro- 
piere. Expresiunea e luată dela, curțile regilor orientali al 
căror ministri să numesc „care văd fața, regelui“ (2, Reg. 25, 
19. Ier. 52, 25. Est. 1, 14 cf. 1. Reg. 10, 8). Ângeril 
celor mici sânt însemnați pentrucă stai în acest raport cu 
Dzeii. . Crizostom: Aci mu vorbește numai de ângeri, ci și 
de ângerii cel deosebiți. V. 11. lipseşte BLN, mal multe 
Verz. și st afirmă că s'a adaus din Le. 19, 10; dar atunci. 
s6 întreabă de ce nu s'a imprumutat și Eyrijoa za. Ca... 
Fiul omuluy este al, doilea motiv la căutați și nu desprețuiți. 
La ângeril apărători vine împrejurarea că Isus a venit să 
scape tocmai pe care erai despreţuiţi; chiemarea lut Isus 
nu să “realizează dacă aceştia în urma despreţuirii ar cădea, 
s'ar perde. Neutr. 70 cnoâwldş marchează generalitatea, deşi 
are înţelesul lui zoug dro1wldrag. 

12. Ce vi să pare? Dacă aravea un om-o sută 
de oi și ar rătăci. una din ele, nu lăsând cele 
noautzeci şi noaut în munte mergând caută pe cea 
rătăcită? 113. Şi de să va întâmpla să o afle, ade-
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văr zic vouă, că s'ar bucura deea mal mult decât 
de celelalte noauăzeci şi noaut cari n'a rătăcit. 

"14. Aşa nu este voea înaintea Tatălui vostru. 
celui din ceruri ca săpiară unul din acești mici. 
(cf. Le. 15, 4 sq. rostit la altă ocaziune și în altă, legătură ; 
pare că asămtnarea sa repeţit). Lehova în '. V. să asamână 
unui păstor (Ezech. 34, 13 sq. Ps. 23). Ce vi să pare: judecaţi 
vol înșivă — zice el învăţăceilor. O sută de o e contrast 
la î: o sumă remarcabilă ; exprimă grijirea de toate. În mate se 
leagă cu lăsând (nu cu mergând) ; îni nu exprimă numai locul, ci 
înfăţişează cum oile sânt împrăștiate pe muntele întreg. Căutarea, 
sirguincioasă şi bucuria ce o simţește găsind oaca rătăcită arată, 
că voea păstorului omenirii nu poate fi ca st piardă vrunul 
din al săi: (Ezech, 18, 23. 33, 11; 2. Paral. 3,9), V: riantă 
este aci; ouzi aqijoe... zai moprvdeis Crai (B L Itala, 
Vulg. etc.). De să va întâmpla să o afle: st poate întâmpla 
contrarul, să nu o afle. Sar bucura ete. psihologiceşte la loc. 
Omul se bucură momentan mal mult de ce perduse și iarăş 
a găsit uitând" celece posede sigur. Zigaben.: -Ctici nu ne bucu- 
văm așa mult de celece avem sigur ca de -ceeace am găsit 
după perdere. În v. 14. este aplicarea asămănirii la Dumnezeii 
și este fertium comparalionis: voea lui Dumnezeii . ca să nu 
piară ceva (cf. 11, 26). Senua corăspunde lu Ni 1395 IS 
(cf. 1, 19). &v zor eee zourwr; neutr, î din cauza 
astmenăril a90ferov ; Recepta are es. Isus neagă predestina- - 
țiunea şi accentuează alegerea la vieața vecinică. Irineu, Ciril, 
Ambrozie zic că cele 99 de ol sânt cele 9 coruri de ângeri, 
iar 'oaca, perdută este omenirea ca întreg şi rogevdels este 
venirea Fiului pe pământ. o 

b) Mustrarea frățească, 18, 15—20, 

15. lar de va greși ţie fratele tii, mergi îl 
mustră pe el între tine și el singur; de te va 
„asculta, al dobândit pe fratele tăi. 16. lar de nu 
te va asculta, ia cu tine încă unul sai doi, ca în 
gura a doi saii trei martori-st stee tot lucrul. 
17. lar de nu va asculta de aceştia, spune bise- 
ricii; iar de nu va asculta de biserică,:st fie ţie
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ca un păgân și vameș. 18. Adevăr zic vouă, orice 
veţi lega pe păment„vor fi legate în cer, și ori 
câte veţi dezlega pe pământ vor fi dezlegate în 
cer. Atitudinea învățăceilor faţă de credincioşii care dai smin- 
teală (1. Cor. 11, 21. Lac. 5, 19) ca. aşa să se realizeze 
vocea “Tatălui cerese (v. 14). Mustrarea frățească are aci loc 
şi iertarea, greșelelor. dacă a fost atinsă persoana celuice mustră. 
Legătura acestor versuri cu. cele precedente o află unir:: mal 
nainte s'a zis că credincioşi! să nu vateme pe cel slabi, iar 
acum să spune cum să se poarte când alții îi vatămă, etc.; mal 
firească, este însă legătura espusă mai sus: cum face Dumnezeii 
cu păcătoşii așa trebue „st facă fiecare creștin cu aproapele 
săi. Pralele e credinciosul ca gen, iar specia este cel mic. Va 
greşi ție: păcătuirea faţă -de cineva, având emfază va greși, 
ca contrast. la smintire: trecerea la faptă. Îl mustră (£eySow 
euro, LIN TD Gen. 21, 95.. Lev. 19, 17 cf..1. Cor. 
14, 24; 1. Tim. 5, 20): arată-l vina “ce are înaintea lui 
Dumnezeă ca s& se pocătască. Între tine și el: între - patru 
ochi ca să nu 'fie rușinat. De fe va asculta: de ascultă de 
mustrarea, ta. 42 dobândit (priveşte la nu e vocea... ca să 
piară): pentru împărăția lui Dzei, mântuire; altfel era, perdut. 
Zigaben : Mai nainte l-a fost perdut pentrucă prin sminteală 
rupsese legăima frățească cu tine. Dacă însă mar voi să ur- 
meze acestui sfat atunci să apelezi la alt for. În gura a doi 
saă trel martori cf. Deut.. 19, 15: În Jura: în espunerea, 
afirmarea acestora. Cel vinovat va declara, iar aceştia o pot 
asigura, pentrucă sint 2—3 afară de vinovatul. Gia (033) 
în. înțeles iuridic=jalbă. Ultima instanță a mustrării frățeşti 
este biserica, adunarea, credincioșilor; tratându-să aci de mân- 
tuirea unul frate să apelează la forul care administrează 
aceasta. La: caz că nici porunțile acesteia nu vor fi ascultate 
st se rupă orce legătură, cum erai eschiși vameșii și păgânii 
din societatea Iudeilor; cf. 16, 19. Pepi lega . .. dezlega: 
apostolii și urmașii lor, ce să dovedeşte din context avendu-si 
iu vedere în întreaga cuvântare numai aceștia. 

_19. Iarăș amin zic vouă că dacă dol sai tre! 
se vor înţelege din vol pe pământpentru oricare 
lucru care vor cere, va fi lor dela Tatăl mei în 
ceruri. 20. Căci unde sânt adunaţi doi saii trei
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în numele mei, acolo sânt şi eii în mijlocul lor. 
Construcţia propoziției ar trebui să fie za So Vu 0upu- 
povijoovaw îni Tis yi;s negi nedyptaros, nâv 6 cv ciriowvreu, Ă 

"Vevlotru aurois; așadar subiectul propoziției principale e 
contras în propoziția secundară şi legată de nocyuaros (ILiih- . 
ner, II, 2. p.:925). Puterea dată apostolilor și urmașilor în 
V.. precedent vor exercia-o. totdeuna, pentrucă şi cea mai mică 
societate de credincioși (2—3) „cerend- ceva în numele. lui 
vor primi dela Tatăl ceresc ; zorvwvla acestora, devine ovupwrvia 
care e sigură că va, fi ascultată de Dumnezei. Numărul 2, 3 
nu trebue luat literal. Pentru. oricare lucru: acele lucruri cark 
servesc spre propășirea comunei în cele spirituale, pentrucă . 
numai aceste necesități sânt obiectul rugăciunii bisericeşti. Lo- 
cul, unde se fac aceste (05), e indiferent, dar condiția principală 
este es 70 uov Ovoua; es exprimă punctul de întrunire ; 
acesta recunosc el drept temeiă al comunității lor; iar î 
Ovomaru este puterea, acestei întruniri; mărturisirea acestuia 
este scopul întrunirii cf. Io. 15, 1—7. | 

0) Despre iertare, 18, 21—35. 
17, 8.4), 

21. Atunci apropiindu-se Petru zise lui: 
Doamne, de. câte ori va păcătui mie fratele met 
și voiă ierta lui? Pănă de Şepte ori? 22. Zise 
Isus lui: Nu zic ţie pănă de şepte ori, ci pănă 
de şeptezeci şi şepte de ori. Cele din vw. 15—20 fără 
îndoială ai produs în. Petru: și ceialalți învățăcel părerea, că să 
tratează de iertarea, greșelelor „fratelui, pentrucă altcum nu să 
poate executa, această mustrare frățească. Petru care încă nu 
pttrunsese deplin învățătura lu Isus crede, că'e permis a se : 
mânia pe fratele săi; dar 'voeşte să știe când este dator a 
ierta; a ierta orice” greșală şi totdeuna, ar fi prea mult. Între- 
barea pănă de șeple ori st motivează cu învățătura rabinilor. - 
care ziceaii că de tre! orl trebue a ierta; Petru cugetă că e 
destul, dacă pune numărul sânt (7) drept hotar al iertăril 
picatelor (Crizostom : Credea că spune ceva mare; Zigaben: 
Cugelă că se arată marinimos). Isus îi răspunde: Nu zic:: 
eii cu autoritatea de stăpânul tuturor nu poruncesc numai etc.
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îoş, £6dounzovrăzs Enri=—490 (70X7) şi însemnează un du- 
măr nedeterminat de mare: totdeuna să iertim 'greşelele (.lero- 
im, Teofilact etc.); dar zicendu-să &nrd şi nu 'Enrăzs mal 
corect să traduce: șeptezeci şi şepte de ori, deși ar trebui să 
stee fra xai EBdounzovrăzus' sati EBOoujzovra Enrăzş. 'Teofi- 
lact: Nu ca să circumscrie cu numărul iertarea, ci ca să arete 
înfinătul ca cum ar zice:. de câte or căzând se va pocăi, iarlă-y. 

23. Drept aceea astmănatu-s'a împărăţia ce: 
“rurilor omului rege, care voia stia seamăicu 
slugile sale. 24. Iar începtnd a le lua seama, ai 
adus la el un datornic cu zece mil de talanţi. 25. 
lar neavând el să dee, porunci domnul să se vendă 
el și muierea şi copiil lui şi toate câte are, şi să 
plătească. 26. Deci căztnd sluga aceea se închină 
lui zicend: Fii indelungrăbdător mie, şi toate 
voiii plăti ţie. 27. Iar făcendu-i-să milă domnu- 
lui acelei slugi l-a slobozit. pe el şi i-a iertat 
datoria. Parabola aceasta arată că învățăceii împărăție! me- 
sianice aii datorinţa a ierta pentrucă şi ei numai fiind iertați . 
ai fost primiţi. Drept aceea: pentrucă impune a ierta aşa 
mult (v. 21). Asămânatu-sa împărăția cerurilor cf. 13, 24. 
Slugile sânt administratorii, rentierii, supraveghetori dărilor, 
dela, care din timp în timp cereaii dare de seamă; aceştia, să 
consideraii în orient slugile regelui (1. Reg. 9, 22). Omului 
rege: în opunere cu Dzeii; exprimă nemărginita, lui putere 
(Baouzus). La falsi e adaus dr9ounwp, deoarece faoilsig era, 
adiectiv dintru început (ârje Buotizus la Omer, Buoulevregos, 
Bocmlsuraros, cf. Passow, Băuml. 117). ovraioev 19y0v= 
conferre rationes, dispungere, mal ocură 25, 19; Grecii zic 
dialopiltodu. mgos ziva. Zece mil de talanți reprezentă o sumă 
foarte mare. Un talant avea 3000 de sicli (Ex 38, 25. 26; 
3927 fl. austr.); aici însă este talantul atie care avea 2475 
fl. austr., ceeace rezultă din amintirea, denarilor în cele urmă- 
toare; un talant avea 6000 de denari. Iar neavând el să dee; 
de faptă nu avea, iar în construcție sânt strins legate cu 
porunci, pentrucă ştie pozitiv că nu are. După datina veche . 
datornicul cu întreagă familia erai proprietatea creditorului. - 
T. V. îmblânzeşte această datină întroducând.anul iobileii 

„(Bx. 22, 3. Lev. 25, 39, cf. 2 Reg. 4, 1). Sluga recunoaște 
14
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datoria, cere să mai îngădue stăpânul; suma e mare, de aceea 
stăpânul o iartă, deşi. acela promite a o plăti — ce era im- 
posibil. 70 aveov (==bani împrumutați, Deut. 24, 11) pen-: 
trucă suma a rămas neplătită la scadență. 

28. lar eșind sluga aceea află peunul dintre 
cel împreună slugă, care era dator lu! 0 sută de 
denari, şi prinzendu-l îl sugruma zicând: Plăte- 

-şte-mi dacă-mr'ești dator. 29. Deci căzând cel 
împreună slugă cu:el îl ruga zicând: Mai îngă- 

- dueşte-mă, şi-ţi voii plăti. 30. Iar el nu voia, ci 
ducându-se îl băgă în temniţă pănă va plăti da- 
toria. 31. Văzând deci ceialaţi împreună slugi. 
al lul celecest.făcuseră s'aii întristat foarte, şi 
venind aii spus domnului lor toate cele întâm- 

-plate. Partea a doua a asăm&nării espune contrarul în pur- 
tarea .slugil, căreia iertase stăpânul datoria, faţă de altul im- 
preună slugă. Acesta se pune pe punctul de vedere al dreptului 
(Plateşte-mi etc.) ; întrebuințează dreptul roman, după care. 
creditorul -poate duce cu forța, pe “datoraș la judecătorie, cf. 
5, 26. :0 sută de. denari; 1 denar=34 cr. austr. ; datoria 
era deci '/coo:0 parte din a sa la regele. P&cătuirea, omului 

„față de aproapele e mai mică decât faţă de Dzeii. Îl sugruma 
(270946): pentrucă cu forța îl trăgea înaintea judecătoriei. e'ze. - 
(după NBCD. Origen, Orizostom.; .Recepta are 5 ri) exprimă, 
logica nemilostivă: Tu să știi că trebue să plătești dacă dato- 
rești. ceva; cizrodos are. emfază. oudovos nu e paralel cu cele 
dântâi, ci exprimă: raportul amândurora de subordinare citră 
regele arttând cu cât: mal mare este asprimea lui ca creditor. 
Crizostom: El nu și-a adus aminte de felul rugăminte sale | 
la umanitatea. stăpânuluă stă. După: cel împreună. slugă. v. 
29 unele Msse ai: la picioarele lu; asemene aii unele: nara 
după voi plăti ție. Nu voia: să îngădue. Sau întristat: pentru. 
această asprime și maltratare; merg. la stăpânul să ceară ajutor. 
Crizostom: Nick oamenilor nu plăcu aceasta, decun lui  Dum- 
mezeii.  dicoaqpeiv=—a . explica, lămuri, a face la înțeles.. Vulg. 
narraveruni ; mal bine însă este declararunt. TE vol tauri 
(BOX al. nu auzăv); reflexivul exprimă că our9ovloL merg 
la stăpânul lor în urma, poziţiei cătră acesta; încrederea numai 
la acesta îl îndreptează.
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39. Atunci chiemând pe el domnul stii zise 
lui: Slugă vicleană, toată datoria ţi-am iertat 
ție pentrucă m'al rugat; 33. nu să cădea și ţie. 
să-ţi fie milă de cel împreună slugă, precum şi. 
mie mi-a fost milă de tine; 34. și mâniindu-se 
domnul lui l-a dat peeel. muncitorilor pănă va 
plăti lui toată datoria. 35. Aşa şi Tatăl mei cel 
ceresc va face vouă, de nu veţi ierta fiecare fra 
telui săi din inima voastră. Partea a treia arată toată 
întâmplarea ca, întristătoare ; cel grațiat nu e mântuit de r&u- 
tate cu totul; după aceasta fără îndoială să pedepseşte şi mal 
aspru. Stăpânul iertase o sumă foarte mare, deși sluga îl ru- 
gase numai să amene terminul plătiril (Bret ragexalzoas He) ;- 
acesta, încă trebuea, să se artte milostiv cătră soțul săi. JMun- 
citorit sânt care pedepseaii pe datoraşul zăbavnic; așadar nu 
temniţeriă, deşi aceştia încă săvârşeaii câte odată tortura; este 
imaginea muncii din iad (8, 29. Le. 16, 23. Apoc. 14, 10). 
Oe. moralicescul oportuit. Pănă va plăti; Crizostom : în veci, 
pentrucă nicicând nu va putea plăti. Astfel să pedepseşte aspri- 
mea acestei slugi” față de fratele stii. V. 35. conţine învăţă- 
tura, parabolei. Regele e Dumnezeii, datorașul fiecare om. care 
prin mulţimea păcatelor contrage datorie mare - cătră acesta, 

„dar i-să iartă pentru graţia în Cristos, Aceasta trebue să în- - 
demne 'pe fiecare u fi milostiv cătră aproapele săii care-l gre-: 
şește. Din inima voastră . (cf. Efez. 6, 6) exprimă adevărata: 
natură a iertării, care e caracterul fiilor lui Dumnezeii. Recepta 
mai. are: greșelele lor; lipsese *BDL Min. mai multe Verz.. 
Prinţ 

B. Călgtoria lui Isus: la lerusalim, 19, 1—20, 28. 

$. 32. Desfacerea căsătoriei, 19, 1— 12. 

(Ale. 10, 1—19). 

1. Şi a fost când sfârşise Isus cuvintele ace- 
ste, a trecut din Galileea şi a venit în hotarele 
Tudeil, de ceea parte de Iordan. 2. Şia mers după 
dânsul mulțime mare, și tămăduea pe el acolo. 
Aceste versuri espun pe scurt cum Măntuitorul încheie lucra- 
xea, sa în Galileea și trece în ţinuturile Iudeii. A fost nu 

14*
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determină timpul, ci e trecere la un şir noă de idei (ct. 7, 28. 11, 1. 13, 53); nu eschide lucrarea, precedentă în Iudeea. „A trecut din Galileea cf. 17, 22. 24. De coea parte de lor- dan. nu trebue înţeles: a venit în hotarele Iudeit dincolo de. Iordan pentrucă, Iudeea nu se estindea, peste Iordan (los. Fla- viu, Bell. jud. 3, 3. 5) — deși unele cetăți despre răsăritul - Iordanului să nutiără la Iudeea (Ptol.. 5, 16, 9), apol evan- gelistul deosebeşte între Iudeea, şi Pereea —, ci aparțin la ide desemnând drumul apucat de Isus: din Galileea, a venit prin Pereca la Iudeea; așadar de ceea parte a Iordanulul.:) Tămăduea pe e: mulţimea, dar obiectul logic sânt bolnavii lor (12, 15. Win. p. 139). Acolo: în Pereea. _ 3. Și s?aă apropiat cătră dânsul fariseilispi- _tindu-l pe el și zicând: Slobod este a lăsa pe muierea sa din orice pricină? Pe vremea Mântuito- rului era ceartă între școala Șammai și Hillel pentru desfa- cerea, căsătorie! (cf. 5, 31). Fariseit voesc ca Isus să se declare în acest punct pentrucă oricum va produce ura amânduror școalelor, sait cel puţin pe una va, întărita, contra, lui ; în aceasta zace ispitirea.2) ei la întrebare directă, cf. 12, 10. ardownq lipseşte NBL Min.; aurov se rapoartă la. subiâetul „din context, adecă zic cuprins în store. Din orice pricină: așa, explica școala lui Hillel .Deut. 24, 1. 2 021009 goli- ciunea unui obiect), care era la putere atunci, cf. 5, 31, 4. lar el răspunzând zise: Nu ați citit că celce a făcut dintru început bărbat și muiere isa făcut pe e1? 5. Și a zis: Pentru aceea va lăsa omul pe tată şi pe mumă și se va lipi de muierea sa, si vor fi cet dotun trup. 6. Pentru aceea maj mult nu sânt doi ci un trup. Deci ceeace a îm- preunat Dumnezeii, omul s& nu despartă. Isus nu. bagă în seamă întrebarea, ci arată fiinţa, căsătorie! după ra- portul genurilor între olaltă, după care nu să poate desfinţa, pentrucă, este unire trupească și sufletească. Celce a făcut: pe 
1) Comparând 10. Ul, 54. Le. 17, 11 avem: învierea luf Lazar, retragerea * în Efraim; călătoria, prin Samaria şi Galileea (Le. 17, 11); trecerea Iordanului, călătoria, pe malul răsăritean, trecerea, în teritorul Iudeii (poate la Betabara), venirea peste Ieriho Ja Ierusalim (At. 20, 29). | - 2. Unil exegeți cred că fariscil pun întrebarea lui Isus pentrucă eră în teritorul lui Irod Agripa care se despărțise de muiere şi vor irita şi pe acesta contra lut, .
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om, avend în vedere Gen. 1, 27 (Zigaben). &ootv xai 9ijlu 
însemnează înseși genurile : bărbătesc, femeesc. Dzeii n'a .creat 
dintru început doi indivizi omenești cari s'aii împreunat din 
întâmplare şi arbitrar iarăș s'aii despărţit, ci două genuri cari 
se pretind unul pe altul; sânt îmbinate strins. Dintru început 

"cf. Mc.; ce dovedeşte Isus cu T. V. (Gen. 2, 24, după LĂX). 
Subiectul la a zis este celce a făcut. După istorisirea. Gen. 
cuvintele aceste le-a rostit Adam, dar Mântuitorul arată .că 
el le-a grăit ca organul lui Dzeii, creatorul lui. Pentru aceea 
se rapoartă la cuvintele rostite nemijlocit de Adam: Acesta e 
os din oasele mele etc.; apoi continuă Adam cu pențru aceea, 
adecă fiind unitate din început, căci muierea a fost luată din 
bărbat, şi această duplicitate tinde a se rentoarce la unitatea 
originală, de aceea: Va lăsa omul etc. Mântuitorul desfăşură 
ideca că căsătoria nu să poate desface “% în opunere cu fari- 
sei — arătând că această legătură este aşa intimă că rupe 
orice legături de altă natură; chiar pe cea între părinți și 
copii. Această unitate s& arată apol şi mal mult: Se va lipi 
„... și vor fi cei do un trup. Cei dot lipseşte în original şi 
e întregire a LXX. civcu ei e evraizm. Deşi bărbatul și. mu- 
ierea rămân doi indivizi, totuşș în această unire devin numal 
un spirit, un suflet, chiar un trup. În căsătorie să restabilește 
unitatea din început. De aceea zice Mântuitorul că nimărul 
nu-i permis a, desface “căsătoria (ouxtre: dupăce s'a încheiat): - 
nici alt om, dar nici căsătoriţii, ci numai Dumnezeii pentrucă 

el i-a unit. Contrastul, între Dumnezei şi om. Neutr. o stă 
în loc de ous spre a exprima cu atât- mal mult unitatea ade- 

. vErată, 

7. Zis-ai lui: Pentruce dar Moisi a poruncit 
a da carte de despărţire și a o lăsa? 8. Zise lor: 
Că Moisi după învârtoșarea inimi! voastre a în- 

găduit vouă să lăsaţi muierile voastre; iar din 
început nu a fost aşa. 9. Iar zic vout că oricine 
va lăsa pe muierea sa fără numal pentru curvie 
și va lua alta, preacurveşte; și celce ia pe cea 

“lăsată, preacurveşște. Fariseil înţeleg pe Isus că el.nu 
„încuvințează, desfacerea, căsătoriei şi-i pun întrebarea, de ce 

a permis-o Mbisi? EX nu amintesc. cauza din care sar putea 
desface căsătoria. A poruncit... a o lăsa exprimă: Tu zică



—004 —. 

că căsătoria nu să poate desface după ideea: lu! Dzeii, deci 
Moisi cum a poruncit Deut. 24, 1? Isus S'ar'pune — cred 
ei — în conflict cu Moisi. El le arată cauza. acestei, dispozi- 

„iuni a lu! Moisi. fiavârtoșarea înimiy lor; starea, de neprimire 
»-. & armoniei spirituale; tâmpirea lor morală, etc. ai îndemnat 

pe acesta să fie concesiv, deși nu cor&spunde ordine! primitive. 
7005 .exprimă ce s'a luat: în privire (Win. p. 378). Pentru 
deosebite cauze ale celorce își uriaă femeile şi nu se împăcai 
cu ele. A legiuit dec a le lăsa ca să nu fie omorite (Zigaben,). 
Nu a fost așa: ca să se fi încuvințat a lăsa pe muierea sa 
dându-i carte de despărțire. Dumnezeii: a putut lăsa din stric- 
teța legii, pentrucă întrând păcatul în lume a întinat toate 
legăturile, deci şi a căsătoriei. Fiind această legătură, neper- 
fectă acum, lucru de sine înţeles este că să poate desface ; 
celece se leagă numai din afară sânt dezbinate și după partea lor 

“internă. În împtrăția mesianică este altfel.. Aci trebue omul 
și toate raporturile aduse în 'starea de mal nainte, deci. înce- 
tează şi dispenza dată păcatului. De aceea: Jar e zic vouă 
ete. Numai acea, căsătorie e desfăcută în care: legătura, internă 

“sa desfințat prin adulterii. După căsătorie nici bărbatul nick | 
muierea nu pot rupe credința conjugală; la din contră este 
novela: desfrenarea uneia măritate saii unui. căsătorit. Orl- 
cine . . . preacurvește pentrucă căsătoria cu muierea, lăsată e 

„ Validă încă. Celce ia . . preacurvește pentrucă cea părăsită după 
drept este muierea altuia. Cuvintele Și celce ia pe cea lăsată, 
preacurveșie lipsesc în unele Msse și par a fi adause din 
Me. 10, 9... 

10. Ziseră lui învăţăceii: Dacă astfele pri- 
cina cu muierea, nu foloseşte ase însura. 11. lar 
el zise lor: Nu toţi cuprind acest cuvent, ci că- 
ror s'a dat. 12. Că sânt fameni care din pânte- 
cele mumei lor s'au născut. așa, și sânt fameni 
care s'aii scopit de oameni, şi sânt fameni care 
se scopesc pe sineinșşiși pentru împărăţia ceruri- 
lor. Celce poate cuprinde să cuprindă. .Învârtoșarea, . 
inimii — accentuată mai nainte — cunosc învățăceii că e 
foarte lăţită între oameni și cred că avendu-să asttel cu căsă- 
toria mal bine este a nu 0 săvârși. Zigaben: Dacă numal o 
cauză este între bărbat și muiere care-l desparte. EX cunosc -
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din experienţă cazuri că una saii amândouă părţile sânt ne- 
mulțumite în căsătorie și ar desface-o. Nu folosește: pentrucă 
unicul motiv a se desface de sarcina, căsătoriei este preacurvia. 
Isus nu respinge deducţiunile făcute din cuvintele sale, dar 
greutatea, este, după dânsul, în împrejurarea că omul numai prin 

„graţia dumnezeească, poate cunoaşte și păstra acest raport. 
Acest. cuvânt să rapoartă la cele precedente (na folosește a se 
căsători): Necăsiitorirea nu e datorința “tuturora, nici zace 
în puterea. lor, ci numa! a celorce Dumnezeă a dat graţia 
înfrenării trupești. xwgeîv: a înţelege și aplica cuvintele . în: 
praxă=a rămâne necăsătorit. Omul nu poate învinge boldul 
sexual fără graţia dumnezeească. V. 12. explică Isus cine sânt 
căror sa dat zicend: Că sânt fumen etc. EL confirmă aser- 
țiunea, invățăceilor (Bine este a nu se căsători), dar adauge: 
această renunțare la, mulțumirea acestul bold trebue să se facă 
pentru împărăția cerurilor. Isus nu cugetă aci la fameni! fizici 
care s'aii născut așa, saii oamenii i-aă ficut, ci la cel spiri- 
tuali. Abnegaţiunea aceasta nu să -poate aștepta dela toţi, de 

„aceea: Celce poate cuprinde ete. cf. 1. Cor. 7. | 

$. 93. Isus binecurântă pruncii, 19, 13—15. 

(le. 10, 13—16. Le. 18, 15—17). 

13. Atunci aduseră la dtnsul prunci ca să 
„pue mânile pe ei și să se roage; iar învăţăceil 
i-ai certat pe el. 14. lar Isus zise lor: Lăsaţi 
pruncii şi nu-l împedecaţi pe el să vină la.mine; 
căci celor ca aceștia este imptrăţia cerurilor. 
15. Şi punend mânile pe er sa dus de acolo. Atunci: 
când s'a adunat mulțime împrejurul lui Isus (v. 1) ai adus 

"Și prunci ca, să-l roage st-i binecuvinte. - Punerea, mânilor din 
vechime era simbolul împărtășirii darurilor și puterilor mai 
înalte (Gen.. 48, 14. Evr. 6, 2. cf. Acta 6, 6). Conj. lângă 
iva după pret. înfăţişează cele întâmplate ca cum star petreca _: 
acum (Win. 270). Învăţăceir îi opresc crezând că Mântuitorului 
va displace; de aceea îl certati, adecă opreaii pe celce adu- 
ceai pe copil. c«uzois (pe el) să rapoartă la subiecţul din adu- 
seră. Celor ca aceștia (rw rorovrw»): sint copil ca aceştia, 
dar şi aci st ia caracterul lor (cf. 18,5). Împerăţia cerurilor
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e aproape 'de fiecare, dar numai cel smerit, cel copilăresc-naiv 
are darul de a o primi, pentrucă să cere credință. 

$. 34. Tânărul bogat, primejdia avuţiei, 19, 16—26.? 
(Me. .10, 17—27. Le. 18, 18—27). ! 

16. Și iată apropiindu-se unul zise lui: În- 
vățătorule, ce bine voiii facecasă am vieaţa veci- 
nică? 17. Iar'el zise lui: Ce mă întrebi de bine? 
Unul este cel bun. Iar de voești să întri în vi- 
eaţă, ține poruncile. 18. Cari? zise. Iar Isus zise: 
Să nu ucizi, să nu preacurvești, să nu furi, sănu 
mărturiseşti strimb, 19. cinstește pe tată și pe 
mumă, și să iubești pe aproapele ca pe tine în- 
suţi. 20. Zise lui tenărul: Toate acesteam ținut; 
ce-ml mai lipseşte încă? Pe drum cere un individ în- 
vățătură (v. 22. Le. 18, 18). După Zivăţătorule Recepta, ci- 
teşte Dune, care lipseşte XBDL Min. al. și pare împrumutat 
din Me. 10, 17. Le. 18, 18. Întrebătorul după deserierea 
următoare a observat strict prescriptele legii mozaice, dar ace- 
ste nu-l. mulţumesc; el dorește a cunoaște binele special care 
făcându-l să va, învrednici de împărăţia, mesianică; de aceea 
întrebarea ce bine voii face are emfază. El este pe baza legii 

mozaice, Isus îl face a cunoaşte binele în natura adevărată, 
nu precum și-l închipuea acela; îl arată că el din inima sa, 
nu poate scoate ceva bun. De aceea: Ce mă întrebi de bine? 

„(după NBDL. Vulg. Ital. Origen; Recepta: Ce-nă zici bun? 
Nime nu e bun fără numaă unul, Dummnezeă ; pare corectură, 
după Me. Lc.). Isus zice anal este bun: Dumnezeii ; întrebă- 
torul deci să nu-și închipue că ar posede în sine ceva bun, din 
contră are lipsă a se pocăi (Rom. 2, 13. Gal. 3, 10, sq.); nică 

„conzistă bunătatea, în acumularea faptelor bune, ci în apropie- 
rea de Dumnezeii care ca bunătatea absolută dă oamenilor bunuri 
adevărate. Posibilitatea acestei apropieri este dată în împlinirea 
poruncilor lui Dumnezeii ca expresiunea voci lui. Poruncile - 
(singuratice părți ale legil) sânt prea, generale, de aceea în- 
trebătorul voeşte a, ști special care îl poate întroduce în îm- 
ptrăţia mesianică. zoias exprimă cvalitatea: cum sânt; ce pre- 
tind? Între atari porunci amintește Isus unele din Decalog
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(Ex. 20, 12—16) adăugend Lev. 19, 18: iubirea aproapelui, 
pentrucă: numai aşa avem măsura deplină a stări! morale (Rom. 
13, 9 sq.). zo pus în frunte substantivează propoziţia (Win. 
p. 103 sq.). Tânărul răspunde: Toate aceste ete. Nu avem 
motiv. a ne îndoi de adevărul mărturisirii; pare că întradevăr 
Şi-a dat şilinţa a observa legile, a se feri de păcat mal greii, 
totuș avea, conștienţa că nu e deplin moral. Dreptatea externă 
avea, dar nu pe cea prevăzută încă în 'T. V. care căuta cele 
sânte și depline concentrându-se în așteptarea, Mesici. Iubire 
de sine manifestă: tentrul când întreabă: Ce-m mat lipsește | 
încă? voregeiv — q avea lipsă, a fi cu ceva îndăril.. 

21. Zise Isus lui: De voești să fil destvârşit, 
mergi vinde averea ta și dă-o săracilor, şi vel 
avea comoară în cer, şi vino urmează mie. 22,.lar 
auzind tânărul s'a dus întristat; că avea avere 
mare. După declaraţia tânărului Isus îl arată partea slabă. 
Destvârșit e cuprins în ce-mi lipsește: vieaţa vecinică ajunge 
omul numai împlinind cu scumpâtate preseriptele. legii ca voea 
celul Preainalt. De voeşte însă cineva o treaptă mal înaltă a 
perlecțiunii morale şi un grad mal înalt de fericire trebue 

„_s6 vendă averea şi să urmeze Domnului ca învățăcel. Isus 
pretinde două lucruri: a vinde averile și a-l urma lui; dar nu: 
dă poruncă ci sfat:). Vei avea comoară în cer cf. 5, 12. 6, 
20. Vinde averea ta exprimă că tînărul era legat cu inima 
de lume, ce dovedește şi sa dus întristat adăugtndu-să obser- 
varea: Că avea avere mare. Întristarea aceasta, să explică lesne: 
Dorinţa tânărului de a se face părtaş împărăției mesianice nu 
să poate realiza pentrucă cuvintele lui Isus sânt prea serioase 
şi el vede că nu le poate împlini. Adine pătrunseseră cuvin- 
tele acestuia în inima lu, îl arătase calea renașterii, dar că- 
tușele cari-l ţineaii de această lume sânt prea tari și nu le 
poate rupe. Abia i-s'ait deschis porţile fericirii şi i-să închid 
înaintea, ochilor. | 

1) Augustin (Serm. 16. de temp.): -„Aliud est consiliuin aliud pracceptum. 
Consilium datur, ut rirginitas conservetur, ut a vino et a carnibus abstineatur, 
ut vendantur omnia et pauperibus erogentur. Praeceptum vero datur, ut justitia 
custodiatur, ut omnis homo divertat a. malo et faciat bonum. Denique de virginitate 
dicitur, qui potest capere capiat; de justitia vero non dicitur, qui potest facere 
faciat, sed omnis arbor, quae non facit fructum bonum, exscindetur et in ignem 
mittetur. Consilium qui libenter audierit et fecerit majorem habebit gloriam ; prae- 
„ceptum qui noz implererit, nisi poenitentia subvenerit, evadere poenam non poterit“,
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„1 23. lar Isus zise'învăţăceilor săi: Adevăr zic | 
vouă că un bogat cu anevoe va întra în împărăţia. 

“cerurilor. 24; Iarăş zic vouăcă mal lesneva întra 
„cămila prin urechile acului decât bogatul în îm- 
_părăţia cerurilor. Atitudinea tensrulul îndeamnă pe Isus să 
ar&te primejdia averii, care cauzează multe grijl. (crescentem se=- 
quitur cura pecunian, Horațiu, Carm. 3, 16. 17); de aceea Şi îm- 

"pedecă pe oameni să între în împărăţia lui Dumnezeii. Această 
dificultate să simbolizează prin proverbul: May lesne etc. Va- 

„Tiantă este Oeddezw şi 'etocA dei; păstrând pe slocideiv să 
închipue. urechile acului ca: o poartă. Isus nu: zice că un 
bogat absolut nn poate fi părtaş împărăției cerurilor, ci numai 
cu: anevoe (Origen, Crizostom; Ieronim: Non dixit impossibile, 
sed .difficile). Unii credeaii că proverbul nu e potrivit şi ai 

„. schimbat pe zăumlos cu duurdos (funea corabiei), dar acest 
cuvânt în grecește e necunoscut pănă la Suidas. Gapis=ac; 
cuvânt în grecitatea de mai apol. Unii citesc v, 24:...:.a 
trece (0reA9eîy) decât bogatul să între (e2oc4923y)... după BD 
Itala, Vulg. şi în parte C. 

25. Iar auzind învăţăceil se mirai foarte zi- 
"când: -Cine dar. se poate mântui? 26. lar Isus 
privindu-l zise lor: La oameni aceasta este cu 
neputinţă, iarla Dumnezeiitoate sânteu putinţă. 
Învățăceil conclud din cuvintele lui Isus — bogatul cu greti 
poate întra în împărăția lui Dumnezeii —.că nici e! nu vor 
fi părtași acesteia, pentrucă mult-puţin sânt legaţi de 
lume. Existând această greutate, chiar neputinţă pentru cei | 

„bogaţi, se întreabă îngrijați, cine se. poate mântui. Isus în 
răspunsul săi arată că omul cu puterile sale nu poate învinge . 
„această greutate, dar ei vor avea ajutorul lui Dumnezeii 
care-i întăreşte; de aceea la Dumnezei toate sânt cu putință - 
(Me. 9, 23). eu Bl&pas; Crizostom: A privit cu blândeță și 
plin de îubire ca se nu-i spăiimânte. Ieronim: Interrogantibus 
discipulis et admirantibus austeritatem dicti . . . clementia sua 
severitatem sententiae temperavit. La oameni etc. exprimă - că 
aceștia nu sânt în stare a face. Aceasta se rapoartă la: să se 
mântuească cel bogat.
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s 35. măsolata celoree aii urmat lui Tsa5,, 19, 2'17— 20; 16. 

Ge; 10, 28—81, Le. 18, 18-30), 

Cele zise de Mântuitorul asupra tonărulul Petru le aplică | 
la sine (se simțea încă lipit de lume) și întreabă ce crede 
Isus de e?:Acesta le arată (v. 28. 29) că pentru faptele 

“lor vor fi răsplătiți, ce lămureşte cu o asămănare, care se 
află numai la Mt. | | - 

27. Atunci răspunztnd Petru zise lui: Iată 
“not am lăsat toate şi am venit după tine; ce va 
fi dar nout? 28. .lar Isus zise lor: Adevt Tr Zic 
vouă că vol care aţi venitdupă mine, la nașterea 
a doua, când va şedea Fiul omului pe tronul mă 
riril sale, veţi şedea și vol pe douăsprezece 
tronuri judecând cele douăsprezece seminţilale 
lui Israil. 29. Şi tot care și-a lăsat fraţi saă su- 
rori saii tată saii.mumă sai prunci sai țarine 

sai case pentru numele mei, însutit va lua și 
vieaţă vecinică va moșteni. 30. Iar mulţi ântâi 
vor fi pe urmă şi cel de pe urmă ântâi. Tenărul nu 
voia să se lapede de avere, iar învățăceil ai lăsat toate ale 
lor; pentru aceasta crede Petru că trebue să aibă răsplătire. 
Nol e. pus cu emfază în frunte: contrast cu tânărul. vale: 

"averi, ocupaţiune, ete.; apostolii deci n'a continuat chiemarea 
de mai nainte. Ce va fi dar nou: ca 'recompenză pentru 

„aceasta. Isus răspunzând arată prerogativele învăţăceilor (v. 28), 
dar aceeaş vor avea şi alţii care ai făcut ca dânșii.(v. 29). 
Renaștere (a doua naștere) se leagă la veți ședea : procesul de pre- 
facere al univerzulul, care începe în individ (Tit 3, 5), trece la 
creatura întreagă şi sferşeşte la ziua judecății. Această renoire - 
a început cu înălțarea lui Isus și pogorirea Spiritului sânt şi 

"la sferşitul zilelor este terminată (Apoc. 11, 5 cf. Ezech. 47, 1.. 
" Zali. 14,8). Atunci Mântuitorul apare ca rege; şede pe tron 

ca stăpânitor; învăţăceil vor lua parte (Și voi: precum Mesia) 
şi vor judeca: speciala manifestare a stăpânirii. Cele promise 
lor 'st dai și altor credincioși, cf. 1. Cor. 6, 2. Recepta cci- 
tește muiere după pe mumă; unil ai înmulțit, alţil însutăt 
(NCDX  Verz.). Le. 18, 30 adauge : în acest veac şi în veacul 
viitor vieaţă vecinică, cf. Me. 10, 30. Răsplată vor avea,
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aceștia şi aici pe pământ pentrucă ai urmat lui Cristos; 
Dumnezeii hotărăşte mărimea şi felul ei (7, 9. 10. Le. 1], 

11). Şi aici arată, Isus că trebue rupte şi cele mai intime 
legături dacă împedecă pe “cineva, a-i urma lui. Răsplătirea 
aceasta nu.s5 dă. după timpul chiemări! ci după stăruința în- 

" trensa; de „aceea: ful! ântâl ete.; care a primit graţia 
chiemării mal nainte vor fi pe urmă şi din contra. 

20, 1. Căci asemeneeste împărăţia cerurilor 
omului stăpân de casă, care a eşit foarte de di- 
mineaţă st năimească lucrători în viea sa. 2. Iar: 
tocmindu-se cu lucrătorii câte un. denar pe zi 
i-a trimis pe el în viea sa. 3. Şi eșind pela ora 
a treia văzu alţi! stând în târg fără lucru, 4. şi 
acelora zise: Mergeţi și vol în vie, şi ce va fi 
drept voii da vouă; iareli s'a dus. 5. Și iarăşi. 
eșind pela ora a şesea șia noaua asemene a făcut. 
6. Iar eșind pela ora a unsprezecea află pe alţii 
stând și zise lor: De ce staţi aci ziua întreagă 
fără lucru? 7. Ziseră lui: Că nimenenu ne-a toc- 

„mit. Zise lor: Mergeţi și voi în vie. Scopul asămă- 
nării este a arăta că şi alți credincioși pot avea parte la pre- 
rogativele învăţăceilor de acum. Căci: dovadă explicativă (19, 
30). Stăpânul casei e Dumnezeii (13, 24. 18, 23); ua mowi 
foarte de dimineaţă, la clasică ua îw, ăua 77 jutoa, Gua 
09% etc.; iîmpărţitorul plății (v. 8) e Cristos, viea (Is. 5, 
1,) în care-i: mână este împărăţia lui Dumnezeii întemeiată 

pe pământ, care o lucră el cu năimiţii săl (apostolii etc.). 
24 Onvagiov riv 1utoav însemnează preţul dela care a înce- 
put tocmeala între stăpân și lucrători (mântuirea mesianică). 
Tiiv utgav e acuz. determinativ: dela un denar pentru zi. 
Ora a treia=—pela 9. ore, iar a 6. 9. 11: ameazi, 3 ore, 5 

„ore după ameazi însemnează timpurile chiemării la împărăţia 
lui Dumnezeii. Crizostom, „Teofiaci, Zigaben înţeleg vârsta 
prunciei, tinereţei, cea bărbătească Şi bătrâneţele. În târg: aci 

petrec zilerii. Ce va fi drept: cât se cuvine. Asemene a făcut: | 
ca la, cei de mai nainte. Unii sint chiemaţi în ora a'L1l, 
scurt înainte de încetarea lucrului de zi. Recepta are doar 
după Erdezărny, şi doors după torwras, iar la finea v. 7. 
zai 6 8aw 7) Dizouov  A1pprade.
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8. Iar dacă: s'a făcut seară zise domnul viel 
cătră economul săi: Chiamă pe lucrători şi le 
dă plata, începnd dela cel din urmă pănă la cei 
dântâi. 9. Și venind cei de pelaoraa unsprezecea 
luă fiecare un denar. 10. lar venind cei dântâi 

„ Socoteaii că vor lua mal mult; și luară și el fie- 
care un denar. Sa făcut seară: la șese 'ore când înce- 
tează lucrul. Economul este cel încredințat cu supraveghe- 
rea gospodăriei; să lua dintre sclavi. Le dă plata: tocmită,. 
Începând .. .dântâi: mal ântâi celoree i-a chiemat în urmă, 
apoi tuturor pănă vine rendul celor tocmiţi ântâiii. Pela ora 
11: care în acest timp ait fost trimiși în vie. Mas mult: de- 
cât un denar — ce a adaus Recepta. 

11. Iar primind aă murmurat asupra stăpâ- 
nului casei zicând: 12. Aceştia din urmă ooră 
ai lucrat, și pe el întocma cu not i-alfăcut care 
am purtat greutatea zilei. şi căldura. 13. Iarel 
răspunzând unuia din el zise: Prietene,.nu- ți. 
fac nedreptate; ati nu te-al tocmit cu minecu: 
un denar? 14. Ia al tăi şi mergi. Dar voesc să 
daii acestui din urmă ca.ţie; 15. sai nu-mi este 
slobod să fac ce voese cu ale mele? Sau ochiul 
tăi este viclean că eii sânt bun? Aceste versuri ara- 
tă că Dumnezeii dispune după voea sa necăutând la creatură. 
Graţia dumnezeească lucră totdeuna, după dreptate şi iubire, 
ea să impărtăşeşte fără a privi la meritele omului. dz e 
recitativ. Ad lucrat: ai petrecut, numa! 0 oră (șroreiv cf. Acta 
15, 33. 18, 23; 2. Cor. 11, 25). Caldura: ceialalți începu- 
seră lucrul abia, înspre seară. Unuia: pentru, toţi care cugetaii 
astfel. Prietene: întroduce -cu blândeţă dojana. Nu-ţi fac ne- 
dreptate : dacă ne punem pe punctul dreptăţii. pragiov e gen. 
preţului. Cu ale mele: cu proprietatea mea. Ochiul ..... vi- 
clean corăspunde lui 9 PY, este privirea răutăcioasă care 
săverșește stricăciune, ochiul pizmătăreț (Me. 7, 22. Sir. 14, 10). 

16. Așa vor fi cel din urmă întâi şi cel dân- 
tâi pe t urmă; căci mulţi sânt chiemaţi, dar puţini 
aleşi — conţine învăţătura asămănării. Timpul chiemării 

„nu hotărăşte la răsplătirea dzeească, ci credința cu care sa
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urmat graţiei lui Dumnezeii. Cel chiemați pe urmă să pun pe 
aceeaş treaptă cu cel chiemați mai nainte: Căci mulţi sint 
“chiemaţi, dar puțină aleși. Cuvintele 'aceste lipsesc NBLZ. 
Min. unele Verz., ca adause 22, 14; dar multe mărturii le 
ai - și omiterea să- explică din. omiotelevtonul toxa TOI — - 
ex?ex TOL. Mântuitorul: spune că cei chiemaţi în împărăția me- . 
sianică vor fi remuneraţi; unil. vor avea, deosebită fericire, care ! 
atârnă numai dela Dumnezeii. Aşa răspunde Isus la 19, 27 
și eschide orice pretenţie. i . 

$. 36. Isus prezice patimile și moartea sa, 20, 17—19. 

(Ale. 10, 32—34. Le. 18, 31—34). 

17. Şi suindu-se Isus la Ierusalim a luat pe 
cel doisprezece deosebi, și pe cale zise lor: 18. . 
lată ne suim la Ierusalim, şi Fiul omului să va. 
da arhisreilor şi cărturarilor, şi-l vor osândi pe 
el la moarte; 19..şi-l vor da peel păgânilor st-l 

| batjocurească, să-l bată și răstignească, șiatreia 
“zi'va învia. Pe cale la Ierusalini Isus spune: învăţăceilor 
soartea ce-l. așteaptă acolo. Suindu-se rencepe istorisirea 19, 
1; poate că Isus trecuse deja lordanul. Păgânilor : Romanilor: 

. Recepta” citeşte zar îdiav v rij dd, m xai sint; Vulg. lipseşte 
tv ză d05, cf. 16, 21. 

ş. 37. Cererea Zebedoizilor, 20, 20—29, | 

(e. 10, 35-45). i 

"20. Atunci s'a apropiat cătră donsul muma. 
| fiilor lui Zebedeii cu fiii săi, inchinându-se și 

cerând oarece dela dânsul. ar, Iar el zise ei: Ce 

voeşti? Zise lui: Zi să șadă acești doi fil al mel 
unul de dreapta şi altul de stânga ta în împără- 
ţia ta. Mai nainte vorbise Isus de învierea sa, iar învăţăceil - 
cred că după aceasta va întemeia împărăţia mesianică (Acta 
1, 6). Atunci: după profeția precedentă. Zebedeizii credeai: că 
acum :e momentul a, se-asigura la Mântuitorul de rangul ân- 
tâii în această. împărăție. “Acest favor îl cer prin muma, lor - 
Salome (27, 56. Me. 15, 40. 16, 1). Isus răspunde învăţă-
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ceilor și pare că muma numai a interpretat dorința acelora; 
dar nici ea nu îndrăzneşte a cere dela Isus îndată ci dupăce 
acesta o agrăeşte: Ce voeșii? De dreapta... de stânga: a 
ocupa cele dântâi locuri lângă rege după datina orientalilor 

(1. Reg. 2, 19. Ps. 41, 10. Iosif Plaviă, Antiq. 6, 11,9). 
În 19, 28 “vorbeşte Isus. de tronuri, acum aceşti dor învăţăccl 
voesce să ocupe cele dântâi. Motivul. acestel cereri poate fi iu- 
birea a sta totdeuna în apropierea lul, Isus, ambiția Jaluzia 
față de Petru (9). 

22. lar răspunzând Isus zise: Nu ştiu ce ce- 
reți. Puteţi bea paharul care ei voii bea.Ziseră 
lui: Putem. 23. Zise lor: Paharul mei cu adev& 

_rat veţi bea, iara şedea de dreapta mea şi de 
stânga, nu este al mei a da, ci celorce s'a gătit 

“de Tatăl meii. Isus le arată că eX nu şti ce cer, pentrucă 
nu sânt în stare a suferi impreună cu dânsul, sai. nu cunosc 
natura împărăție lui, care 'nu e trupească ci spirituală. Putef:: 
putinţa morală. Bea. paharul: cu această condiţie să împli- 
neşte cererea lor .și însemneaza dueri, suferințe (Is. 51, 17. 
21; Ier. 25, 15. 49, 12) înțelegend paharul patimilor sale 
(Ps. 60, 5. lo.. 18, m. Mt. 26, 39). Recepta a adaus: și 
să vă botezați cu Votezul cu care cit mă botez — lipsesc NBDLZ 
Min. Verz. Părinţi și păr luate din Me. -10. 38. Învă Bțăceil - 
plini de încredere în sine răspund că pot — ce aduce aminte. 
cuvintele lui Petru Io. 16, 37 — pentrucă iu cunoștea îi 

„amărăciunea paharului; er .vor urma învățătorului, iar Isus 
admite aceasta, totuș. . ... După ci trebue întregit: să va da. De 
ce Isus nu poate- da, aceasta? Pentrucă este hotărit în sfatul 
vecinic; este o prerogativă a Tatălui (et 24, 36. Me. 13, 32). 

- 24. lar auzind cel zece s'a mâniat pentru 

cel doi fraţi. 25. Iar Isus chiemându-i pe ei zise: 
 Știţi că stăpânitorii păgânilor îl stăpânese Şi. 

cei mari îl asuprese pe el. 26. Nu așa va fi între 
voi; ci'orlcare voește între vol să fie mare, să 
fie sluga voastră, 27. şi celce voeșşte intre vol să 
fie întâiul, să fie vout slugă; 28. precum Fiul 
omului n'a venit ca st i-să. slujească ci să slu- 
jească şi să dee sufletul săii răscumpărare: pen- 
tru mulţi. Supărarea . celorlalți. învățăcel să explică din in-
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vidia faţă „de aceşti doi care, cred ek, vor ocupa cele mai 
însemnate locuri (Zigaben), Aceasta îndeamnă pe Isus a arăta, 
deosebirea rangurilor în împărăţia lumească şi cea cerească. 
Stăpânitorii păgânilor sânt regenţii lor. Stăpânesc pe ei: pe 
păgâni. Compozitul xarazverevovaw exprimă că această stăpâ- 
nire este foarte asupritoare. Cei mari: magnații. Antâial : 
după. rang. Însușirea, puterii lumești este a se folosi faţă de 
cel supuşi; iar în.împărăţia lui Isus se va deosebi numa 
celce slujeşte altuia. MPa venit: în lume. Să î-să slujească: ca 
oamenilor mari; sg dee: e gradațiune; contrast la „cele prece- . 
dente. ; El este pilda cea mal elocventă a smereniei — învă- 

„ţăceii să-i urmeze. Su/letul: vieața (Io. 10, 11. 13, 37. 15, 
17). AuUroov e prețul de răscumpărare; aşa, să numeşte vieaţa 
pentrucă s'a dat pentru alţii. (1. Tim. 2, 6 ef. 16, 96). Isus 
deci pe-sine însuș s'a jertfit- (cf. Num. . 3, 44—51, Ps. 49, 
8..9). , Pentru. multă “să leagă cu preț de: răscumpărare Și ex- 
primă ideea că moartea. lui Isus e substitutivă (26, 28. lo. 1, 
29. Rom. 3; 25. 5, 6. Efez. 5,2; 1. Tim. 2, 6; 1. lo. 4, 

„10; 1. Petru 1, 18-sq. 3, 18. Is. 53, 10). Mih arată că 
obiectiv. Isus: a murit. pentru țoți, dar subiectiv numai unii se 
mântuesc (Rom. 5, 18; 2. Cor. 5, 15; 1. Tim, 2, 6; 1. lo. 
2, 2. et. Mt. 26, 28. Io. 17, 20. Er. 9, 28). Liberarea 
este de pierzarea,. vecinică (lo. 3; 16. 36. Gal. 3, 13; 2. 
Cor. 5, 21. Col. 1, 14. 2, 13 sq. 1. Petru 2, 24). 

$. 38. Isns vindecă doi orbi, 20, 29-—34. 
| (Ale. 10, 46-62, Le. 18, 35-49) 

29. Și eşind el din Ierihoa mers după dusul 
popor mult. 30. Și iată doi orbi ședeai lângă. 
drum, auzind că Isus trece, ai strigat zicând: 
Milueşte-ne, fiuleallui David. 31. Iar mulţimea 
i-a certat pe el să tacă; iar el şi mal tare stri- 
gaii zicend: Doamne, miluește-ne, fiule“ al lut 
David. Și ieșind ei din Ieriho; sinopticii nu spun ceva despre 
petrecerea în Efraim și călătoria la Betania (lo. 11, 54. 12, 
1). Jeriho (ITP. sai N mirositor de balzam) era în semin- 
ţia Beniamin, cam 7—8 ore de Ierusalim ; acum Rihâ. Acest 
oraș este ultima stațiune pănă la întrarea în Ierusalim. Aju-
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torul lui Isus să cere pentrucă este fiul lut David;. această nu- 
mire întărită poporul, căci vedea în Isus numai pe făcătorul 
de minuni dela Nazaret, nu pe Mesia (Le. 18, 37). Me. amin- 
feşte vindecarea numai a, unui orb, Bartimeă, iar Le. zice că 
s'a săvârşit o vindecare înainte de intrare lui Isus în Ieriho. - 
Diferenţa aceasta să aplanează: Isus a săvârșit două vindecări, 
una când a întrat, alta, când a cșit din Ieriho (Teofilacţ): Se 
tacă :. l-a făcut să tacă ca să nu necinstească pe Isus ameste- 
cându-l cu el (Zigaben). 

32. Și stând Isus i-a chiemat pe ci şi zise: 
Ce vreţi st vă fac vout? 33. Ziseră lui: Doamne, 
să se deschidă ochii nostri. 34. Iar făcendu-i-să 
milă lul Isus s'a atins de ochii lor, și îndată ai 
văzut, şi aii mers după dânsul. Atenţiunea lui Isus 
să atrage prin cuvintele poporului care voeşte a, opri pe cel 
orbi s&-l chieme fiul lui David, precum și prin stăruința, lor 
asupra acestei numiri. Ce vreți să vă fac: deşteaptă speranța, 
vindecării și întărește încrederea lor. Să se deschidă este răs- 
punsul, scopul esclamațiunii milzește-ne. (v. 30. 31). Sa atins, 
nu ait Me. Le. În loc de 6pda?ucăv citesc BDZ. 13. Guudrov;. 
iar după creBlepav ai multe Msse, Vulg. Itala, curâv oi 
opYuluoi. i | 

CO. Întrarea și activitatea lui Isus în lerusalim, 21, 1—25, 46. 

Aici avem la sinoptici o istorie cronologică a evenimen- | 
telor, totuș Mt. se abate având o întroducere istorică (21, 
1—16), aranjând apoi materialul după. puncte de vedere gene- 
rale şi tratând grupuri mai mari de cuvântări și parabole. În 
cele din urmă se arată contrazicerea ce întimpină Isus la, may 
marii poporului în Ierusalim, care caută a-l prinde şi perde. 
Cele cuprinse în aceste cap. sai întâmplat în anul din urmă 

„al lucrării Mântuitorului, ce reesă din atitudinea, fariseilor şi 
a lul Isus contra lor. Cronologia și aici să ia în considerare 
foarte puţin (21, 1 cf. 20, 29; întrarea și eşirea din Beta- 
nia, 21, 17. 18; cap. 22, 46 e foarte general; 24, 1 leagă 
cuventarea precedentă), Mc. e mal precis în espunere, iar rela- 
tarea, lui Io. complectează tabloul întâmplărilor acestui restimp. 

” 15
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$. 39. Întravea lui Isus în Ierusalim, 21, 1—11. 

are; M,-1—11. Le. 19, 29—44. Io. 12, 12—19), 

Isus întră în Ierusalim Duminecă în 10 Nisan, „dar nu 
direct dela. Ieriho cum pare din sinoptici.. După Io. 12, 1 sq. 
Vineri în 8 Nisan (după calendarul ierusalimean 7. Nisan) 
merge la Betania, rămâne Sâmbătă în casa: lui Simon leprosul 

(Me. 14, 3. Mt. 26, 6); iar ungerea lut Isus de Maria să 
spune la, Mt. şi Mc. mai apoi fără a.indegeta timpul. Isus 
cercetează Ierusalimul deși ştie că are mulți duşmani acolo. 
Pănă acum a vieţuit necunoscut, smerit, fără pompa în care 
își închipueaii Iudeii pe Mesia; a sosit însă ora când întim- 

„ pinându-l mulțimea cu onoruri regești să se simbolizeze dem- 
nitatea lui ma! înaltă. Așa ocupă el centrul teocrației T. V. 
de unde se lăţi apoi împărăţia sa. Nu fără înţeles mai înalt | 
este întrarea lui în ziua când să alegea mielul pashal (Ex. 
12, 3): Mântuitorul este adevăratul miel pashal (ef. 1. Cor... 
5, 7). Învețăceil înţeleg cele întămplate abia după înviere 
(l0.. 12, 16), iar relatarea este mai precisă și detailată la Me. 

1. Şi când s'ai apropiat de Ierusalim şi ati 
venit în Betfage la muntele maslinilor, atunci 
Isus trimise dol învăţăcei zicând lor: 2. Mergeţi 
în satul care este înaintea voastră, și îndată veţi: 
afla o azină legată și mânzul cu ea; dezlegând | 
aduceţi-o la mine. 3. Şi de va zice vouă cineva 
ceva, ziceţi:că Domnului trebuese aceste; şi în- . 
dată le va slobozi. Și aă venit în Beţfage: determină pe 
când Sai apropiat; veniseră aproape de sat, dar nu întraseră 
încă, cf. 10. 4, 5; nu departe era, Detania; de aceea nu este 
diferență cu Me. Le. Deţfage derivă; dela N)D Ma=casa smo- 

- chinelor; la poalele de miazăzi ale muntelui olivilor; 3/, oră 
de Ierusalim; acum de cl nu să află nicio urmă; în T. V. 

„încă nu să aminteşte, adese însă în Talmud. Atunci: . deter- 
mină timpul; dela DBetfage să vede cetatea sântă; în acest 
“moment să întâmplă cele următoare. Satul înaintea voastră: 
Betfage, nu Betania. Îndată: cum veţi întra acolo. Vefi afla: 
Mesia nu trebuea să tocmească mal nainte animalele pe cari 

„_s6 între în Ierusalim; fă îndoială însă trebue să primim că 
„stăpânul animalelor era cunoscut lui Isus, ce dovedeşte: Dom-:
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„ nului trebuesc. Ceilalţi evangelişti relatează numai despre un 
azin ;: Mt. este mai detailat în naraţiune pentru v. 5 — ceeace 
la-ceialalți nu era scopul. Origen, Crizostom, Ieronim, Ciril 
Alez. zic că numărul doi simbolizează pe Iudei şi păgâni. 
Azinul în vechime era foarte cinstit la Evrei (Jud. 10, 4. 12, 
13. 14), mai apoi să înlocueşte cu calul (dela Solomon 
înainte); iar alegându-s& pentru întrare festivă arată caracterul 
simbolic al întregii procedări. . | 

4. lar aceasta s'a făcut ca să se plinească 
ceeace s'a zis de prorocul care zice: 5. Ziceţi 
fetei Sionului: Iată regele tăi vine latine blând 
şi ş&zend: pe azin și pe mânz, pe fiul celei de sub 
jug.- Întrarea pe mânzul azinei o ai toți evangeliştii; e în 
legătură cu profeția lui: Zah. 9, 9. unde Mesia să descrie ca 
regele păcii, cui se supune univerzul; care șăzând pe azin 
(simbolul păcii în opunere cu calul, simbolul războiului) întră 
în Ierusalim, centrul împărăție! mesianice. Citatul e liber după 
LXĂ:) și original adăugendu-să la început Is. 62, 11. Fata 
Sionului :- locul cetăţii să închipue “ca muma, locuitorilor (Is. 
1; 8). Pe azin şi pe mânz; și să în în înțeles epexegetic: . 

- pe azin, 'adecă pe imânzul etc. zr0ais (*9)=>smerit; celelalte 
două cuvinte ale originalului: drept și mântuitor (LXX) sânt 
omise. Ovoş e mase. pentrucă stă în strinsă legătură cu fiul 
azinei. LĂX numeşte. adese azinul animal sub jug. - 

6. lar mergând învâţăceil și făcând cum le. 
poruncise lor Isus, 7. aduseră azina şi mânzul,; 
și puseră deasupra lor hainele, și șăzu pe ele. 
8. lar cel:ma! mult poporaașternut vestmintele 
pe cale, iar alţii tăiară ramuri din arbori şi 
aşterneaii pe cale. Învățăceir împlinesc porunca învățăto- 
rului; aducând animalele pun hainele lor pe ele pentrucă 
nu știi pe care să va sui Isus; acesta se așază pe ele, 
adecă pe haine cf. Me. Le. care descriu detailat. Cel mai 
mult popor: cea mai mare parte; £uurov indică ce a făcut 

1) Mal literal după textul evreese: Jaige 0qp0%pa Suyareg So, 
7 2 < ? > 1 < 4 vw ? 779vooe Vuyarig legovoa?zju: îdor, 6 faoizus toxeral oo. 

dizaos zai oulww, auzi npuis zai ârufefnzus îmi Unotu- 
prov'-zai mov vio, - | 

15%
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mulțimea,:cu hainele dupăce învăţăceii le puseseră pe animale. 
Datina veche a orientalilor 'este a aşterne. vestminte și ramuri 
de arbori la, primirea, regilor în semn de onoare (2. Reg. 9, 13). 

9. Iar poporul care mergea înaintea lui Și 
care venea după el striga zicând: Osana fiului 
lui. -David,. binecuvântat este celce vine întru 
numele Domnului, osana întru cel de sus. 10. Și 
dacă a întratel în Ierusalim s'a cutremurattoată: 
cetatea zicend: Cine este acesta? 11. lar mulţi- 
mea.zicea: Acesta este prorocul Isus dela Naza- 
retul Galileii, cf. lo. 12, 12 sq. Cuvântul osana (N3 Din). 
=—dă mântuire, dar semnificarea etimologică s'a perdut și este 

esclamare: ura/ Citatul este Ps. 118, 25. Fiul lui David 
(dat. z vi david depinde de osana și e construcţie evrai- 
zantă): să trăească, regelui! Cuvintele aceste. le-a adaus po-: 
porul însemnând pe Isus ca urmașul lui David; Mesia. Celce | 
vine întru numele Domnului: cireumscrierea, lui Mesia; el e 
locţiitorul lui Dumnezeii (o. 5, 43). Osana întru cei de sus: 
s& provoacă, cetele cereşti a, se alătura la osana de pe pământ; 
şi în cer să. fie această strigare; .saii Dzeă să dee binecuvtn- 
tare lul Mesia care întră acum. Sa caitremurat: toţi erai 
atrași de conductul care întrase în cetate. Prorocul: cel trimis, 
Mesia. Mulțimea îl recunoaşte, iar locuitorii din cetate întreabă 
de nume și starea lui; de aceea răspunsul: Bus... Dela 
Nazaretul Galileiy : compatriotul nostru, p pentrucă pare că mulți 
erai din acele ținuturi. 

$. 10. Isus curăţește templul, 21, 12—17. 

(Ale, 11, 15—19. Le. 19, 45—48. 21, 37 sq.). 

Întâmplarea, aceasta nu e identică cu Io. 2, 13 sq. pen- 
trucă e la sfârșitul lucrării mesianice a lui Isus. în Ierusalim, 
iar la Ioan la începutul acesteia. 

| 12. Şi a întrat Isus în templullui Dumnezei, 
şi a scos pe toţi care vindeai șicumptraii în tem-: 
plu, şi a răsturnat mesele schimbătorilorde bani“: 
şi jeţurile celorce vindeaii porumbi, 13. și zicea 
lor: Scris este: Casa mea casă de rugăciune să 
va chiema, iar vol o faceţi peșteră tâlharilor.
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14. Și s'ati apropiat la densul orbi şi șchiopl în 
templu, și i-a tămăduit pe el. După Me. 11, 11—15 
curățirea. nu s'a întâmplat în ziua întrări! lu! Isus în Ierusalim, 
cum pare a rezulta din textul evangeliei noastre. zo izovv în- 
semnează tot complexul templului, sanctuar, iar zaos e tem- 
plul propriii. Aci avem curtea păgânilor, unde să vindeaii cele 
trebuincioase la jertfe (vin, sare, făină, tămâăe, porumb! pen- 

“tru săracă); mal apoi să ţinea aci şi sinedriul; să schimbati 
monete romane orl grecești cu cele evreești cu cari să plătea 
darea la templu. Schimbătorii cereaii totdeuna agio, de aceea" 
z0?)vforai pentrucă,. z074vfos (P22p) = agio, sai și zeoua-— 
riorai dela ztpua — ban merunt (10. 2, 14). Gen. zo5 9oi 
nu mal ocură la ieoov. Toţi evangeliştii confirmă procedarea 
lui Isus cu Is. 56, 7 şi ler. 7, 11. Cuvintele lu Isus: pe- 
şteră tâlharilor să explică lesne având în vedere ocaziunea la 
care s'ait rostit: Casa lut Dumnezei să face un loc pentru 

“căştiguri egoiste. eofilact: Căci iubirea de căștig este poftă 
tâlhărească. Venzătorii și schimbătorii de baut se supun, pen- 
trucă păşirea lui Isus e energică; Ieronim zice: Igneum guid- 
dam atque sidercum radiabat ex oculis- eius, -et divinitatis ma- 
jestas lucebat în facie. Ex numa! întrase în Ierusalim, azi 
manifestă că este stăpânul templului (Mal. 3, 1—3).. Iubirea 
sa, nemărginită arată acest stăpân tămăduind bolnavii: orb) și 
șchiop). e 

15. lar văzend arhiereil şi cărturarii mivu- 
nile cari le-a făcut şi pruncii strigând în templu 
şi zicend: Osana fiului lui David, s'a mâniat, 
16. și ziseră lui: Auzi ce zic aceștia? Iar Isus 
zise-lor: Da;-nici odinioara nu aţi citit că din 
gura copiilor și a sugătorilor voiii face laudă? 
17. Și lăsândui s'a dus afară de cetate în Betania, 
şi a petrecut noaptea acolo. Copiii repeţesc în templu 
strigătele mulțimii, iar arhiereii și cărturarii caută a suprima, - 
aceasta. Arhiereil nu sânt care ocupaii oficiul arhieresc, ci preoții 
ca- membri în sinedrii, care după inoartea lui Arhelaii (6. d. 
Cr.) conduceaii poporul (Jos. Flaziu, Antiq. 20,'10 fin.). EI 
se apropie de Isus și-l zic: Auzi ce zic aceștia? cu cari cu- 
vinte de o parte îl mustră că el a dat anză la atare abuz în 

loc sânt, de altă parte îl ispitesc de primeşte această numire |
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mesianică. Isus răspunzând le arată cu Ps: 8,3 că întreaga 
natură, deci .şi copiii sânt chiemați a lăuda pe Dumnezei. 
Cuvintele următoare ale Ps.:. „Pentru vrăjmaşii tăi, a face se 
amuţească dușmanul şi răzbunătorul“ . întrebătorit le pot suplini. 

„Isus se declară pe sine Mesia şi Dumnezeii, creatorul univer- 
zului. - Citatul e după LĂX; evreescul.?9 (putere) e tradus cu 
aivos spre a exprima că lauda celor. mici e.o putere înving&- 
toare. Numai aci faptele lui Isus să numesc Sevucoa în T. N. 
Etimologia numelui Betania:) nu e sigură; acum el Azarieh, 
arab. el Azir, 15 stadii departe! de Ierusalim (los. F laviu, 
Antig. 1], 18), la poalele despre răsărit ale muntslui olivilor. 

$, 41, Isus aturisește smochinul, 21, 18— 22. 

“arc. 11, 1214, 20—25). 

18. lar dimineaţa întorcendu-se în cetate a 
flămânzit. 19. Și văzând un smochin lângă cale 
a venit la el, și nimic nu a aflat întrânsul fără 
numai frunze. Și zise lui: Nici odată din tine 
rod st nu se facă în veci. Şi sa uscat smochinul 

“îndată; moi = de dimineață. A fămânzit: foame firească, nu 
artificială cu scopul de a, afurisi pomul, cum cred Orizostor, 
Zigaben ete. Venit la 0] = 74 9ev fc aurijv. Lângă cale: nu 

era, ded plantat în holda cuiva, ci în loc public. iar = un 
smochin singur. În orient smochiniă: să. plantaii pelângă: dru- 
muri, căci să crede că le prieşte praful; în regiuni calde fac 
roade în mai multe renduri, iar Iosif Flaviu (Bell. jud. 3, 10, 
8) relatează că lângă lacul Genezaret aveait roade 10 luni. 
Mai ântâiii începe rodul apoi înfrunzește. Sfânt trei feluri de 
smochine: - timpurii, cari îucep în Martie și se coc în lunie 
(boccore); de vară, încep în Iunie și se coc în August (ler- 
muse) ; tomnatice cari se coc dupăce pomul-a perdut frunza și 
fiind. iarnă moale rămân. pănă primăvara următoare (Winer, 
RWW.). Și Isus putea. să aștepte ca acest smochin plin de 
frunză st aibă roade; apropiindu-se. de el însă constată con- : 
trarul. Experiența, aceasta foloseşte Isus a simboliza soartea 
poporului israiltean, care fiind ales avea să aducă roade în 

| 2) 15 > locul curmalelor necoapte (pe muntele maslinilor crese: şi 
finici); mP3Y D232 Locus depressionis s, miseriae.
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T. V. dar nu le-a adus, nică s'a arătat aplicat a primi rodul 
“T. N. Smochinul avea frunze nu însă roade, așa şi poporul 
nu are fapte plăcute lut Dumnezeii (Miha 7,1. 2). 

20. Și văzând învățăceil s'aii mirat zicând: 
Cum îndată s'a uscat smochinul? 21. Iar Isus răs- 
punzând zise lor: Adevăr zic vouă, de veţi avea 
credinţă și nu vă veţi îndoi, nu'veţi face numai 
ceea a smochinului, ci și de veţi zice acestui 
munte: Ridică-te şi aruncă-te în mare, va fi; 22. 
şi toate câte veţi cere în rugăciune crezând veţi 
lua. După Mc. 11, 20 învățăceil observă abia a doua, zi că 
smochinul s'a, uscat, Mt. contrage istorisirea,; el întreabă pe Isus 

„care le răspunde că având credinţă vor face și mai mari lu- 
cruri. Aceasta, exprimă: ceea la smochin (s'a făcut) și arun- 
carea munţilor în mare. Condiţiuuea, personală este credința 
când se roagă (în rugăciune — nu vă veţi îndoi); toate vor 

„ Drimi atunci dela Dumnezeă (17, 20. 7, 7—10. 18, 19). 

$. 12. Isus și fariseii din Ierusalim, 21, 23—22, 14, 

(Ale. 11, 27—19, 12. Le. 20, 1—19). 

Ura dușmanilor lui Isus ajunsese ultima potenţă, dar se 
tem de popor a-l prinde cu forța, de aceea îl pun întrebări 
ca. să-l compromită. Isus le răspunde în 3 parabole: a) cel 
doi feciori (28—32; are numai Mt.); vieri! răi (33—46) şi 
nunta, regească (22, 1—14). | _ 

23. Și venind el în templu s'a apropiat de 
el când învăţa arhierei! și bătrânii poporului 
zicând: Cu ce putere faci aceste? Şi cineţi-a dat 
această putere? 24. lar răspunzând Isuszise lor: 
Vă voii întreba şi eii un cuvânt, care de mi-l 
veţi spune, şi eii vă voiii spune cu ce putere fac 
aceste: 25. Botezul lui Loan de unde era? din 
cer sai dela oameni? lar el cugetaii întru sine 
zicând: De vom zice: Din cer, va zice nout: Pen- 
truce n'aţi crezut lui? 26. Iar de vom zice: Dela 
oameni, ne temem de popor; căci toţi ţineaii pe 
loan de proroc. 27. Și răspunzând ziseră lui: Nu 
știm. Zise şi el lor: Nicl ei nu vă spun cuce-pu-
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„tere fac aceste. Zilele de pe urmă ale lucrării. sale Isus petrece în Ierusalim și Betania; aflându-se acum în casa lui Dumnezeii vin arhiereil și bătrânii poporului, Aceste două clase eraii și în sinedrii și poate că ai fost trimiși! acestuia. Cu ce putere și cine [i-a dat: profeții T. V. nu erati supuşi vru- nui colegiă. sai individ în ale oficiului lor pentrucă ci pășeai când Dumnezeii îi trimitea. Ca să poată cunoaște poporul de profetul este adevărat, sai falz putea și trebuea, să-l controleze,. respective însuș profetul avea, să se legitimeze (Io. 1, 19. Mt. 11], 1 sq.) ca așa să-l 'asculte ori nu. Aceste şi această să rapoartă la, „curățirea templului și la toate faptele săvârșite în Ierusalim. Isus nu le rEspunde ci le pune o întrebare. Botezul luă Joan: forma, lucrării sale înțelegendu-să și aceasta. Bote- zătorul declarase (Io. 1, 26) că Mesia, este în mijlocul lor, dar. el nu: aii crezut nici s'a lăsat să-l boteze. Din cer e contrast la: dela oameni. A recunoaște autoritatea mai înaltă a Botezătorului nu voesc, Căci și-ar contrazice neprimind pe Isus; a zice că a, fost conducătorul unui partid se tem de popor, de aceea se sfătuesc între sine (7rao' £ouroic). a răs- punde că nu știii. Isus încă nu le spune ce așteptaii el. 
28. Iar ce să pare vout? Un om avea dol fe- ciori; apropiindu-se de cel dântâii zise: Fiule, du-te azi lucră în vie. 29. Iar elrăspunzând zise: Nu voesce, în urmă părându-l răi s'a dus. 30. lar mergând la al doilea zise așijderea. Iar el răs- punzend zise: Eu Doamne, și nu sa dus. 31. Care din aceşti doi a făcut vocea tatălui? Ziseră: Cel dântâiii. Zise Isus lor: Adevăr zic vouă, că va- meșii și curvele întră înaintea voastră în împ& Tăţia lui Dumnezeu. 32. Că a venit loan la voi în calea dreptăţii, și nu ați crezut lui; iar va- meșii și curvele ai crezut lui; iar voi văzând nu Vi-ai părut râii după aceea ca să credeţi lui. Isus ia ofenziva. zîzra, Ttzrov exprimă. dragostea, părinţească. Ji Doamne; eă are emfaza, și înțelege: da, eii mă voit duce; : jar agrăirea Doamne exprimă fățărnicie, pentrucă în realitate nu S*u arătat această supunere nemplinind dorinţa lui. Întră înaintea voastră se rapoartă, la viitoarea, întrare în împărăția mesianică ; aceștia vor întra, dar nu urmează că ceialalți încă,
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vor fi părtaşi ei, cf. Le. 18, 14. Calea dreptății: calea co- 
răspunzătoare dreptăţii lul' Dumnezeii (2. Petru 2, 21. Prov. 
8, 20. 12, 28. 17, 23). Botezătorul a viețuit și învăţat după 
dreptatea T..V. Teofilact : În vieață neprihănită; Zigaben: Ca 
să.se artle și vrednic de credință; deci putea, pretinde să-i 
creadă. Vezând: că vameşii şi curvele cred lui. Nici vl-aă părut 

- veă: nici părere de râit n'a" simţit decum să se fi pocăit; 
exprimă că exemplul acelora m'aii avut efect la ex. Să credeți 
e scopulla nu vi-aă părut re după aceea. B. unele Verz. şi. 
mai mulți Părinţi schimbă“ v. 29 şi 30: lar el răspunzând 
zise: Ei Domnule, și nu Sa dus. Și venind la al doilea zise 

„așijder ea. lar el răspunz zEnd zise: Nu voesc, în urmă părendu-ă 
răi sa dus. Consecința acestei schimbări este apoi că înv. 
31 citese B. al. o toregos, D. Vulg. Itala 0 tozazos în loc 
de 0 gcăzog. Înţelesul parabolei: Părintele e Dumnezeii, viea 
este împărăţia, sa; ântâiul fiii sânt ptcătoșii care auzind cuvin- 
tele pocăinţii la inceput nu ascultă, mal apol se pocăesc ; al 
doilea fiii. sânt sinedriştil care totdeuna se ţinea drepți și 
ascultători, dar nici venirea Botezătorului nici „exemplul păcă- 
toşilor celor mat mari (vameși? și curvele) nu i-ai înduplecat 
a se pocăi. Cel mal mulți Părinţi înţeleg sub cel do! fil pe 
Tudei şi păgâul. Mai ântâiu a fost provocat Israil care promi- 
sese ascultare (Ex..24, 7), iar păgânii sai opus, n'aii voit 
să contribue la, zidirea imperăţiei lui Dumnezeă ; venind .însă 
Botezătorul, apol Isus, și provocându-l să între în. împărăţia 
cerească Stati deşteptat Și pocăit lăpedând vieaţa păcătoasă, iar 
Israil n'a voit. | 

33. Altă parabolă ascultați. Era un om stă- 
pân de casă, care a sădit vie, şi a îngrădit-o cu 
gard, și a săpat întrânsa teasc şia zidit turn, şi 
a dat-o lucrătorilor, şi s'a dus. 34. Iar când 
s'a apropiat vremea roadelor, a trimis pe slu- 
gile sale la lucrători ca stia roadele sale. 35. 
Și luând lucrătorii pe slugile sale pe: unul 

“l-ai bătut, iar pe altul l-aii omorit, iar pe altul 
cu pietri l-ati ucis. 36. Iarăş a trimis pe alte 
slugi ma! multe ca cele dântâi, și ai făcut lor 
asemene. 37. lar mal pe urmă a trimis la el pe 
fiul săi zicând: Se vor ruşina de fiul mei. 38.
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Iar lucrătoril- văzând pe fiul ziseră între sine: 
Acesta e moștenitorul; veniţi să-lomorimșivom 
avea moștenirea lui. 39. Și luându-l l-aii scos 
afară din vie şi l-ati: omorît. 40. Deci când va 

veni stăpânul viei, ce va face lucrătorilor ace- 
lora? 41. Ziseră lui: Pe cei răi răii îl. va perde, 

şi viea o va da altor lucrători care vor da lui 
roadele în vremile sale, cf. Me. 12, 1 sq. Le. 20, '9 
sq.. Care a sădit vie ete. urmează întru toate profeția Is. 5,. 
1 sq. Amvos=teasc; Me. are 27oljvrov, adecă vasul care e 
sub teasc; când era săpat în stâncă se lăsa în fund o gaură 
pe care. curgea mustul. Turn: spre a observa din depărtare - 
primejdia, ce ar putea veni asupra, vici.. Vica să năimeşte pe 

bani în care caz toate roadele sânt ale stăpânului, sati pe 0 
parte din roade (Me. 11,'2. Le. 20, 10). Roadele sale: stă- 
pânului saă viei, dupăcum să înțelege lucrarea acesteia. Bd- 
tul, omorit, ucis cu pelri e gradaţiune. Ilai multe slugi cq : 

- cele: dântâi: se rapoartă la. numărul mai mare de profeţi care 
aii venit după Samuil, Natan, Ilie şi Eliseiii, pentrucă prin 
trimiterea slugilor în două renduză să fac două periode de 
profeţi: cei amintiţi. şi urmașii lor. Vom avea moștenirea ui : 
nu=vom ajunge noi moştenitori, ci sântem siguri că şi mal 
departe vom trage foloasele viei; Dem. 7, 26: Căci să zice 
a posede și de cele ale altora și nu toți care ai. posed ale 
sale. Me. 12, 8: Lai luat și l-ai omorât și-l scoaseră afară 

de vie, de aceea D. şi unele Min. aii schimbat în acest în- 
ţeles. Răspunsul din v. 41 să relatează la Me. şi Le. că l-a 
dat Mântuitorul. Pe. cei re reă: răutatea faptei aduce cu 

sine aceeaș pedeapsă (zazore 10203). În' 2 zargois auzuiv să 
rapoartă curov la zaonovs, iar zorgois la repeţirea din fie- 
care an. . 

Viea este teocrația T. V. căreia Dzeii a dat legea drept 
gard contra păgânilor, a zidit teasc, adecă altarul jertfelor pe 
care se vărsa sângele prototipic, iar” turn este templul de 
unde să supraveghea și păzea poporul ca dintrun observatoriit. 
Ziditorin (lucrători!) sânt preoții, bătrânii şi judecătorii (Is. 62, 6) 
căror încredinţase Dumnezeii conducerea poporului în T.-V. (cât 
timp era, departe: dela darea legil “pănă li venirea întru ale 
sale, cf. Io. 1, 11). Roadele sânt onoarea (Mal. 2, 2), mul-
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țumita, dragostea și ţinerea poporului pe calea, dreaptă (Ezech. 
34,-2 sq.). Slugile sânt profeţii, pe care Israil i-a maltratat. 

În. urmă a venit Fiul lui Dzeu (Evr. 1, 1), pe care fariseil 
și cărturarii caută să-l omoară; scoaterea afară din vie pro- 

„ fețeşte moartea Mântuitorului afară de porţile Ierusalimului 
(Evr. 13, 19). 

49. Zise Isus lor: Nicicând nu aţi citit în. 
Scripturi: Piatra care ai nesocotit-o ziditorii, 
aceasta s?a făcut în capul unghiului; dela. Dom- 
nul s'a făcut aceasta, și e minunată în ochit 
nostri! 43. Pentru aceea zic vouă, că să va lua 
dela voi împărăţia lui Dumnezeii şi să va da 
neamului cart. face roadele ef. 44. Şi celce va 
cădea pe aceasta se va sparge; iar pe celce vacă- 
dea îl va sfărima. A mesocolil-o: ziditorii ai aflat că 
nu e bună la zidire. Aceasta: piatra din capul unghiului. 
“Citatul e Ps. 118, 22 sq. după LXX. Înţelesul istoric: Is-" 
“railul a, fost desprețuit de păgâni. deşi avea menirea a fi ân- 
tâiul popor; iar în cel tipic se rapoartă de rabini “la Mesia, 
ceeace face și Mântuitorul (Acta 4, 11; 1. Petru 2, 6 sq.). 
lidov ov e. atracţiune în. loc de 219oş, Ov etc.“ Piatra din 
capul unghiulară corăspunde evreesc. 535 N: piatra din te- 
melie care să inchipuea că ţine la olaltă întreg edificiul, în 
care se concentrează. toate puterile (Efez, 2, 20 sq.). Isus 
grăeşte ca Fiul omului care în realitate e smerit și desconsi- 
derat, arată fariseilor chiemarea dzeească și însemnătatea sa 
teocratică. Mesia era speranța T. V.; venind el și nefiind re- 
cunoscut s'a desfințat întregul edificii al acestuia (Rom. 1], 
30 sq.).. Dela Domnul: Dumnezeii este cauza (Io. 1, 6. Win. 

__p. 343). Aceasta: nu alta. Forma teminină dur, dJavucorij 
să explică din împrejurarea că neutr. în evreeşte să exprimă 
cu femin.;. cirr=TNI, după care e format Jeuuaorij ; mal 

„bine însă, să explică dacă îl- raportăm la, zega?z) paviug. Și 
e minunată: această piatră a unghiului. În ochii .nostri: a 
credincioșilor. Pentru aceea pare a nu sta în strinsă legătură 
cu cele precedente; dar celce aii nesocotit piatra sânt tocmal 

cei lăpădați. Israil avea, ca urmașii lui Avram, prerogativa la 
promisiunile lui; dar nevoind să-și recunoască pe Mesia în 

„persoana lui Isus cel pregătit în T. V., aceste ati trecut la
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acel popor, care prin credință s'a format din Iudei și păgâni. 
(1. Petru 2, 9. Rom. 2, 28 sq.: Gal. 4, 29). Neam (29vos) - 
nu să ia aici despre păgâni în genere, deși aceştia să sub- 
înțeleg, ci Israil după spirit. Roadele e: acest popor va, 
aduce rod care corăspunde împărăției lui Dumnezeii; este în - 
sânțenie și dreptate (5, 3 sq. Gal. 5, 22 sq. Efez. 5, 9). V. 
44. lipseşte D. 33. Origen şi uni. Părinți, să află însă 
NBOZAIT; poate fi adaus din Le. 20, 18. Aci să spune 
soartea ziditorilor combinându-se Is. 8, 14. 15 cu Dan. 2, 
45: Cine se smintește de Mesia cauzează sicși perdere; iar 
peste cine. Mesia, vine ca judecător, acela va, fi nimicit cu 
totul. Arzuâv îusemnează a dântura, apot a strivi; imaginea, 

„e luată dela o: stâncă pe care căzând cineva se zdrobește, iar 
căzend ea pe cineva îl striveşte. La Dan. l..c. să deserie 
așa puterea lui Dumnezei care nimiceşte tot răul. Teodoret 
traduce în FDD)-PIn pe IDD cu lzuroe. 

45. Şi auzind arhiereil şi fariseii pildele lui 
cunoscură că despre ei zice; 46. și căutând să-l 
prindă se temeai de popor, pentrucă îl ţineau 
de proroc. Tischendorf are 0£ (după NLZ), dar BCDXZI7 
zai dxovoaires. iza ziva is re e construcţie evraizantă în 
loc de simplu a0ogjzyv (Vin. p. 214; LĂXĂ Gen. 12, 3; 
2. Cron. 11, 22.: Acta 13, 22 ete.). Recepta citeşte cs 700-— 
pir ; Lachmanu, Tischendorf după BL. 1, 22 cîg 7rgoprzm. . 
Foarte bine înţeleg conducătorii poporului că Isus în parabo- 
lele sale de mai nainte cugetă la denșii, dar nu cutează a-l: 
ataca pentrucă poporul era pe partea, lui (cf. Le. 19, 47. 48. 
Me. 11, 18). a Mă 

Parabola dela Le. 14, 16—24 nu e identică cu cea de 
faţă; pare că Isus a repeţit-o adăugând unele trăsuri noi 
avend în vedere pe farisei şi arhierei. Partea ântâia a para- 
bolei are bază în T. V. (Ţef. 1, 7. 8; Prov. 9, 1 sq.) — 
rabinil ai desvoltat-o în cuvântări asemănătoare; iar a doua. 
(v. 8—14) învață că cel chiemat în împărăţia lul Dumnezeii 

"trebue s&-șI însușească toate condiţiile primirii întrânsa, să le: 
împlinească întru toate. - | 

1. Şi răspunz&nd Isus iarăș grăi lor în para- 
bole, zicând: Lor să rapoartă la despre ex din 21, 45;
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vouă, 43. auzind 33. vouă 98. În parabole e plur. categoriel, | 
căci urmează numal una. 

2. Asămănatu-s'a împărăţia cerurilor omului 
rege, care a făcut nuntă fiului sti. 3. Şia trimis 
pe slugile sale ca să chieme pe cel chiemaţi la 
nuntă, şi nu voiră să vină. 4. Iarăș trimise alte 
slugi zicând: Ziceţi celor chiemaţi: lată am gă- 
tit prânzul mei, taurii mel şi celegrasealemele: 
s'aii junghiat, și toate sânt gata; veniţi la nuntă. 
În 21, 37 se numi Isus pe sine fiul stăpânului de casă, 

„acum se zice fiul regelui, care are drept la demnitatea şi: pu- 

terea, regească. Suirea pe tron adese să închipue- ca căsătoria; 
priucipelul cu poporul. Astfel a fost “şi venirea lui -Isus în: 
omenire, a cărul așăzare de. rege în împărăţia lui Dumnezeii: 
să mal zice că mirele .cercetează pe mireasa sa (9, 15. lo. 3, 
29). Asămenatu-sa, cf. 13, 24. Omului rege cf. 18, 23, 
Plur. panoi (numa! lângă ivduua e sing.) însemnează nuntă, 
nu 0spăţ în genere. Datina este în. orient ca oaspeţii st se 
învite de două ori; în rendul al doilea servitorii îi însoțesc în 
semn de onoare. A:-doua oară trimite stăpânul pe slugile sale 
şi să spue celor chiemați: Prânzul ete. &ororov (prandium, 
prânz) să ținea cătră amiazi (Josif Flaviu, Antiq. 5, 4. 2), 
cu care începea ospăţțul de. nuntă, iar pentru cină (Vervow 
coena), ospățul principal, eraii.toate gata. Cele grase: anima- 
lele îngrășate anume, contrast la vitele dela, pășune. ! 

5. lar'ei nebăgând în seamă s'aii dus, unul 
la țarina sa, altul la neguțătoria sa; 6. iar ceia- 
lalţi prinzend pe slugile lui le-ai batjocurit și 

“omorit. 7. lar regele sta mâniat, şi trimiţendoş- 
tile sale ai perdut pe ucigașii aceia și cetatea 
lor a ars-o. 8. Atunci zice slugilor 'sale: Nunta 

este gata, iar cei chiemaţi nu erai vrednici. 9. 
„Deci mergeţi la r&spântiile căilor, și pe câţi veţi. 
afla chiemaţi-i la nuntă. 10. Şi eșind slugile 
acele la căi.ai adunat pe toţi care ai aflat, 
răi şi buni, și s'a umplut nunta de ceice șădeaii. 
lar ei: unii din învitaţi. A Nebăgând în seamă: să rapoartă la 
celce S'aii depărtat; iar ceialalţi Sai purtat dușmănește, Tov 
idrov e pus pentru pron. posesiv (Win. p. 145) şi arată că
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aceştia, aii pus mai mult preţ pe interesele sale decât pe reverinţa : 
ce datoresc regelui; cf. Le. 14, 18 sq. La respingerea învi-. 
tării înv. 7, citeşte Vulg. Și auzind regele Sa mâniat ete. 
A doua chiemare se desvoltă şi de Paul, Rom. 11: Iudeii, 
ramurile tăiate ale olivului. Respântii sânt locurile unde se 
întâlnesc mai multe strade; cele mai frecventate locuri ale 
cetăților. Regele lasă să chieme pe alții care. mai nainte nu 
fură luaţi în considerare. Lșind: din palatul regesc. Aă 
adunat: cu învitarea lor, care âii primit-o. R& şi Duni: nu 
s'a luat în seamă” starea morală a celor chiemaţi ; slugile eraii 

„vesele că aceștia primesc” învitarea. Răi e. pus înainte, ce 
dovedeşte” neprecauțiunea procedării din partea slugilor. Nunta : - 
ospăţul de nuntă. Unele Msse ai -vuupuiv==odaia - nupţială, 
aci însă este sala de ospăț. 

11. Iar întrând regele să vadă pe celce șă& 
deaii la masă văzu acolo pe un om care nu era 
îmbrăcat în haină de nuntă. 13. Și zise lui: Prie- 

“tere, cum al întrat aici neavând haină de nuntă? 
lar-el a amuţit. 13. Atunci zise regele slugilor: 

„ Legându-l picioarele și mânile luaţi-l și-l arun- 
cați în întunerecul cel din afară; acolo va fi 
plângere și scârșnirea' dinţilor. 14. Căci mulţi. 
sânt chiemaţi, dar puţini aleşi. Haina de nuntă: 
haină cor&spunzătoare acestei festivități. Cum az întrat şi ne- 
având ete. exprimă mirarea că acesta a îndrăzuit să facă acea- 
sta, deşi ştiea că nu e îmbrăcat după cuviință (up îzov, 
Buttm. Neut. Gr. p. 301, e zis din- punctul de -vedere al celui 
întrebat; ov 2zww ar refera ceva faptic). V. 13 este: doors 
auzov xai îzBălere; NBL Min. Verz. Şi Părinţii au 24/d/ere 
aurov. Legându-l picioarele etc.: i-să ia toată puterea de a 
scăpa să nu fie aruncâţ şi a eși din întunerec. Acolo va fi: 
este observarea lui Isus, ce rezultă din tozur. La idee cf. 8, 
12. Căci motivează pe acolo va fi ; între chiemare și alegere 
este deosebire. Nu. folosește nici participarea externă la. împă- 

„răţia lui Dumnezeii dacă nu se exercează dreptatea. 
Părinţii recunosc în parabola aceasta lăpădarea Iudeilor 

și chiemarea păgânilor, apoi că la dobândirea, mântuiril . este 
necesară o vieaţă dreaptă. Cel chiemaţy sânt Iudeii, de aceea
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parabola de față cuprinde timpul înainte şi după venirea lui 
Cristos. Regele e Dumnezeii, Fiul e Cristos, mireasa e biserica, - 
nunta e unirea lui Cristos cu biserica, care să serbează după 
învierea Domnului (Apoc. 21, 2. 9; lo. 3, 29. Efez. 5, 27), 
iar învitarea o fac apostolii; haina de nuntă este vieaţa cre- 
ştinească adevărată în sânţenie şi dreptate ca contrast la apar- 
ținerea externă a mărturisirii. Sub ântâil trimiși înţeleg cei . 
mai mulți Părinţi pe profeţi, mai bine însă este a, înțelege cu 
Crizostom, Zigaben pe apostoli, pentrucă Cristos a chiemat mal 
ântăitt. Pedeapsa care să amenință cetăţii este risipirea Ieru- 
salimului. ic 

-$.. 43. Fariseii și saduceii întreabă pe Isus despre plătirea 
dării, 22, 15—22, 

(Ac. 12, 183—17, Le, 20, 20—26). 

Sinopticil arată cum partidele din sinul Tudeilor se aliază 
"a compromite pe Isus înaintea, poporului. Relatările consună, 

ce dovedeşte că avem date cronologice sigure. | 
15. Atunci mergândfariseilai făcut sfatecum 

să-l prindă pe el în cuvânt. 16. Şi trimiseră la: 
el pe învăţăceil lor cu irodianil zicând: Învăţă- 
torale, știm că ești adevărat și înveţi calea lui 
Dumnezeii în adevăr, şi nu-ţi este grijă de nimene, 
că nu cauţi la faţa oamenilor; spune deci nouă, 
ce ţi să pare? 17. cade-să aplăti dare cezarului, 
sai nu? o0nws: scopul sfătuirii a fost să prindă pe Isus.. 
uufouhrov, la clasici ouufovlzj, ovuBoviia cf. 27, 1, 7. 
28, 12. Me. 3, 6. St-l prindă în cuvânt simbolizează cu- 
ventul ca, cursă (zapis). Fără îndoială parabolele lui Isus aă 
supărat pe fariseil care eraii trimişi de sinedrii. Acum se: ho- 
tărăsc a păşi ca partid politic, dar trimit numai unil învă&- 
țăcel, care să simuleze că de nevoe cer sfatul lui. Fariseii 
eraii reprezentanţii rigorizmului legal, el ţin tradiţiile vechi, 
şi pentruca să păstreze autoritatea la popor erati contra ele- 
nizmului, care începuse a se furișa, și a supremaţiei romane; 
Iudeii “credeau că fiind poporul lut Dumnezeii sânt supuși po- 
poarelor străine numai de pedeapsă pentru fărădelegile lor, 
dar sânt liberi totdeuna; de aceea, orice ocaziune era bine-



— 240 — 

venită a se desface de jugul roman. Trodiania erai partizanii : 
familiei lui Irod Idumeul şi îndeosebi ai lui Irod Antipa, nu 
simpatiza cu Romanii. Contra lui Isus să aliază aceste două 
partide vrăjmaşe între sine. Delegații lor pășesc la Isus cu: 
cuvintele: Înveţătorule, știm ete.; e captatio Venevolentiae; cf. 
I0.:3, 2-unde st ia în înțeles -bun. :Zicend:. prin trimișii lor. 

„ Adevărat: nu umbli cu minciuna, ce să explică în cele urmă- 
“toare pozitiv şi negativ. Calea luă Dzcă: ce pretinde Dumnezeii 
dela oameni (6, 33: Io. 6, 28. Ps. 27, 11). Zigaben:. Vir- 
tulea pe care merge cineva la Dumnezei. În adever: corăs- 
punzător fiinţii acestei căi (Io. 17, 19). Nu-ţi. este grijă „de 
"nimene: învățând nu ial în considerare persoanele. Nu caufi la. 
fața. oamenilor, motivează, pe știm etc.; poate fi sărac, bogat, - 
învățat etc., -tu nu bagi aceasta, în seamă; fața omului este 
apariţiunea externă (16, 2). Întrebarea, pusă lul Isus pretinde 
rezolvire hotărită: Cade-să a plăti etc.; cade-să, adecă după 
legea dumnezeească, principiul teocratie, EI. voesce st ştie dacă 
după principiile teocratice să poate ca, că să recunoască 'Supre- - 
mația romană sai să fie 1ecunoscut numai Iehova de regele 
lui Israil. Conducătorii Iudeilor, fanatici, d. e. Iuda „Galileă 
(ostf Flaviu, Antiq. 18, 1 sq.: Acta 5, 37), afirma că po- 
porul ales are să plătească dare numai lui Dumnezeii (tem- 
plului) și s& fie supus numa! acestuia. Această doctrină nu 'să 
poate 'confirma din s. Scriptură, pentrucă Israiltenil din ve- 
chime ai plătit deosebite dărI regilor proprii, apol Deut. 17, | 
15 oprește numai a alege un străin de rege; de altă parte 
toate stăpâniile sânt dela Dumnezei (Rom. 13, 1 sq.). Isus 
afirmând întrebarea l-ar fi învinovăţit că este contra legil; 
negând-o l-ar fi spus stăpânirii romane. „Hoioag= Caesar ; nume 
familiar, care mal apol devine numirea oficiului. Dare (1j005) 

cf. 17, 24. | 

18. lar cunosctnd Isus vicleşugul lor zise:. 
Ce mă ispitiţi, făţarnicilor? Arătați-mi banul 
de dare. 19. Iar el aduseră lui un denar. 20. Și 
Zice lor Isus: Alculeste chipul acesta șiinscrip-. 
ţia? 21. Zic: Al cezarului. Atunci zice lor: Daţi 
deci cezarului celece sânt ale cezarului și lu! 
Dumnezeii cele ale lui Dumnezeii. 22. Și auzind 
“s'a mirat, și lăsându-l peels'aii dus. Cunoscătorul
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inimilor: știe că întrebătorii umblă cu vicleșug, r&utate (pentru: „Scopul lor);" iar făfarnicilor le zice având: în vedere cazul 
prezent, nu caracterizează deck pe farisel în genere. Ce 
mă îspiliți: aceasta este scopul lor; el îl numiseră drept; cere 
apoi o monetă cu care plătea darea; iar că îi dai un denar. 
Banul de dare e zis spre deosebire de moneta, cu care plăteaii: darea templului: moneta, din circulațiune care aveai la sine. 
Din icoană și inscripţie deduce Isus îndatorirea. El arată. că 
în realitate ei recunosc Supremaţia romană, deoarece  folosese. 
moneta care poartă chipul și inscripţia el. A/aimonides : »Ubi- 
cunque numisma regis alicuius obtinet, illie incolae: regem 
istum pro' domino agnoscunt“. Răspunsul este hotărit: să plă- tească dare. Deci: fiind moneta a cezarului. Cele ale cezarulu): 
dare în vamă ete. Cele ale Ju Dumnezei ; Orizostom: Ce ne 
Joloseşte la Dumnezeu. Mântuitorul arată. că ai să împlinească, datorințele cătră Dumnezeii şi împăratul: amândouă stai în strinsă legătură ; ele nu se eschid una, pe alta, nu sânt lu- 
crări interne și externe, vecinice și timporale, ordine de con- ştiență și de drept, ci datorinţele de supuşi aparţin celor cătră 
Dummnezeii: ascultare de oameni! și de Dumnezei (Rom. 13, 1—7. Tim. 2, 1 sq. 1. Petru 2, 13. 14). În cazuri de colizie 
preced datorinţele_cătră -Dumnezeii celor ctră autorități cf, 
Acta 4, 19. 5, 29. Răspunsul lui Isus desiluzionează pe duş- many, care îl părăsesc. | o 

$. 44. Saduccii cer lămurire „despre înviere, 22, 23—83, 
(Ale. 12, 19—27, Le. 20, 27—34) 

„Încercarea fariseilor de a compromite pe Isus politicește 
ma succes; saduceii cred că-l vor prinde nejutendu-le da r&- Spuns la învățătura lor că nu este înviere. a 

23. lar în ziua aceea venit-aă la el saduceii! care zic că nu este înviere, și l-ai întrebat pe el zicend: 24. Învățătorule, Moisi a zis:: De va 
muri cineva neavând feciori, să iee fratele lui pe muierea lui şi va ridica sămânță fratelui stii. La saducei și învățătura lor cf. 3, 7. În punctul învățăturii. despre învierea morţilor voesce să-l prindă. Citatul e Deut. 25, 
5 liber după original fără considerare la LA. Erau Bere 

. | 16 .
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=Dm=a lua în căsătorie ca cumnat (yaufeos), ocură Gen. 
38, 8, care loc avu în vedere traducătorul. 

25. Dar ai fost şepte fraţi, şi cel. dântâii în- 
surându-se a murit, și neavând s&menţă a lăsat 
pe muierea sa fratelui săi. 26. Așijderea și al 

„doilea şi al treilea, pănă la al șeptelea. 27. lar 
“mal pe urmă de toţi a murit “muierea. 28.'La în- 
viere deci a cărul din cel şepte va fi muierea? 
căci toţi ati avut-o pe ea. “Exemplul acesta pare că-l - 
întrebuințaii eX totdeună spre a ataca învierea morților. pas 
(după XBL. Min.) în loc de vazjoas (Win. p. 80. 443. b.) 
Pănă la al șeptelea: în rând unul după altul a luat-o şi toţi 
ai murit fără a lăsa sămânță, adecă urmași. La înviere în- 
semnează vieața care va urma după actul învierii: Întreaga 
istorisire e ficţiune (Orizostom). 

29. Tar răspunzând Isus zise lor: Rătăciţi. 
neștiind Scripturile nici puterea lui Dumnezei. 
30. Căci la înviere nu se vor însura, nici se vor 
mărita, ci sânt ca îngerii lui Dumnezeii în cer. 
31. lar despre învierea morţilor.nu aţi citit ce 

„s?a zis vouă de Dumnezeii care grăeșşte: 32. Ri 
sânt Dumnezeul lui Avram şi Dumnezeul lui Isac. 
şi Dumnezeul lui Iacob? Nu este Dumnezeii al 
morţilor ci al viilor. 33. Şi auzind mulţimea s'a 
mirat de învățătura lui. Isus le demonstră că ei retă- 
cese contra Scripturel, dar nu cunosc nici puterea lui Dum- 
nezeii: învățătura lor că nu este înviere, dedusă din căsătoria 
de levirat, nu este dreaptă. yauoio, să rapoartă la bărbaţi, 
pouiţovrau la fete pe cari părinţii le mărită. .Isus afirmă că 
după înviere să vor nimici raporturile cari aii existat aici pe 

“pământ. Pănă când neamul omenesc e muritor are nevoe de 
“conservarea speciei sale, dar când întră în nemurire, atunci 

„se asamănă ângerilor, adecă să spiritualizează (1. Cor. 11, 
11 sq. 15, 42). Dar el nu numai că aii idee falză, senzualii, 
despre înviere, ci învățătura lor contrazice şi Scripturei. La 
înviere: când începe o nouă vieaţă în trupurile preamărite 
(1. Cor. 15, 44); atunci încetează procesul de producere, dar 
nu deosebirea genurilor. În. cer aparține la ângeră nu la sânt, 
pentrucă să are în vedere timpul după înviere (25, 31 sq. 1.
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Cor. 15,.52; 2. Petru -3, 13)... Urmează combaterea. învăță- 
turii că nu este înviere. Ja despre învierea e opus lui căcă 
la înviere; să leagă cu nau-aţi citit. „Citatul. este Ex.. 3, 6 
liber după, LXĂ. Mulţi exegeţi — cu nedrept — ai văzut 
în aceste o. mărturie că saduceil recunoșteaii numai Pentateu- 
hul. Ne este : Dumnezeii al morților e propoz. : “maioră a con- 
cluziunii „că în acel loc al, Scripturei să dovedește” învierea. 
Această deducție saduceil maii făcut-o, de aceea nici, nu înțe- 
leg Scriptura, (v.. 29). —. ce voia, Isus s& dovedească. . Iehova 
e Dumnezeul viilor, nu al morţilor, deci nu poate fi. Dumne- 
zeul celor -care sânt nimiciți cu totul; Orizostomu: Nu. este al 
celorce nu. sint şi al celorce odată ai dispărut și nu vor învia 
mai mult. Lui Moisi însi Dumnezeii a zis că este- Dumnezeul. 

„părinţilor lui Israil, deci aceştia prin moarte nu. aii. perit de 
tot, ci continuă vieaţa, individuală şi. aşteaptă învierea. -Mud- 
țimea: Nu erai ră şi cor upți (Zion, ct. 7, ui 

. Se 45. Fariseii întreabă pe s Isus do ] porunca cea a mare, 22, 

- 34—40. 

„ete 12, 28—34).| e a 

„... Saduceil mail Dutut “compromite pe Isus înaintea popo- 
rulul; de aceea, fariseii se hotărăsc a-l ataca din punctul lor 
de vedere ; ei caută toate căile a-l prinde (21, 46). | 

34. Iar farisei! auzind că-a:-adusla tăcere. pe 
saducel, s'a adunat.împreună, 35. şi l-aii între- 
bat unul din ei învăţător de lege ispitindu-l pe 
el: 36. Învățător ule, care poruncă e mare în lege? 
37. lar el zise lui: Să iubești pe Domnul Dumne- 
zeul tăi din toată inimata şi din tot sufletul tăi 

şi din tot cugetul tăi. 38. Aceasta este mare şi 
ântâia poruncă. 39. A.doua asemene acesteia: 
Să iubești pe aproapele tăii ca petine însuţi. 40. 
Întru aceste două porunci atârnă toată:legea şi 
prorocii. Auzind: poate eraii între popor sait şpionil lor le 
spuseseră. o0vv/9moav îni.70 auUro=—s'aii adunat la un loc. 
Fariseii după întreruperea conv erzației cu saduceii. se'nţeleg a 
pune Mântuitorului întrebări şi trimit pe un iurist din 'sinul 
lor, care cunoaște. legea, (legiuitor, vozz0$).: Expresiunea, vo 

16%
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uizos: ocură numai aid la, Mt.; în evangelil adese la Le. apoi 
Tit: 3, 13; Evangelistul ' pare: a face deosebire între vopuzos 

„ca un specific: (juris consultus) și voapuuareis (literabus) care 
e: general; ca învățători să numea votodibrazalo. (Le. 5, 
17: Acta '5, 37;:1. Tim: 1,7). Bpitindu-l: -credeai că așa 
îl: vor prinde, deși după. :Me. 12, 34 întrebătorul pare a nu 
fi avut această intenţiune rea; poate era numai disputător 

“isteţ, bine verzat: în deosebirile. cazuistice ale. şcoalel. Între- 
"barea, e 'luată :din teologia evreească.:: Cea. mal: grea; problemă 
era. care "poruncă, ' este cea. mai mare în':lege. rola: ce. însu- 

şiri. trebue să aibă o poruncă ca să se poată. numi mare (Win: 
p. 231). "Rabinii împărțeaii cele 613. de porunci ale: legii în: 
mari și .mică; neavend: un principii recunoscut de toţi se 
disputa -carl aparţin uneia sai 'alteia: din aceste clase.. Nici 
Isus: nu: credeai ei că le va. putea statori. atare principii, şi 
în aceasta. conzistă,. ispita.. Isus nici nu se demite în. această, 

deosebire, .ci:. arată dou& poruncă cari sânt deopotrivă, sânt 
plinirea: dragostel. (Rom.. 13, 10) și sânt porunci mari pen- 
trucă se .rapoartă la. Dumnezeti ȘI om, chipul aceluia (Gen. 
27); apoi pretinde dela oameni. a le îmbrățișa cu de- 

slină iubire. Mari sint ele, zice Isus, pentrucă, sânt suma 
pretenziunilor cuprinse în: TV, (legea şi profeţii). Citatul 
ântâii e Deut.. 6, 5, mai mult după original decât după LĂX; 
al doilea Lev. 19, 18 liber după LXX. Domnul Dumnez zcul 
tei GPR Tim DN): Dumneceul tei e apoziţie; Inima e cen- 
trul personalității spirituale, sufletul facultatea senzitivă şi a 
poftelor,: iar cugetul e mintea, puterea, cugetării. Iubirea lui 
Dumnezei trebue să cuprindă intreaga “persoană. a omului 
(Teofilaci).. Alţii. zic că, Iudeii deosebeaii. numai două facultăți 
principale: niintea (care are locul în, inimă) și zoința (sufletul 
ca principiul animalic); de aceea Vrâvora trebue luată în: în= 
ţeles - general și exprimă întenzitatea acestor donă puteri, corect, 
ar, fi deci să se zică îozus. Mt. traduce 3 cu 2», deși mai 
corect este ex. A doua asemene: de acelaș fel și însușiri ; 
“Zigaben : Cele două. sânt strîns. legate și se poartă una pe alta. | 
Aceste e cu emfază: aceste sânt două poruncă cari etc. 196- 

uaTar proprii:=oscilează, apoi a ţine în încordare; cu 2 nu 

ocură în grecitate, ci cu '2z. Imaginea e luată: dela ui par 

de: care atârnă. obiecte și exprimă: a fi razim la ceva. Aceste
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două poruncă sânt razimul ființei morale a tuturor legilor 
(Rom. 13, 8. Gal. 5, 14). Profeţă să amintesc pentru pâțile 
legislative. (5, 17). 

- 

$. 46. Isus întreabă de Mesia ea fiul lui David, 22, 41—46, 

Qre 12, 35—87. Le. 20, 4144). | 

. Isus arată deosebirea. între“ aşteptările mesianice ale fazi- 
seilor' și. realitatea în: persoana sa, pe temeiul cunoștinții din 
T. V. Pe această bază voia el să  delăture rătăcirea,. lor.. Și 
să-ă facă. a-l recunoaşte de adevăratul Mesia. 

„41, ar fiind adunaţi. fariseil i-a intrebat pe 
ci Isus zic6nd::42. Ce vi să pare despre Cristos?al 
cul fiii este? Ziseră lui: Allui.David. 43. Ziselor: 
Cum deci Davideu spiritulil numeşte peeldomn, 
zicând: 44. Zis-a Domnul Domnului mei: Șezi 
de dreapta meapănă când voiii pune:pe dușmanii 
tăi sub picioarele tale. 45. Dacă deci David il 
nuniește: pe: el Domn,.cum este :fiul.lut?. 46. Și 
nimene n'a putut.să-i răspundă: cuvânt, nici n?a 
mai cutezat cineva din acea zi să-l'mal întrebe 
pe:el. Această întâmplare să leagă nemijlocit la cele prece- - 
dente; fariseii sânt. încă la un loc. Isus le pune numai între- 
barea, ce cred ei despre : Mesia, ca să le arăte:cât de. puţin 
cunosc s. Scriptură. - Răspunsul este corect -că .este fiul lut 
David, cf. 2. Sam. 7,12. 28, 1—6. Apoi urmează ce fari- 
seil nu : înțelegeaii:i Cum deci. David ete. Recepta are 1no- 
addov==scăunel,. după LXX. Citatul: e Ps. 110, 1 (ef. Acta 
9, 34; 1. Cor.: 15, 25.-Evyr. 10, 13)care a: fost recunoscut 
şi în sinagogă de mesianic. : Mântuitorul îl caracterizează. de 
atare, că e! compus de David, care avea spirit prorocesc -(cum 
îl numește: David. în spirit), era inspirat de Spiritul sânt.:(2. 
Petru 1, 21. Le. 2, 27; 1..Cor. 12, 3. Rom. 8, 15; 9, 2 
cf. Acta 1, 16, 2, 30). Domnul Domnului meă : Tehova, Dom- 
nul Domnilor (Deut. 10, 17), cătră. Mesia, viitorul rege al 
lui Israil. Șezi de dreapta mea: Mesia are stăpânire ca 
Dumnezeii, așadar e Dumnezeii. Pană când voit pune sub pi- 
cioarele etc.: Mesia va învinge pe toți duşmanii, deci și pe 
farisei (1. Cor. 15, 25). Cum... îl namește domn . . . fiul: «dom
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și fiul ait emfaza, ,: aceste numiri par a se contrazice. Răspunsul, 
corect "era: După natura omenească “Mesia 'e fiul lui David; 
după cea, dtimnezeeasci, este Domnul lut și al tuturor (11,27: 17, 26. Io: 1, 14. 18; 6, 46.7, 28 sa. Rom. 1, 3 5). 
Fariseil vedeai, în. Mesia: numai un urmaș trupese al lui David, 
deși înzestrat cu puteri mai înalte, care va 'restaura imperiul 
acestuia ;: de aceea, nică nu-i pot răspunde. De aci înainte nu-l 
maă atacă în public, ci cugetă la alte mijloace: ca să-l înlăture. 

$. 47. Ouventările lui Isus cătră farisăi, 28, 1—39, 
(Ale. 12, 38—40.. Le, 11, 46. 20, 45—47). 

În cele. precedente s'a dovedit pe deplin că conducătorii 
poporului Israil nu sânt aplicaţi a vedea în Isus pe Mesia; 

„ farisei,  saducei şi irodiani se încereaseră a-l prinde în cuvinte. 
Conform acestei rezoluții interne a acestor conducători spirituali 
Isus pășeşte ar&tându-le că pedeapsa aspră care va veni asu- 
pra Or este mmeritată. Cuvintele lut Isus rostite acum asi timpul 
şi locul .lor, 'cari vorbesc pentru. autenticitatea întregului. 
„1... Atunci Isus a grăit cătră popor:şi învă- 
țăceil săi zicând: 2. Pe scaunul lui Moisi aă 'şă- 
zut cărturarii și fariseii. 3. Deci toate câte vor 
zice.vouă să faceţi și să păziţi, iar faptele ior 
nu le faceţi; căci zic. şi nu fac. După Mt. Le. Isus 

-“grăește' cătră partizanii sti. Mântuitorul purcede dela faptul 
că fariseii și cărturarii exerceati mare influență asupra popo- 
rului. fiind învățătorii lui. Fariseiy determină mal aproape pe 
cărturari, 'pentrucă numai cărturarii din secta fariseilor învățau 
„poporul, cei din secta saduceilor nu. Aă șăzuit: ocupă locul 
de învățători, propun legea mozaică ; el nu zice că n'a drept 
la “aceasta. Scaamnul hă' Îloisi e simbolul puterii teocratice con- 
„centrate în el, care apoi s'a dat reprezentanţilor teocratici cu 
arhiereul în. frunte. “Dela Ezra, ântâiul cărturar, scaunul luă 
Moisi — zice Isus — 'nu-l mal ocupă profeți, ci cărturari 
(Neem. 8, 4—9). Învăţăceil să asculte celece să spun acolo, 

„învățătura cărturarilor, dar să nu: imiteze faptele lor. Toate: 
ceeace corăspunde legi! mozaice, nu lucruri imorale, sai cari 
se întemeează pe tradiţie: ca, prescripte omenești, Contrastul 
între învățătură și practică. i a



— 241 — 

4. Dar el leagă sarcini grele și cu nevoe de 
purtat, şi le pun pe umerii oamenilor, iar el nici 
cu degetul lor nu voesce să le miște. Textul este deoueverv 
pogria Bopta zai Bvogdorazra. Fariseil pretind dela alţii lu- 
cruri foarte grele, pe cari ei nu le împlinesc: leagă . . 0aMe- : 
nilor.. explică. pe zic;. cu degetul .. să le miște pe. și nu fac, 
Prescriptele lor să înfățișează ca sarcină cari apasă pe umerii 
poporului (umerii sânt organele purtării), iar eX nică cea, mal 
mică putere nu aplică (nici cu degetul etc.) ca să facă ceva, 
(miște din loc). Eimfaza are cu degetul ; Zigaben : Nu se ating 
Nic) în n parle ori superficial. 

. Dar.toate faptele sale le fac ca să se artte 
oamenilor: că-şi lăţesc fruntările sale și măresc 
ciucurii, G. „şi iubesc şederile mai înainte la os- 
peţe și scaunele cele dântâi în sinagoge 7. şi în- 
chinăciunile în târguri şi a să chiema deoameni: 
învăţătorule, învăţătorule. Fariseii puteai impune lesne 
atari îndatoriri, pentrucă scopul lor era, să se arte oamenilor, 

ce să. dovedeşte din împrejurarea că filacteriile (fruntările) şi 
ciucurii nu eraă cala ceialalți isrâilteni; iubesc a ocupa lo- 
curile dântâi etc. pulazrnjgua Q n) erati două fâşii de per- 
gament, pe cari erai scrise : Te 11, 13—29. 6, 4—10. 
Er 13, 11—17.. 1—11; să 'purtaii întro cutie, iar la rugă- 
ciune una să punea .pe frunte, alta pe braţul stâng aproape 
de inimă, . legându-să cu curele, după Ex. 13, 9. 16; Deut. 

6, 8. 11, 18. “Ele aduceati aminte că legea -să se plinească 
cu mintea şi inima; erai şi mijloace a feri de rii (Winer 
RWW). La ciucuri ct. 9, 20; erati bucăţi de purpur. 70w- 
rozitgia nu ocută la Grei; însemnează locul ântâii la masă; 
adecă după Le. 14,8 sq.. cel mai deasupra loc pe divan; ce 
era şi la Greci, iar la Perși și Romani locurile de mijloc să 
considerati cele mai onorifice. 21=9i"13, este numire de onoare . 
numai după exil; 13 = învățătorul mei, pentrucă, » este Jod 
parag. La rabin! există deosebire între 37, 13 și ja Al 
doilea, corăspunde lui doctor din timpurile noastre; pe timpul 
lui Isus (îndeosebi dela Hillel) astfel să agrăeai învățătorii. . 

| 8. Iar voi să nu vă chiemaţiînvăţători; căci. 
unul este învățătorul vostru, iar vol toţi sân- . 
teţi fraţi. 9. Și părinte să nu vă chiemaţi vouă
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„ pe pământ; căci unul e părintele vostru cel ce- 
resc. 10. Nici să vă chiemați conductor, căci 
conducătorul vostru este unul Cristos. 11. Iar 
cel mai mare între voi să fie vouă slugă. 12, Iar 
cine se înalţă pe sine smerise-va, şi cine se sme- 
rește pe sine înălţas e-va. Purtarea, învăţăceilor cătră 
Dumnezei, (v. 9), Isus (v. 10) şi fra (v. 11). Zar:v0: în 
opunere 'cu fariseii și cărturarii. Nime. să nu-și. atribue titlul 
de învățător, părinte şi 'conducător, iar motivul este: membri! 
împărăției lui Dumnezeă sânt toți frați având” un . creator și 
Mântuitor: (Efez. 3, 5. 6). Să nu vă “chiemafă: nu pretindeți 
nici primiţi. Zog: nică unul nu poate fi preferit ca învățător 
şi să se: ridice deasupra raportului de frate. Titlul părinte (N) 
ocură şi 2. Reg. 6, 21 pentru învățători, care spiritualiceşte 

„nasc - prin: învățătură; - învățăceii sânt fiil lor. zeÂnynris = 
condhicător. este. titlul capilor de școale. Cel mai mare âte.: 

„astfel să se “manifeste ântâietatea la vol. YV. 8 sq. opresc a 
întrebuința, 'titlurile amintite în înţeles. ierarhic cum era atunci 
praxa; titlul',de învățător trebue însă să existe pănă când sânt 
şcoale ——: deci nu trebue: luat înțelesul literal. a 

„518. Tăr val vouă, cărturarilor. şi fariseilor 
făţarnici, că închideţi împărăţia cerurilor îna- 
intea oamenilor; că voi nu întraţi, nici lăsaţi să 
între care vor să între. Recepta are.v. 13. ovi... 
etoe)9sîv, și v. 14. otai Vuiv yeopuțtareis zai Pagroaiov Uno 
zgirai, Or uartodiere ras olziae TV 70 ai mgoqpioei 
atol 2IQ00cvyOuttvoL ; Ord 7010 JI peore E91000TEg0v 1giua ;- 
unii, critici ai schimbat . v.. aceste. după: EFGHK al. mal multe 
Verz. și. Părinţi; iar Lachmann, Tischendorf ai şters ovei . . 
“Qiua, pentrucă - acest v. lipseşte NBDLZ Min. și Părinţi şi 
pare adaus din Me. 12, 40. Le. 20, 47.. Autenticitatea ace- 
stul 'v. însă o dovedesc cele mai multe Msse. Începe apostrofa 
nimicitoare cătră dușmani. Tonul vaetelor corăspunde mâniei 
sânte a profeților (Is. 5, 8. 10, 1. Avac. 2, 6 sq.). Împărăţia 
cerurilor (impărăţia mesianică) să închipueşte ca un palat sati 
cetate, ale cărei porți sânt deschise și poate întra cine voeşte. 
Fariseii să .numesc fățarnici, pentrucă afirmaii că vor conduce. 
poporul în starea teocratică deplină şi acum cu atitudinea, lor
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îl împedecă să între în împărăția lut Cristos. Singuri nu întră, 
dar nici pe popor nu-l lasă se facă aceasta. | i 

„14. Val vouă, cărturarilor și fariseilor fă- 
țarnici, că mâncaţi casele văduvelor şi întru 
arătare făcend rugăciuni luugi; pentru aceasta 
veţi lua osândă mal grea. Isus descrie lăcomia, fățarnică 
a fariseilor. Ei răpesc averea, văduvelor, iar când sânt văzuţi 
de oameni fac rugăciuni lungI ca să-și ascundă nedreptățile. 
Pentru aceasta: din cauza fățiirniciei vor primi pedeapsă aspră. 

15. Val vouă, cărturarilor și fariseilor, că 
încungiuraţi marea şi.uscatul să faceţi -un pro- 
zelit, şi dacă sa făcut, îl faceţi peel fii alghee- 
nei îndoit ca voi. Străduinţa, lor de a face învățăcel li. 
st impută drept vină pentrucă nu caută a-i îndrepta: morali- * 
cește; aceştia, fi întrec în r&utate. Jos. Flaviu (Antiq. 20, 2, 4) | 
şi scriitorii profani istorisesc- că Iudeit umblaii să facă învă- | 
țăcei. noa scil. pv .e contrast la mare: uscatul (Gen. 1, 
9.- 10. Win. p. 550). 'Erait două clase de prozeliți: az porții, 
adecă păgânii care. primiseră credința întrun. Dumnezeii ȘI a 
ține cele 7 porunci ale lui Noe (Josif Flaviu, Antiq. 14, 7. 
2.; în Acta oefoueve: scil. zor 9eov, ct. Acta 13, 50. 16, 14. 
17, 14 etc.); prozeliți a: dreplății: păgânii care tăindu-se 
împrejur ali trecut la iudaizm. Un: și cu atât se mulțumesc. 
Și dacă Sa făcut: prozelit. Fist gheenei (LXX 2. Sam. 12, 5): 
cel vinovat ei care va şi suferi pedeapsa de acolo. R&utatea, 
lor o produce exemplul învăţătorilor (Crizostom, Ieronim, Zi- 
gaben etc.) sai vaza acelora cete. Iustin Jlartirul dovedește 
cum prozeliții căutaii să întreacă pe învăţători în răutate zicând : 
Ala mult decât Iudeii hulesc numele hu şi pe no! care cre- 
dem întrensul și voesce să ne omoare și maltrateze, căci în toate * 
caulă să ve samene. o | | 

„16. Vai vouă povăţuitorilor orbrcareziceţi: 
Oricine va jura pe templu, nue nimic; iar.cine 
va jura pe aurul templului, dator este... 17. Ne- 
bunilor şi orbilor, căci ce este mal mare, aurul 
saii templul care sânţeşte aurul? 18. Şi: Oricine 
va jura pe altar, nimic este; iar cine va jura pe 
darul deasupra lui, dator este. 19. Orbilor,.ce e 
mal mare, darul sai altarul care sânţeşte darul?
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20. Deci cine .joară pe altar, joară pe el şi pe 
toate.celece sint deasupra lui; 21..șicelcejoară 
pe templu joară pe el.și.pecelcelocueşte întren- 

„Sul; 22. şi celce joară pe cer.joară pe tronul lui 
Dumnezeii și pe celce şede pe;el. Egoizmul. totdeuna 
caută a, denatura lucrurile. . Fariseii, ca .st poată : dispune de 
jurământ pentru interesele lor, deosebesc. între jurământ .obli- 
gator şi. neobligator. Ca 5, 34——36 demonstră Isus. că toate 
aceste lucrări ai valoare numal stând în raport cu Dumnezeii 
şi deosebirile făcute sânt. zadarnice. Nu e nimic: jurământul 
nu: obligă ; "subiectul în propoziţie : Oricine va jura ete. Aur: 
vasele de aur, vistieria etc. din templu.” Dator este: obligă ; 
trebue inut. Ce e mai mare: ce pot servi drept motiv la, obli- 
gaţiune ; fără îndoială ceeace sânțeşte e mai mare decât ce st 
sânţeşte. Isus le arată că, deşi credeai. ei că sânt conducătorii 
poporului, totuș din. exemplele aceste dovedesc că sânt orbiți 
spiritualiceşte, nu pătrund lucrurile dzeești. V. 20. e concluzia : 
pentrucă, altarul împărtășește sânțenie jertfei ete.. V. 21. 22, 
urmează. două juriminte cari dovedesc că toate se rapoar tă, la 
Dumnezei, „deci obligă ca și acele unde se pronunță numele lui. 

- 28. Val, vous, cărtirarilor. şi fariseilor. fă- 
arnici că zeciuiţi minta; şi mărarul și cuminul, 
şi ați.lăsat cele mal grele ale legii, judecata și 
mila: şi credinţa ;.aceste ctrebuea să faceţi și a- 
cele:să nu.lăsaţi. 24. Povăţuitorilor orbi care 
străcuraţi ținţarul, dar înghiţiţi cămila. Aci' să 
mustră. scrupulozitatea..lor în lucruri nesemnate şi -laxitatea 
în principiile etice. „Zeciuiala s& prescrie Lev. 27, 30. Num. 

18,21. Deut..19, 6 sq. 14, 22—27; st lua numai la, roadele 
de câmp și de poame, apol la turme; fariseii le estind și la 
roadele de grădini şi la legumi. 7Ovoouos e minta, (mentha); 
dvnYov = anethum graveolens ; zuuuvov (Caru. carui) = cu- 
mânad.. Cele mai grele. ale legii: părţile mai ponderoase . ale 
acesteia “(Acta 25, 7). Isus nu zice că zeciuiala trebue des- 

fințată, dar. împlinirea el să; nu împedece a împlini . datorin- 
țele. mai înalte. Judecata: " deosebirea “între drept şi nedrept 
(Ps. 33, 5); este lucrarea: dreptății; mila: rădăcina iubirii, 
cf. Le... credința : a “avea idei clare și. adevărate despre 
Dumnezeii și lucrurile dumnezeeşti, îndeosebi a avea inima
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care primește puterile dumnezeeşti; ce se manifestă apoi. în 
ţinerea promisiunei date aproapelui; contrast..la . arcoria "per- 
fidia (ler.-5. 1..Rom. 3,-3. Gal.:5,: 29. etc.). -aa2) „duputrea 
e. mai puțin decât zorjoar; 20. e datorinţa. care: nu sa; pli- 
nit'c£.:18,: 33. Iudeii: îndatinai să strecore, vinul :ca să nu 
înghiţă vran-'-animal necurat. zwvow-:e contrast la : zdzu]los. 
A înghiți cămila e “proverb: în lucrără “mici :a. fi .scrupulos, 
iar în cele maria fi neconștienţios. Zigaben : Cele mai mari 
lucruri, na le ţin păcătuind, - Dei 

25, Val vous. cărturarilor. și. “fariseilor” "fa 
ţarnici, că curățiţi cele din afară ale! paharului 
şi, ale blidului, iar din lăuntru sânt pline de ră-. 
pire și necumpttare. 26. Fariseule oarbe, cură: 
țește mal ântâiă cele din lăuntru' ale paharului, 
câ să fie curate și cele din afară ale lui. 27; Val 
vo us, cărturarilor și fariseilor făţarnici, că vă 
astmănaţi. mormânturilor văruite, cari din afară 
se arată îru moase, iar din lăuntru sant pline de 
oasele morţilor şi de toată necurăţia. 28. "Aşa 
şi voi din afară vă. arătaţi oamenilor. drepţi, iar 
în lăuntru sânteţi plini de fățărnicie şi. fără - 
delege. În v. 25. 26. se adresează Isus contra scrupulozi- 
tăţii în observarea prescriptelor - privitoare curăţia. levitică a 
vaselor de beut și de mâncat, pentrucă tâmpirea: lor. morală 
să dovedeşte “când agonisese:- bunurile cu: jefuire: și . lăcomie. 
Din lduntru :* cele “cuprinse în pahar și blid, cari: sânt 'agoni- 
site pe -nedreptul; cele din afară exprimă intențiunea; amân- 
două stai în strinsă legătură. Variante sânt: axoaoias, dzias; 
nlzovesias, Gzadugalas. dzgcoiu să -ia în înţeles mal 'larg: 
stăpânirea patimilor (1. Cor. '7,:5). Curăţește: cele din. lăanb u 
ale paharul ; depărtează din pahar orice l-ar putea necurăți 
prin răpire şi necumpătare. : Să fie curate: nu numal la, părere, 

ci în realitate. Mântuitorul arată 'că curăţia adevărată să pro- 
duce numai fiind curat cuprinsul. Recepta, citeşte după: TOTIj- 
Qlov. încă zai: zis magowidos, apol aur în loc .de auzoi; 
ce lipsesc în D. 1..209, la uni Părinţi și pare a fi corectură 
după 'v.. 25, V. 27. 28 espun fiinţa falză a cărturarilor și 
fariseilor, - descopere făţărnicia lor în genere: el se arată drepți, 
deși: în realitate nu: sânt. Isus fi asamnă foarte potrivit. cu
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mormânturile cari din afară sânt; frumoase, iar lăuntrul lor! 
este plin ,de moarte. Rabinii preserii după Ez. 39,.15 a 
restaura . cu var mormânturile... predecesorilor la 15. Adar 
(zovăw saii zordto=a vărui), :pentruca pelerinii văzându-le 
să nu se atingă și să se necurățească (Num. 19, 16). Deşi 
aceasta nu să întâmplă spre a le. - impodoi, tptuş căpătaii în- 
fițisare mai plăcută. . 

'29. Var. vouă, -cărtur arilor. și fariseilor Fă 
ani că, că zidiţi mornm6nturile prorocilor și îm- 
podobiţi gropile::drepţilor, 30. şi: ziceţi:. Dacă 
am fi fost în:zilele părinţilor”nostri, nu am fi 

fost părtaşi lor la sângele prorocilor. 31. Aşadar 
mărturisiţi înşivă.de' vol că sinteţi fiii celorce 
aii omorît pe'proroci. 32. Şi vol:aţi.-umplut.m& 
sura părinţilor vostri.. 33. Şerpi, puli denăpârcă, 
cum:veţi fugi de judecata gheenel? Făţărnicia lor să 
arată deplin în :pietatea, mai'mare, ce şi-o atribue, decum aveai 
părinţii. Isus le spune că 6! înşişi declară. așa că sânt - fiil 
celorce. aii ucis' pe profeţi, și nici el n'ai făcut .maj bine;. de 
aceea nu' vor. putea să scape de. judecată, cf. 3, 7. Dacă am 
fi fost:. de: am fi trăit. 7jue9a: este formă, mai rară:a lui : 
mew: Așadar: pentrucă: ziceţi:: părinților nostri. : Eavrois e 
dat. com: = vol contra voastră, Rom. 13,2. Călătorii din tim- 
purile “mal .noi spun că: Torusalimul conţine: multe mormenturi 
de: bărbaţi însemnați din TV. şi de pe timpul lui Cristos. Fari- 
seil le restaurai ca s& manifeste pietatea lor cătră strămoși, 
să fie lăudați:de popor. Isus ia părinților nostri. în înţeles 

„trupese și spiritual arătând. că nu sint mal buni decât aceia 
care” ai omorit pe profeţi; chiar îl întrec în răutate cu ati- 
tudinea lor faţă: de el. şi apostoli: La sângele prorocilor: la 

„vărsarea lui. V. :33. e comentar. quyure e conj. deliberat. 
Judecata gheenei: sentenţa care condamnă la gheena;. expre- 
siunea, judicium Gehennae ocură şi la rabini (cf. 1. Tes. 2, 16). 

":34, Pentru aceasta iată eii trimit la vol pro- 
roci şi înţelepţi și cărturari; din aceștia veţi 
omori și veți răstigni, şi din ei veţi bate în si- 
nagogele voastre şi veți alunga din cetate în 
cetate; 35, ca să vină asupra voastră tot sângele 
drept care s'a vărsat pe pământ dela sângele



lui Abel celui drept pănă la sângele lui Zaharia 
fiul lui Barahia, pe câre l- aţi omotrit între'tem- 
plu. şi altar. 36. Adevăr zic vouă, acesteitoate 
vor veni peste neamul.-acesta. Pentru: aceasta: ca, 

voi -să nu scăpați de. pedeapsa gheensă, trimit. ete. lată cu 
grăeşte “Isus în afectul demnităţii sale mesianice.” Apostolii să 
numesc profeți argtându-să că aii aceeaș înzestrare; înfelepți 
și cărturari. (Bfez.. 4, 11) exprimă că duşmanii lor ai ocupat 
locul. pe” nedrept (cf.. 13, 52).: Israil deci 'să :creadă . acelora 
şi nu. învăţătorilor. de acum care sânt :orbl: și nebuni i: (v. 18 
19.) Din-aceștia: unii din trimiși. etc.; acţiunile să - consideră 
absolut (Win. .p. 552); Vef răstigni: e specie ila veți omori; 
prin Romani, la care să îndatina, această pedeapsă. Răstigniţi 
aa fost Petru! şi Simeon, fratele Dlui (Bus. H. E.:2. 28. 5. 
3, 1;:1. 3, 33, 2). La veți omori 'sânt comentare ; Acta. și 
Istoria bisericească. În. sinugoge,. cf.. 10, '17; din cetate “în 

cetate, cf. 10, 23; ca să -vină e. teleologia'. soartei “puse. de 
Dumnezeii. Asupra. voastră: fariseii și cărturarii - sânt 'repre- 
zentanții poporului. întreg, el. răspund . de - faptele acestuia. 
Tot sângele drept: pedeapsa ce să 'cuvine pentru: sângele -văr- 
sat al unui drept (lona 1, 14. Ioil 3, 19. Ps.94,. 21. Mt. 
27, 25). Prez. îzzvrouevov :. Isus înfățișează că acum ar ve- 
dea sângele vărsându-să. -Porma 2zuro-:e mal nouă: dela 
xyiw (Win. p. 82).: Pe pământ: după istoria păstrată: în 
Canaan.  L-aţă omorit:: ludeil 'de acum sânt solidari: cu. cel 
de mal nainte; copiii cu părinţii (v.. 36). Zaharia ful ha 
Barahia este cel din 2. Cron. 24, 20, fiul lui: Loiada, care 
a fost omorit în curtea casei Domnului (cf. Josif Flaviu, An- 
tiq. 9, 8, 3). De acesta să. istorisește că murind a: cerut 
dela 'Dumnezei pedepsirea faptei, “iar rabinil spun că sângele 
lui nu s'a, acoperit ci:a curs pe petri. Crizostom etc. zice că 

tatăl avea două nume, ce nu este probabil; de aceea, eroi 
ete. cred că aci. este. eroare la nume — cum a, cores și evan- 
gelia. după Evrei.: Alţii înțeleg 'pe Zaharia care. a fost omorit 
la începutul răsboiului evreese (Josif Flaviu, Bell. jud. 4, 6, 
4): Isus a prezis, iar: Mt; a. scris dupăce să. întâmplase uci- 
derea (după ocuparea Gamalei), de aceea, preteritul. Dar acest 

„Zaharia, este fiul lui Baruh;. nici să 'poate crede ca un; autor 

să schimbe viit.. cu 'aorist.. Crizostom, 'Teofilact înţeleg pe pro-
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fetul ' Zaharia; “ Origen, . Vasile, Grigorie - Nisenul,  Teofiluct 
etc. pe tatăl Botezătorului. . Între temple etc. : - între propriul 
templu: şi altarul jertfelor, „deci . în:; curtea . preoţilor. Aceste - 
toate: “toată “vina sângelui; pedeapsa: ce - merită această vină. 
Vor: veni axe: emfază : nu 's& va perde; să va întâmpla. * Nea- 
mad acesta, care este .în vieață la risipirea Ierusalimului. 

"37. lerusalime, lerusalime, care omoare pe 
proroci și ucide cu pietri pe cel trimişi la el, 
de câte ori voit-am.să adun pe fiii tăi, în ce chip 
adună găina puil săi sub aripi, și nu aţi voit. 
38. Iată casa.voastră va fi lăsată. vouă pustie! 
39. Căci zic.vouă, nu mă veţi mai vedea până 
când veţi zice: Binecuvântat fie calce vine în- 
tru numele Domnului. Isus încheie cuvântările sale cu 
o agrăire. plină de durere cătră Ierusalim. Repeţirea lui. Jeru- 
salim exprimă mila, 'declararea, de mizer și” iubirea lui Isus 
(Orizostom). Vorbirea : continuă . în - persoana. a: treia: . Care 
omoare. :..la el; apoi se întoarce cătră toți locuitorii zicând : 
Nu: af voit; ca contrast la voit-am. Varianta la tine -se află 
D. unele: Min. Itala, Vulg. Care omoare, ucide cu pielri: așa 
a “fost. acest oraș totdeuna, în loc:să. primească pe trimiși! 
lui. Dumnezeii și. să-I ajute a lăți cuvântul lul şi. la „alţii. 
De câte ori voit-am, mal firesc să înțelege despre desele în- 
cercări a face învățăcel aci; ce dovedește și Ioan, care rela- 
tează, că Isus a fost: mai de. multe oră la Ierusalim; alţii cred 
că trebue „înțeles deosebitele manifestări ale grației dumne- | 
zeești - în. timpuri, prin profeţi, pănăce a venit celee avea, 
să scape de robia. păcatului întreg neamul omenesc. Pui? . se 
„exprimă - nemărginita, iubire a lui: Dumnezeii. Nu ați voit: 

să vă adun; pentrucă nu ai primit îndemnările lul. voootov 
în loc de: veogorov=pasere tâneră, puii: Pentru această atitu- 
dine "contrară descoperirii dumnezeeşti urmează. pedeapsa : Jată, 
casa -etc.; adecă vine timpul când Dumnezeii va lua .dela 
el purtarea, sa de - grijă, nu-i va scuti mal - mult. o7xoş 
Vucăv e Ierusalimul, în înțeles mal larg, de care s'a vorbit 
vY: 37; apol ţara și poporul. Ieronim, Teofilact,. Zigaben. înţe- 
leg :templul, dar acest înțeles e: prea ângust. Pustie: lipseşte 
BL; parea fi adaus din Le. 13, 35., exprimă urmarea dnpăce 
Dumnezeii i-a - părăsit: va fi ruină. V. 39. să motivează
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această ameninţare a lui va fi lăsată etc.:: Căci zic vouă etc. 
Israil va, umbla căile sale, el, regele aşteptat de atâţia -secoli 
se depărtează din mijlocul lor; dar. se vor întoarce și-l vor 
primi cu cuvintele Ps. 118, 26. ceeace acum nu fac. (21, 
15. 16) ef. Rom. 11. Apoc. 11. Binecuvântat ete. cf. 21, 9. 
Pănă când veţi 'zice; Zigaben: Dar când vor rosti! aceasta ? 
De bună voe into adevăr nicicând ;. fără de -voe. însă în timpul 
venirii a doua, când va veni. cu. pulere și mărire multă, când 
nimic mu le folosește: cunoștința. 

s. 48. Pr ofeții despre. Jerusalim ; venirea luă Isus. la judecata 

“de pe urmă, 24, 1—25, 46. 

(Ac. 13. Le. 21, 5 sq.). 

în mijlocul învățăecilor inchie Mantuitorul lucrarea, în- 
- văţătorească, profeţind risipirea Ierusalimului și sfârșitul lumil. 

Între evangelişti Mt. relatează“ aci mai detailat. Credincioșii 
st nu creadă că catastrofa din Israil e contimporană cu 'sfâr- 

- şitul lumii: (v. 4—14); când va fi risipirea, Ierusalimului: să 
fugă din Iudeea (v. 15—22); după aceea s& nu creadă că 

_paruzia este foarte aproape sai întârzie (v. 23—35), ci tot- 
" deuna să fie gata (v. 36—44); să descrie: judecata” de „pe 
urmă în 4 asemănări că 45—25, 46). 

a) Întroducere intorci, 24, 1—3, 

|  Bvangelistul Mt. spune “apriat ocaziunea când -Isus a 
ţinut aceste cuvântări; el voia să părăsească templul cel fru- 
mos împreună cu învățăceii. Aceștia îl arată edificiile şi el 
în profeție grăește despre 'viitoarea soarte a lor. 
"1. Și eşind Isus mergea dela templu, şi se 
apropiară învăţăceil lui ca să-l arte zidirile. 
templului. 2. Iar el răspunzând zise lor: Nu Ve- 
deţi aceste toate? Adevăr zic vouă, că nu să va , 
lăsa piatră pe piatră, carenusă va desface. Eșind: 
din templu, 21, 23 iar mergea să leagă cu dela templu. Zi- 
dirile templului sânt zidirile laterale cari erai: pe locul tem- 
plului, al căror complex cu templul propriu (ads), portice şi 
curți formai templul (igo). Josif Flaviu “descrie în detail
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frumseţa templului (Bell. jud. 5, 5, 6. 6,4, 6.8. Taci: 
Hist. 5, 8. 12). Învăţăceil arată lui Isus aceste zidiri pentru 
23, 38. Naintea lui fhineze stă oc contra DLX al. Itala, 
Vulg. și omiterea lul or e corectură după Me. 13, 2; cuvin- 
tele sânt întrebare (Orizostom). Aceste toate: nu numai zidi- 
rile pompoase ale templului, ci exprimă trista soarte care va, 
veni asupra tuturor zidirilor. Piatră pe piatră: nu va; rămâne 
una pe alta — ce s'a întâmplat la 70 d. Cr. În loc de o” 
41) dpedij şi Os ou zaralvOjorrau- ar trebui să stee pur, dar - 
aceasta nu e absolut necesar, pentrucă să neagă ceva în faptă 
și mai ocură ov după 6s (Win. p. 448). zaraluew pentru 
mu să va lisa trebue luată sfărîmarea pietrilor, totala, desfacere. 

3. Și șăzend elpe muntele olivilor s'a apro- 
piat la el învăţăceii deosebi zic&nd: Spune nouă 
când vor fi aceste, și ceva fi semnul veniriitale 
şi al sferşitului veacului. Eșind din! templu pare că 
Isus peste muntele olivilor mergea spre Betania. Anatole oli- 
vilor:. cam 1/, oră spre miazănoapte-răsărit de Ierusalim Și 
fiind mai înalt decât ceialalți munţi de pe el să vedea, foarte 

"departe. Învăţăceii -— după depărtarea, altor . soți — 'apro- 
piindu-se la el îl întreabă, fiind singuri, când s5 vor. în- 
tâmpla cele grăite. Fă credeai că aceste vor fi cât mai curând,: 
dar cer și semn după care să cunoască timpul împlinirii. Oyi-: 
zostom :. .Credeaii că atunci este și timpul venirii ho. Aceste: 
risipirea (v. 2). Veniră tale: a lui Isus (1. Cor. 15, 23; 1.. 
Tes. 2, 19); ei aşteaptă întemeierea împărăției mesianice mai: 
apoi, pentrucă văd. că Domnul trebue să pătimească Şi moară 
mai ântâiii (Acta. 1; 6); după înviere însă va veni din cer 
(Acta 1, 11.3, 20etc.). Și al sferșituluă veacului : veniud Isus 
să întemeieze împărăția sa, încetează veacul actual și începe 
cel viitor, cf. 13, 19. Paruzia, învierea . și judecata să întâm-: 
plă la ziua de pe urmă (lo. 6,.39. 11, 24), care are mal 
multe numiri (Acta 2, 17; 2. Tim. 3, 1. lac. 5, 3. Evr. 1,2;2. 
Petru 3, 3; 1. Petru 1, 5. Iuda 18; 1. Petru 1, 20; 1. lo. 2, 18). 

b) Risipirea Ierusalimului; sfârșitul lumii, 24, 4—14, 
(Me. 13, 5—18. Le. 21, 8—19), |: 

4. Și răspunzând Isus zise lor: Căutaţi. să 
nu vă amăgeascăpe voicineva: 4. Căci mulţi vor
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veni în numele mei zicând: Ei sânt Cristos, şi 
pe mulţi vor amăgi. Pănă la risipirea Ierusalimului vor 
păși indivizi care numindu-se pe sine. Mesia vor căuta să-I 
abată” dela el. Răspunzând zise lor: semnul cerut va fi ark- 
tând ce să va întâmpla, înainte. de venirea lui. După Dos... Fla- 
viu (Ântig. 20, 5, 1. 8, 6. Bell. jud. 2, 13,5 cf. Acta 5, 
36. 21, 38) ati păşit ca atare Teuda egipteanul etc. ; chiar 
în. timpul asedieril Ierusalimului . prin. Tit pășşesc profeţi . falși 
și zeloţi care fanatizează poporul şi-l perd. Aceeaş st va în- 
tâmpla la sferșitul zilelor,. numai cu mat multă: putere - sedu- 
cătoare. Întru numele mei : acesta e temeiul păşirii lor; acesta, 
şi-l atribue pe nedrept. e a 

6. lar voi veţi auzi de: războae: și veşti de 
războae; vedeţi, nu vă turburați;: căci toate | 
„trebue să tie, dar încă nu e sfârșitul. 7. Căcl se 
va scula popor peste popor.și împărăție paste 
împărăție, şi vor fifoamete şi cutremure în unele 
locuri. 8. Dar toate aceste sânt începutul dure- 
rilor. Soartea Israilulul cu apariţiunile sale: sânt numai frag- 
mentele întâmplărilor viitoare înainte de venirea, lu! Isus la jude- 
cată. Învățăceii însă să nu se teamă (9gocio dea st spăimenta),. 
căci toate să întâmplă după sfatul vecinic al lul Dumnezeii. Deca-: 
dența morală a Israilulul a fost pedepsită ; așa să :va pedepsi 
şi stricăciunea omeniri! la; sferşitul zilelor când se va artta: 
anticrist, . plinirea tuturor. reutăților (2. -Tes. 2,7). “ Rezboae 
și vești de rtzboae: războiii în apropiere și depărtare, sai cari 
sânt declarate, dar. încă :maii început. Istoriă dovedeşte: că - 
înainte de risipirea, Ierusalimului - Iudeii luptă -în patria: lor 
contra Romanilor: și Grecilor, iar imperiul roman era în cea 
mal mare disordine. După moartea lui Nero 'sânt maă - mulți 
pretendenți, 4 împărați urmează unul după altul (Tacit. -Hist. 
1, 2). Toate trebue. să fie; toate nu să rapoartă numal la răz- 

” boaiele. amintite, ci în genere: celece să vor întâmpla atunci. 
NBDL Min. omit. adyza; alţi! schimbă În TaUTA, Sail: nd: 
ra ravra. Sfârșitul : nevoilor, ce rezultă din v. 8. 14; Crizostom: 
sfârșitul lumi. S5 explică dar încă nu e sfârșitul : - Se vor 
scula ete. (cf. 2. Cron. 15, 6. Is. 13, 13. Ioil 3, 3. Zah. 
14, 3); exprimă cum se schimbă popoarele și imperiile. Unele 
mărturii citese Aaqroi zai Jocqtoi (Sai Joruoi aci apoi), altele 

17
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omit zai ]oweoi (ABD). Istoricii spun că foamete a fost de: 
patru or (Acta.11, 28), de mat multe ori ciumă, cutremure - 

- de pământ ai fost între 60—70 d. Cr. (Seneca, Quaest. nat. 
6, 1. Tacit, Annales 14, 16, Filostrat,. Apoll.); chiar "scurt 
înainte de căderea Terusalimulul a fost cutremur de păment în 
Smirna, Milet, Samos și Chios. Mai mari „vor fi schimbările 

"din natură înainte de ziua din urmă. zarva zonovs st leagă 
“cu. cutremure: locatim. Durerilor să explică din _evreescul 
mes 3 (LX Os, 13, 13. Is. 26,.17. Ier. 22,93) cum 
numeaii: rabinii timpurile grele înainte de venirea Mesiel, Lu- 
mea să închipue ca cum ar fi grea cu Mesia, . sufere dureri 
înainte de, naşterea, lui. 

„9. Atunci vă vor da pe vol întru nevoi şi vă 
“vor omori, și veţi fi uriţi de toate popoarele 
pentru numele mei. 10. Și atunci se vor sminti 
mulţi şi vor vinde unul pe altul şi se vor uri 
între sine. 11. Și mulţi proroci mincinoși-se vor 
scula şi vor amăgi pe mulţi. Atunci: când va fi înce- 
putul acestor dureri (v. 7) încep. goanele contra credincioşilor. Vă 
vor omori e. zis în genere, nu. trebue toţi să sufere aceasta 
numai decât. Veţi ji urîţă: nu numai învățăceii, ci toți cre- 
dincioşii. De toate popoarele : omenirea afară de spiritul. lui 

“Cristos se află în întunerec şi nu poate cunoaşte lumina, do- 
bândită de credincioși. Motivul acestor goane e: Pentru nu- 
mele mei însemnând numele persoana și întreaga lui ființă. 
Se vor. sminti: începend goanele se vor lăpăda de credinţă Şi 
vor fi primejdioşi celor statornic. Istoria, timpurilor apostolești 
adeverește realizarea, acestei profeţii; la sferşitul zilelor aceste 
vor fi și mal. crâncene. 

12.-Și pentru înmulţirea fură delegil va reci 
dragostea multora. Imaginea va reci e luati dela. astmă- 
narea dragostei cu focul. ipistola lui Iacob și cea cătră Evrei 
dovedesc cruzimele războiului care a risipit Ierusalimul ; aceste 
vor fi și mai mari când imoralitatea a ajuns culmea, înainte 
de ziua judecății. Afulfora: nu sânt cei din v. 10, pentrucă 

aceștia erai înțeleși sub vă zor uri, ci mulţimea în 
genere. a a Să 
„13. Tar. celce va fi răbdat pănă în sfârșit, 

acela se va mântui. Până în sferșit: pănă la paruzie;
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apol pănă la sfârșitul fiecărui individ; statornicia, în credință 
și vieață. Aceste cuvinte sânt contrast la v. 10—12,: 

14. Și să va predica această evangelie a îm- 
părăţiei în toată lumea spre mărturie tuturor 
neamurilor, şi atunci va veni sfârşitul. Alt mo- 
ment înainte de venirea sa este: evangelia să predică la toate 

"popoarele cari aşa se pot declara pentru sai contra ei; Zigaben: 
Căci predica nu conține laşitate. Această evangelie a împărd- 
fiei: - obiectul evangeliel predicate de el este împărăția lui 
Dumnezeii. În toată lumiea e zis în genere, nu numai imperiul 
roman (Le. 2, 1). Spre mărturie tuturor popoarelor : : nicăun 
popor să nu se poată scuza că n'a avut cunoștința ei. Și 
atunci va veni Sfârșitul : dupăce să va, fi lăţit evangelia, înce- 
tează nevoile precedente venirii lui Mesia. i | | 

6) 'Risipirea Ierusalimului, 24, 15—22, 
(Ac. 18, 14—20. Le: 21, 20—24). 

15. Deci când veţi vedea uriciunea pustiiril, 
care s'a zis de prorocul Daniil, stând în locul 

„sânt, celce citește să 'nțeleagă, 16. atunci care 
sânt în Iudeea să fugă la munți, 17. celcee pe 
coperiș st nu se;pogoare.să iee ceva din casa 
sa, 18. și celce va fi în câmp să nu se întoarcă 
inapoi să-și iee haina sa. Dec? întroduce agmonarea 
cătră înv&ţăcei şi răspunde la întrebarea din v. 3. Uriciunea 
pustiiriy : personifică uriciunea, în loc de pustiirea uricioasă. . 
Citatul este Dan. 9, 27 și înțelesul cuvintelor la Daniil: 'pro- 
fanarea, templului în genere. cum s'a întâmplat sub Antioh 
Epifane, apol-pe timpul risipirii Ierusalimului când Idumeil chie- 
maţi de zeloti ai fâptuit sângerări și omoruri între zidurile 

“lui. £oros-e forma iregulară a neutr. în loc de tou, contras 
din £ozads sai torpzos (Win. pag. 76. 1.î.). Locul 'sânt :- tem- 

„plul. Celce citește se *nfeleagă; Crizostom etc. cred că “sânt 
cuvintele Mântuitorului: Isus provoacă pe cititori când citese 
pe Daniil să fie cu băgare de seamă, st-l pătrundă ; alţii. zic 
— pentrucă lipsesc Me, 13, 14 ce s'a zis de profetul Da-. 
niil — că sânt ale evangelistului. Primejdia va, fi foarte mare 
atunci, deci nimic să-nu împedece pe cineva a-și scăpa vieața. 

| 17%
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Coperișele caselor în orient sânt drepte şi despărțite de olaltă” 
cu primez scund: La munți: „creştinil iudei ai urmat acestei 
îndemnări pentrucă fugiră Ja, Pella în munţii despre răsăritul - 
“Iordanului (Eus. H. E. 3, 5,-3). Aşadar celce se află întrun 
loc să caute îngrabă a fugi, să nu mal cugete la ce ar putea: 

lua cu sine. ză 24 zijs oizias atrou e atracţiune în loc de 
Ta &v i] otziq ex vijs oizias (Win. p. 553). Lucrătorii afară 
la câmp să nu se întoarcă a lua altă haină lungă, pentrucă 
la lucru să întrebuința una scurtă. Se 

19. Vai celorce voraveaîn pântece şi celorce 
vor apleca în zilele acele. 20. Iar vă rugați să 
nu fie fuga voastră iarna nici. Sâmbăta. 21. Căci 
va fi atunci nevoe mare, care n'a fost dela înce-: 
putul lumii pănă acum nici va mal fi. 22. Şi de 

_nu s'ar fi scurtat zilele acele, nu s'ar mântui 
toată carnea; iar pentru cei aleşi să vor scurta 

zilele acele. “lnvăţăceil să se roage ca această 'vreme să 
nu 'vină iarna, când căile. sânt rele, nici Sâmbăta când nu pot 

fugi din motiv religios (ef. Ex. 16, 29). Sinagoga permite 
numai o cale de 2000 de pași (calea Sămbetei, cf. “Acta 1, 12). 
Credincioșii. timpului ântâiii încă ţineaă sabatul și aceasta 
poate i-ar. fi împedecat să fugă. Teofilaci zice la v. 19: Cele . 
îngreuiate nu pot fugi Sâmbăta de greutatea pântecelui ; iar 
cele cari laptează pentrucă simpatizează cu copiii. Fuga să 

motivează cu nevoile de atunci. V. 21 e aluziune la Dan. 
12, 1. dar adaugendu-să dela începutul lumii exprimă că ne- 

“voea, sufletească va întrece pe cea de sub Antioh Epifane şi 
la potop. Comentar sfint cuvintele lui Jos. Flaviu (Bell. jud. 
5, 10). Pănăd acum: nevoea prezisă; care întrece pe toate cele 
de mal nainte, e viitoare și mai mare — durând timp înde-. 
lungat ar aduce moarte tuturor '(Is. 40, 6. LAS). De nu 
Sar fi scurtat: numărul acestor zile de nu sar fi micşorat; 
toată carnea: niciun om War fi scăpat, A ar fi murit în 

“războiii (Iudeii şi iudeocreştinii; cf. Gen. 6, 12 sq. Acta 2, 16. 
—w305). Aorist.  ezoloB dou exprimă ce a hotărit Dumme- . 
zei în sfatul săi: scurtarea zilelor; iar viit. z070fwYijoerar 
arată fapta, scur tării. Romanil ai putut ocupa lesne Ierusalimul 
și supune poporul existând certele interne. "Pentru cei: aleși: 

credincioșii din timpul risipirii Ierusalimului; cruțat a fost un
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număr mai mare al poporului (s'a scurtat zilele acele), ca, st 
se mântuească cel aleși în sfatul vecinic al lui Dumnezeii la 
mântuirea în Cristos. 

d) Profeţie despre sfârșitul lumii, 24, 29—41,: 

(Ale. 13, 21 —34, Le. 21, 25—35), 

23. Atunci de va zice cineva vous: Iată aci 
Cristos, saii acolo, st nu credeţi. 24. Căci se vor 
scula Cristoşi mincinoși şi proroci mincinoși, 
și vor da semne mari și minuni, ca să amăgească, 
de să poate, şi pe cel aleşi. Isus răspunde la ce semn 
al arătării. sale v. 3. și descrie mal: aproape cele din v. 5. 
Atunci: timpul dela risipirea Ierusalimului pănă la, a doua 
venire a lui Isus (Crizostom, Ieronim etc.). În acest „restimp 
vor păși mulţi Mesia falși și profeţi falșI, care caută a; seduce 
pe oameni, chiar pe apostol şi credincioși. Mesia folș: el se 
zic a fi vicaril. Iui Cristos, deşi .nu se identifică cu acesta. 
Proroci mâncinoșă : indivizi - care “afirmă că sânt trimişi de 
Dumnezeii fiind inspirați de el (Josif Flaviu, Bell. jud. 2, 13; 4). 
Semne. mari și miinună: . ei documentează că stai în legătură 
cu puteri mal înalte. “Ceice le stvorşesc sânt falși; deci mi- 
nunile încă nu dovedesc trimiterea cuiva de Dumnezei. 

25. Iată vi-am spus vouă mal nainte: 26. Deci 
dacă vor zice: Iată e în pustie, să nu eșiţi; iată 
în cămări, sănu credeţi. Că precum fulgerul iesă 
dela răsărit și s& arată pănă la apus, aşa.va f 
arătarea Fiului omului. Vr-am spus... mal nainte: în cu- 
vertarea de față și când vor vedea aceste să-și aducă aminte. 
Iată este: Mesia. În pustie:... în cămăr! axată locurile deose- 
bite unde vor căuta aceşti oameni seducători să amăgeasci pe 
credincioşi. În cămări: în. asta sait cecalaltă ; e contrast la, 
în pustie. - Iosif Flaviu. (Bell. jud. 2, 13, 4) istoriseşte că 
oamenil care afirmat a fi înzestrați cu puteri extraordinare 
căuta să ducă poporul în locuri singuratice. "Dacă aceşti 
oameni caută în ascuns să ar&te puterea lor, apol arătarea a 
doua: a lui Cristos e văzută de toţi, deși va, fi răpede: dela, 
un capăt al lumil pănă la celalalt: să vede întrun ' moment. 
Așa va fi această paruzie, odată pretulindene se arată pentru
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străhucirea măriri (Crizostom). La 22 ijs şi es zi trebue 
adaus ua... | , a a 

28. Ori unde e stârvul, acolo seadună vultu- 
ri. deal Receptel lipseşte NBDL Itala, Vulg. şi Verz. Isus 
dovedește că paruzia Iul să va, vedea pretutindene.- Naturaliștii 
afirmă că vulturul propriii nu iubeşte -stârvul, - de aceea dezog 
să ia despre ulii; e proverb, arată nimicirea, celorce aiă ajuns 
în această stare (13, 41). Crizostom, Ieronim, Teofilaci, Ziga- 
Den înțeleg sub stârv pe Mesia, iar vulturii sânt credincioşii 
saii oamenii în genere: nu e nevoe a arăta vulturului stârvul, 
căcă singur îl află, nici în momentul de pe urmă a spune. ere- 
dincioșilor unde se află Mesia (cf. 1.: Tes. 4, :17.; . Teofilact: 
Precum vulturii îndată se adună unde e siârv,... așa vor 
veni şi toță-sânții ortunde sar. afla Cristos). Dar nu e probabil 
ca Fiul- omului să se asamene unul stârv — a cărui arttare să 
zisese ma! nainte că 'e ca fulgerul. Mai bine este dacă luăm 
stârv. despre cel. morți cu spiritul (8, 22. Le. 16, 24), care 
vor fi pedepsiţi de Mesia, iar vulturii sânt ângerii lul' care 
vor fi activi atunci: unde există moarte spirituală, und păca- 
tul a străbătut, Mesia va pedepsi şi nimici. Astfel să exprimă 
„Că venirea. lul Mesia e cunoscută tuturor, sigură. La imagine 
cf. Iob 39, 30. Os. 8, 1. Avac. 1, 8. Seneca. (epist. 46): 
„Si, vultur es, cadaver exspecta.« 
„29, Iar îndată după nevoea acelor zile soa- 

rele se va întuneca, şi luna nu va da lumina sa, 
şi stelele vor cădea din cer, și puterile cerurilor 
se vor clăti. Îndată: după cele descrise în v. 15 sq. Ca- 
tastrofa dela, sfârșitul veacurilor să espune ca cum ar începe 
îndată, după risipirea, Ierusalimului, ceeace nu e un ce extra- 
ordinar, deoarece înaintea lui Dumnezei o mie de anl sânt 
ca o zi (2. Petru 3, 8 cf. Me. 13, 32). Soarele se va întu- 
neca etc; şi în T. V. să descriii în imagine căderea statelor, 
a persoanelor, sati întâmplări deosebite (Is. 13, 10. 24, 18 
sq. 34, 4. Ezech. 32, 7. oil 2, 10. 28 sq. Aghei 2, 21 sq.). 
Crizostom, 'Teofilact, Zigaben zic că mărirea, Domnului va în- 
trece strălucirea soarelui; dar corect este a, înţelege  întune- 
carea Iui. Stelele vor cădea (Is. '34, 4.) să ia în înțeles propriă 
nu ca imaginea, timpurilor triste. Puterile cerurilor etc. arată 
că toate potenţele cari țin cerul să vor nimici (lob. 26, 11).
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În T. V. însemnează ceata stelelor (Is. 34, 4. 40, 26. Ps. 
33, 6. Deut. 4, 19; 2. Reg. 17, 16 etc.); Crizostom, Zigaben 
înțeleg lumea ângerilor. Descrierea, aceasta nu trebue măsurată 
cu astronomia timpurilor noastre; d. e. cum pot cădea stelele 
pe păment cari sânt unele mai mari decât „acesta, ci aci să 
zugrăvește ideea: înainte de venirea, lui Cristos la. judecată 

“univerzul va fi zguduit; la. soartea microcozmului ia parte 
macrocozmul. e a 
„30. Și atunci să va arăta semnul Fiuluiomu- 

lui pe cer, şi se vor plânge toate neamurile pă- 
mentului și vor vedea pe Fiul omului venind-pe 
norii cerului cu putere şi mărire multă. Al doilea; 
moment al sferșitulu! este venirea Fiului omului, Mesiei, pe 
„care atunci toți îl “vor vedea, deși mai nainte mai voit. 
dtunci: când s5 vor fi întâmplat cele din v. 29. Sinopticii 
relatează că înainte de venirea Mesiei vor fi semne, iar Mt. 

“mai adauge că va fi şi un semn special (Mt. 24, 3);. de 
aceea, artic. zo la omuetov; ce va fi acesta nu st -poate ho- 
tări. Ciril Jerusalimeanul (mat ântâii), Orizostom, Augustin, 
Jeronim, Zigaben etc., cred că crucea; alții steaua: Mesiei 
(Num. 24, 17) ete. Fără îndoială este o apariţiune luminoasă, 
din cauza întunecimil din v. 29. Cu aceste cuvinte Isus încă 
răspunde la v. 3. Și atunci: dupăce să va fi arttat acest 
semn al Mesici care vine st judece. zonreode: semnul jalei 
este a-și bate pieptul (Zah. 12, 10. Apoc. 1, 7). Venind pe 
nori cerului, aluziune la Dan. 7,13, sânt nor luminoși; el 
sânt baza pe care odihneşte Mântuitorul care se pogoară din 
cer, iar întreaga aparițiune 'e cu mărire. În T. V. şi N. toate 
arătările lui Dumnezeii sânt înconjurate de lumină. 'Zoate nea- 
murile pământului: locuitorii de pe pământ în genere;. fără 
deosebire. Putere nu e sinonim cu mărire, ci = oaste, pen- 
trucă Mântuitorul nu apare atunci singur, ci cu ângeril (Mt. 
16, 27. 25, 31. Iuda v. 14. Apoc. 19, 12 cf. 2. Reg. 17, 16). 

31. Şi va trimite pe îngerii s5! cu trâmbiţă 
de glas mare, și vor aduna pe cel: aleși al săi 

„din cele patru venturi dela marginile cerurilor 
pănă la sferșiturile lor. Al treilea moment: Cei ră 
sânt cuprinși de frică, cel aleși însă să aduc la Mântuitorul 
lor. i va:trimite: din noril cerului (|. Tes. 4, 16. 17).
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Angerăă să: stai în. serviciul lui. aterd ochatupyos pooviis. 

peyălmetrâmbiţă cu glas .puternic; nu fiecare înger are 
trâmbiţă, ci de înțeles ultima trâmbiță (1,. Cor. 15, 52 cf. 
1.. Tes. 4, 16. Is. 27, 13) care resună când vine Mesia. 
Vor. aduna. (22, 37. 2, Tes. 2, 1): cum va “suna trâmbiţa 
se adună, cel, aleși la locul unde! apare Mesia; 1. Tes. 4, 17 
deci va, fi după această alegere. Cei aleși sânt “toţi credincioşii, 
nu numal ;cel. din Palestina; ce dovedește adausul cele patru 
vântui : cele patru regiuni (1. Cron. 9. 94. Ezech. 37, 9. 
„Apoc..7, 1) şi. dela marginile : cerurilor pănă la” sferșitarile 
lor (Deut. 4,.32.: 13, 7. 28, 64), care expresiune din urmă 
întăreşte numai cele premergătoare : de pe întreg pământul, 

- ASupra. căruia „pare a zace cerul (Deut 4 „39, 30, 4. Ps. 
19, 7)... 

89. Iar dela smochin învățați pilda. Cana 
mlădiţa lui e-moale şi înfrunzește, ştiţi că aproape 

“e secerișul; 33. așa și vol când veţi vedea aceste 
toate, cunoaşteţi că aproape este la. uşi. Isus” 

mângăe pe credincioși, căci cu acest eveniment începe noua 
împărăție mesianică. Dela smochin, e. zis în genere; amo cf. 

.11,..29: luaţi pildă dela acest pom și învățați. Artic. la za 
gafodaj exprimă :, pilda care se potrivește vouă, iar naoafo074= 
magddeyua (13, 3). dinaids=moale, când ramurii devin mus- 

-toşi, Pnfrunzeșle, subiectul e mlădiţa, căcă numai așa st nţelege : 
că ramurile se fac moi; apoi prez. indică hotărit momentul: 
când mlădița începe a încolţi, dacă scriem ezqpup; EFGHRILV 4, 
Itala. Vulg. „scrii 2x(pu?], subiect: ză pulla. 9tgosseceriș . 
(începea la Evrei. în 16. Nisan); :vara începe abia în Maiii. 

„Aceste toate st rapoartă la toate întrebările învățăceilor de- 
spre venirea Mesiei, sait numai la v. 29—31. Aproape. este 
la ușă: secerișul, luându-să în înţeles mal înalt; primirea 
răsplății. în împărăția mesianică; alții cred că cele espuse v. 
33. ; paruzia,, judecata, împărăţia lui Dumnezeii în genere etc. 

34. Adevăr zic vouă, nu va trece acest neam 
pănă cândvor fi. toate. aceste. 35. Cerul și pă- 
mântul vor. trece, iar: cuvintele mele nu..vor 
trece. 36. Iar de ziua aceea și de oră. nimene nu: 
știe, nici îngerii cerurilor nici Piul, fără numai 
Tatăl, Cele prezise st vor" întâmpla chiar în "neamul! de faţă



— 265 — 

(10, 23. 16, 28. 23, 39). La risipirea templului şi a: Ieru- 
salimului vor -mai fi în vieață uni! din contimporanil lui, dar 
Şi la paruzie vor mai fi vi! din neamul lui Israil (risipirea 
Ierusalimului și paruzia să pun foarte aproape de olaltă). 
1oate aceste ca v. 33. e mal cuprinzător decât aceste toate 
(6, 39): orice a grăit el asupra risipiril Ierusalimului, a 

"templului şi de paruzie. -Siguranţă în acest punct dă el v..35. 
Cerul şi pământul (par a fi cele mat sigure) vor lua atunci 
altă formă (2. Petru 3, 7.8; 1. Cor. 7, 31). Cuvintele mele 
ete. aă deplin adevăr, deci trebue să “se plinească. De ziua 
aceea și de oră: sigur este că va veni Mesia să judece, dar 
timpul e. neștiut. Me. 13,: 39 înainte de fără numa! Tatăl să 
află nici Fiul; unele ediţil ale T. N. l-ati adaus şi la Mt. 

după NBD Min. unele Msse ale Vulg. Origen, Ilarie, Crizo-! 
stom; după Ambrozie şi Ieronim: lipsesc ele în cele anal bune 
Msse. Deşi wam citi aceste cuvinte aci, înţelesul totuş remâne 
după 0 are p0vos. | , 

37. Precum însă zilele lui Noe, aşa va fi ve- 
nirea Fiului omului. 38. Că precum era în zilele 
înainte depotop, mâncaă, beaii, seînisuraii şi mă- 
ritai, pănă în ziua când a întrat Noe în corabie, 
39. și nu ai ştiut pănă când a venit potopul şi 
i-a luat pe toţi, aşa va fi şi venirea Fiului omu- 
lui. 40. Atunci vor fi doi în câmp, unul să valua 
şi altul să va lăsa; 41. dout măcinând la piatra 
morii, una st va lua şi alta să va lăsa. Neștiind oa- 
menil când va sosi Mesia a dona oară se ocupă toţi cu ale 
sale, cum a fost pe timpul lui Noe; când vine răpește pe cel- 
ce sânt la-un loc. V. 37—39 paralelizenză Mt. timpul pa- 

- ruziei cu, intâmplările dinaintea potopului. 7jo& . . Tecoyovrts 
ete. cf. 7, “nu st pune verbul finit ci particip. şi circum- 
scrie ; ar, cu cevace exprimă verbul arată durabilitatea. Nu 
aă ştiut: că e aproape potopul. Espunerea prezentă pe oa- 

menii de atunci nu ca r&utăcioși, viţioși, ci senzual, materia- 

liştă (mâncat, Dea, etc.); viţioşii încă at-perit, dar şi cel 
descriși nu sânt nevinovați înaintea lu! Dumnezeă,: nu vor 
scăpa de judecată. Potopul a fost deosebirea celor buni de. cel 
ră, care petreceaii la olaltă; aşa va fi şi la, paruzie. În îv 
autoa 1] nu să repeţeşte prepoz. înaintea lu 7 (Win. p. 393),
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Atunci: când va fi venirea. Să va lua: va fi puși de îngeri 
la cel aleși (v. 31); să va.lăsa: nu va, fi primit, așadar să 
va judeca. “Alții schimbă: unul va fi răpit, altul rămâne mâu- 
tuit; dar zaoelaufBaveode. niciunde nu însemnează a fi răpit. 
Alt exemplu de intimitate: dou măcinând ete., iar soartea, le 
e diferită. Prezent. nega?aufăverar. şi depierau înfăţişează ca 
prezente lucruri viitoare. câzYew e întrebuințat în loc de ads." 
Moara de aci e râşniţa, care se afla în casa fiecăruia, selavele 
o învârteaii (Ex. 5, 11. Is. 47, 2. lob 31, 10. Coh. 12, 3) 
cum “dovedeşte. femin. '0Ay%ovoa:; la 9vo aindovoa:. trebue 
suplinit zoovzar, căci partie. să. întrebuinţează foarte rar în 
locul verb. finit. (Win. p. 329). 2 auvâcp după NBLTZ, nu & 
puli — însermnează Piatra deasupra. 

e) îndemnare la veghiere, 24, 42—26, 30, 

Următoarele parabole arată necesitatea veghieril (parabola 
despre slugi, 24, 45—51) şi a pregătiri! de paruzie prin o 
vieaţă adevrat (parabola despre fecioare, 25, 1—13); lor 
cor&spunde judecata Domnului după împlinirea graţia primite 
(parabola despre talanți, 25, 14—30). 
„49. Priveghiaţi deci, că nu știți. în care zi 

vine Domnul vostru. 43. Iar aceasta să ştiţi, că 
de ar şti stăpânul casei în care veghie va veni 

furul, ar fi priveghiat și nu ar fi lăsat să-l sape 
casa lur.. Pentru aceea şi vol fiţi gata, că în ora 
în care nu gândiţi va veni Fiul omului. Stăpânul 
case! nu poate şti că furul vine, de aceea nu priveghiază. La 
veghie cf. 14, 25; la imagine cf. 1. Tes. 5, 2. 4; 2. Petru 
3, 10. Apoe. 3, 3, 16, 15. Înveţăceii ştii "că Mesia vine a 

| doua, oară, dar nu şti când. . Pentru aceea: ca să nu se îu-" 

tâmple ca stăpânului de casă. Și vol: cum ar fi făcut stăpânul 
casei de ar fi priveghiat; gata: de paruzie, în cele morale. 
Părinţii bisericei rapoartă această admonare la moartea fiecărul. 

q) /sămenarea slugilor, 24, 45—51. 

45. Deci cine e sluga credincioasă și înţe- 
leaptă, pe.care a pus-o domnul sii peste slugile 
sale ca.st dee lor hrana la vreme? 46 Fericită e
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sluga aceea pe care venind domnul săi. o află 
făcend așa. 47. Adevăr zic vouă că peste toată 
avuţia sa îl pune'pe el. Le. 12, 42 are economul ex- 
primând înalta poziţie a luj.. Deci cine ete.: constatându:să 
necesitatea de a fi gata; e concluzie şi înfățișează pe apostoli 
şi urmaşii lor, căror s'a încredințat conducerea biserici! (1. Cor. 
4, 1 sq.). otzerele la Le. Seoareia = servitorime. aurois e pus 
pentru colectivul otzezeia. V. 46 e răspuns. Așa: cum cere 
oficiul săi. (v. 45). V. 47: dovedindu-să. ârieia deplin : şi 
credința îi va da un post mal înalt, cf.:2. Tim. 2; Origen: 
Bravul econom va stăpâni cu Cristos, fiul case. cu cala Cuă | 
Tatăl toate „i-a dut. 

48. lar de va zice acea slugă. rea îninima sa: 
49. Zăboveşte domnul mei, și va începea bate 
pe soţii sti, dar va mânca şi bea cu beţivil; ve- 
ni-v a domnul. slugil aceleia în ziua când nu-l aş- 
teaptă și în ora când nu știe, 51. și-l va tăia pe 
el în două, şi partea lul o va pune cu făţar nicil; 
acolo va fi plângere și scârșnirea dinţilor. Tra- 
tează soartea slugil rele. În acea slugă rea, acea e deictic, să 
rapoartă la-v. 45: domnul o vede. Rea e contrast la redin 
cioasă și înțeleaptă din v. 45. Zăbovește: nu vine curând, . 
“urmarea este indiferența ; pentru. pregătire crede că 'este timp 
destul. Domnul impută slugi două: tratarea vea a celorlalte 
slugi și imbuibarea în mâncare şi beutură. dosyzar nu exprimă 
că stăpânul l-a surprins în aceste două fapte, ci că sluga se 
credea sigură prin . întârzierea aceluia, de accea a început. 
dzozoutin = = a tăia în două; aci însemnează cel mal aspru 
soi de pedeapsă, tăerea cu ferestrei (2. Sam, 12, 31; 1. Cron. 
20, 3. livr. 11, 37), saii tăierea singuraticelor membre: deci. nu 
divide eu (Vule.) sati îl va. despărţi de servitorime. Partea 
hi 0 za pune: îl pune între făţarniei, îl tratează ca atare, 
pentrucă din zăbovește domnul meă rezultă că venind acesta 

„el se arată foarte conştie nţios. Aceste cuvinte să potrivesc mal 
bine înaintea celor precedente, dar să explică din împrejurarea 
că să trece dela asămânare la obiect încât acest.membru să 
rapoartă la pedeapsa acelor slujitori al bisericii, care la paruzie 
sânt aflați. nevrednici. Acolo va fi iângere ete. cf. 8, 12.13, 
42. 50..22, 13. 25, 30.
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| 6) Asemenarea despre fecioarele nebune și înțelepte, 25, 1—13. 

1. Atunci să va asămăna împărăţia cerurilor 
cu zece fecioare cari luând candelele: lor aii eșit 
întru întimpinarea mirelui. 2.' Iar cinci din ele 
erai nebune şi cinci înțelepte. 3. Căci cele ne- 
bune luând candelele nu 'luară cu sine untde- 
lemn; 4. iar'cele înțelepte luară untdelemn'cu 
candelele lor. Atunci: când va veni domnul (ef..24, 50); 
să va asâmâna cf. 7, 16. Împăr ăția cerurilor: împărăţia mesia- 

nică ; la ce să rapoartă potriviti cum învață parabola; unii vor fi 
primiță întrensa, alții nu. Jauzde propriii = făclie, apol lumină, 
candelă. La ludel era datina ca mirele să aducă mireasa din 
casa, părinților însoțit fiind de prieteni, și adecă scara; prie- 
tencle ei încă mergeaii cu densa." Cristos este: mirele care s'a, 

_pogorit la omenire, mireasa lui; 'ospăţul să ţine în casa mire- 
stă, “nu a mircluj. Descrierea este: mirele se pregăteşte a 
merge de scară lu mireasă ca fâcând acolo' ospiţ:să o ducă 
acasă. Prictenele miresei îi ies înainte din casa acesteia cu 
făclii aprinse: ca, 'st-l însoțească la: mireasă. -- Pe drum întră 
ele întro casă; așteptând să vină mirele care întârzie; ele 

“adorm; odată să aude zgomot ete. - Această schimbare a obi- 
ceiulul să motivează cu împrejurarea că Isus întemeează împ&- 
răţia sa pe pămeut, 'nu în cer: Aa eșit:. din casa miresei. 

Numărul zece (5 nebune, 5 înțelepte): nu -trebue luat aritme- 
ticește, pentrucă aci să înfăţişează” starea, credincioşilor în i 

pul pănă la a doua venire a Mesiei și datorinţa lor de -a- 
aștepta. De altlel acest număr însemnează un cere ni 
cel puţin din10 indivizi să forma 0 societate; să poate 
însă că era şi datina la Ludei să fie 10 surori de „mireasă, 
Recepta pune înainte pe cele înțelepte, apol pe cele nebune; 
NBCDLZ Min. Itala, Vulg. Părinţii 'au şirul întors. nfelepte 

cf, 24,45. 7, 94. 26. Cele „nebune încă aveai untdelemn, 
dar neprudența lor este că. mai luat mal mult ca trecând 
acesta să aibă de unde pune de noi. Credincioșii trebue tot- 
deuna, să fie gata de venirea, lut Cristos și or cât gr întârzia 
să nu neglige datorinţele. Iară: când ati eșit. Cu. candelele 
lor: nu aveati untdelemn numai în candele, ci şi în'alt vas; 
lucră necontenit credinciosul la înoirea sa. Nu luară... untdelemn
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exprimă trândăvia unora în, chiemarea creştină. dyyete sânt. 

vase pentru untdelemn ; fără îndoială erai tocmite la candele. 

5.. lar zăbovind mirele ait dormitat şi ador- | 

miră. 6. Lar la miezul nopţii să. făcu strigare: 
lată, mirele, eşiţi întru. întimpinare. Fecioarele ai 
dormitat (îrvorazav), apol. ai adormit (ez9sudor). Să facu 
stri igare: de bărbaţii „care ; însoțeaii pe mire cu făclil, muzică 
şi cântare, Lșiţi: pe cale întraseră întro casă. 

7. Atunci se sculară toate acele “fecioare și 
şi-aă împodobit candelele sale. 8.. lar cele ne- 
bune ziseră celor înțelepte: Daţi-ne nouă din 
untdelemnul vostru, că.se sting candelele nOa- 
stre. 9, Iar. cele înțelepte răspunseră zicând: 
Dar de nu ne va ajunge. nici nouă; mergeţi mal 
bine-la ceice vând şi vă cumpăraţi. Aă împodobit 
candelele: ai gătit, aii curaţit fitilul etc. . txurov: fiecare 
pe a sa (după NABL). Se sting: încep a se Stinge. pajnore 
ovz deoztoz e agrăire eliptică şi înaintea, lui prjzroze trebue 
suplinit un verb care exprimă frica, cam: ne temem că nu: 
va ajunge; „alţi citesc puljrore ou pu cezton (BCD Min.), î 
care caz AnoTe “stă de sine, şi trebue să întregim: “Siauer, 
saii Verto du zoiro (Win. p. 556); deci construcţia : pujnore: 
0 4) aozton etc. 

„10. lar mergând ele să cumpere venit- -a mi- 

rele, şi care erai gata întrară cu dânsul la nuntă, 
şi ușa st încuiă. 11]. Iar pe urmă veniră şi. cele- 
lalte fecioare zicând: 12, Doamue, Doamne, des- 
chide-ne. lar el răspunzând zise: 13. Adevăr zic 
vout, nu vă cunosc. Priveghiaţi deci, că nu știți 
ziua nici ora. La nuntă: în casa de nuntă. Doamne, 
Doamne exprimă stăruința, și. frica fecioarelor. Nu se Cunosc: 
pentrucă nu, aţi fost între cclece maii așteptat (cf. 7, 93; 1. 
Cor. 8, 3. 13, 12, Gal. 4, 9). V. 13 e scopul parabolei. 
Credincioşii întră deci în împărăția mesianică numai făcându-se 
vrednici ; de accea admonarea: Priveghiață deci ete. După nici 
ora. Biz. ai adaus: când va veni Fiul omulu), după, 24, 44. 

La explicarea parabolei să pretinde. multă precauţiune. 
Fecioarele sânt. credincioșii . (Origen, Ambrozie, Jeronim) sai 
cei caști (Crizostom, Augustin, Teofilact) ;. lampele simbolizează,
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lumina credinţii îmbinată cu graţia dumnezeească; untdelemnul 
fecioarelor înțelepte sânt faptele virtuoase; dormirea . exprimă 
grijele acestei vieţi — Crizostom ete. înțeleg moartea, ; sferşitul, 
e numai ornamentarea, parabolei. 

PD fătmiarea despre talanți, 25, 14—30 7, Le, 19, 12—27, 

Aci. urmează o nouă. indemnare ca, credincioşii să aştepte 
_venirea, “Mesiel. Fiecare răspunde pentru administrarea, darului - 
primit ; după aceasta, să remunerează ori pedepseşte. Parabola, - 
aceasta nu e identică cu cea dela Le., deși nu să poate hotări 
cărul evangelist revine originalitatea. 

„14. Că în ce chip un om care mergând departe 
a chiemat pe slugile sale și le-a dat lor averea 
sa,'15. și unuia a dat cincl talanţi, altuia doi, 
altuia unul, fiecărul după puterea sa, și s'a dus 
îndată. Partie. 7ae exprimă, că continuă admonarea din v. 
13; "fiecare “capătă: anumit cerc de lucrare în biserica Dom- 
auluț, dar nu totul “depinde de darul primit, ci şi de între- 
buinţarea,' luy. Propoziția din V..14: e anacolut pentrucă lip- 
seşte - apodoza; poate: așa va face și Fiul omului: Omul 
parabolei e Mântuitorul care părăseşte lumea, slugile .sânt 
învățăceil şi credincioșii care staă în serviciul: lu, nu străin, 
de aceea, slugile sale (cf. 22, 5), iar talânții sânt deoscbitele 
dispozițiuni naturale cari cor&spund darurilor -harizmatice (cf. 

25). Îndată: uni! îl trag lav. 15: stăpânul călătoreşte 
ca 's dee mână liheră slugilor a chivernisi după pricepere; 
alții îl leagă cu cele următoare, șterg pe 9E după rogevSis 
(după AB Min. Itala), ce pare a să confirma din împrejurarea | 
că în evangelia noastră totdeuna suYâws e pus înaintea verbului. 

16. lar mergând celce luase cinci talanți a 
lucrat cuel și a făcut alţi cine! talanți. 17. Așij- 
derea și cel cu doi a dobândit alţi dor. 18. Iar 
celce luase un.talant ducându-se a săpat în pă 
mânt şi-ascunse argintul domnului. săi. 19. lar 
după multă vreme vine domnul slugilor acelora 
și a luat socoteală cu el. 20. Și apropiindu-se 
celce luase cinci talanți aduse alţicinci talanţi 
zicend: Doamne, cinci talanţi mi-a! dat, iată alţi
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cinci talanţi am dobândit. 21. Zise lui domnul 
săi: Bine, slugă bună şi credincioasă, peste pu- 
ține ai fost credincios, peste multe te voii pune; 
intră întru bucuria stăpânului tăi. 22. Apropi- 
indu-se și cel cu doi talanţi zise: Doamne,.dol 
talanţi mi-a dat, iată alţi dot talanţi am dobân- 
dit. 23.- fise lul stăpânul săi: Bine, slugă bună 
și credincioasă, peste puţine al fost credincios, 
peste multe te voiii pune, întră întru bucuria 
domnului tăi. A lucrat: a întreprins; îv auzoig e instru- 
mental ; în acest înţeles să întrebuinţează 2oyadcoauar şi la cla- 
SiCĂ. A făcut: a agonisit; .pecuniam facere. Ducându-se: s'a, 
depărtat; altfel lucrară cel de ma! nainte. . A săpat în păment: 
o groapă (NBL ai zjv p4v). Argintul stăpânului sei exprimă - 
întrelăsarea datorinţii accentuând cu atât mai mult responza- 
bilitatea. După multă vreme e zis spre a arăta că slugilor 
sa dat putinţa să agonisească cât. mal mult. Cu ei (â7 avzoig) 
din v. 20 lipseşte NBL Min. Verz., așijderea şi în v. 22.; . 
de ar fi autentic=pelângă ce mi-al dat. Iată: axată stăpânului. 
câștigul. eu: bine, e absolut ca £0ye;. recunoaşte. procederea 
lor; alţi! îl leagă -cu. 7ş. aozos: fără îndoială. credincios al 
tost în puţine. Bună, credincioasă sânt gen şi-specie ale pro-. 
bităţii; contrastul în v. 26. Peste puține a fost credincios: 
„Peste puţine a fost .credincioasă . sluga, căci „orice. avem -Saii 
sântem pe pământ, deși apare mult şi mare, este mic Și nen- 
semnat faţă de buntăţile viitoare (Rom. 8, 18). Ce poate 
căștiga insă sluga credincioasă, mal mult decât să fie la stă- 
pânul stii şi se privească și guste bucuria acestuia“. (Ieronim). 
Întră întru -Vucuria stăpântluy teă: pănă acum a fost sclav ; 
din această stare este liberat și ia parte la cele ale domnului 
săi, Orizostom : Acest cuvâni exprimă deplina fericire. Această 
fericire credincioşii vor avea după paruzie. Al doilea servitor 
primește acelaș răspuns, pentrucă nu impoartă ce a săvârşit - 
cineva în oficii, ci credința şi zelul car! stai. aplicat. 

24. Iar apropiindu-se şi celce luase un ta- 
lant.zise: Doamne, te-am.ştiut că eștiom aspru, 
seceri unde n'ai s&mânat și «duni de unde n'al 
venturat; 25. și temându-mă: m'am. dus de am 
ascuns talantul tăi în păment. Iată alal tăi,



— 212 — 

Sluga nu se scuză, ci în imagine luată dela agricultor impută | 
asprime. îyvwy o0e Or. e atracţiune (Win. p. 581). Să descrie 
apoi în proverb omul care cere ale sale pănă la cele din urmă. 
Adună de unde mai vânturat: ial şi pul grâii în granarele 
tale din arie străină. Oraozogrniceav=a împr ăştia, nu=onige,. 
căci sar naște tautologie. Temându- mă: că voiă perde talantul 
tăi neguţătorind cu el. 

26. Iar răspunzând domnulstii zise lun: Slugă 
rea şi leneșă, al ştiut că secer unde n'am sămă- 
nat și adun de unde nu'am venturat? 27. Să cu- 
venea ţie st arunci argintul mei cămătarilor, şi 
venind ei să fiti luat al meii cu dobândă. Domnul 

- combate pe. slugă cu înseși cuvintele lui. Dacă a ştiut că pre- 
tinde unde nu are drept, cu atât mal ales unde are drept. 
De n'a, putut agonisi pe altă cale, cel puţin să fi dat talantul 
cămătarilor (cu ce sar fi mântuit de orice grijă) și ar f luat 
percentele. Cine singur nu poate administra darul lut Dumne- 
zeii, pentrucă se teme de ostenele, să se alieze cu altul mat 
tare ca darul lui să nu rămână nefolosit. Eu e contrast la 
iată, a al tă. 

28. Luaţi deci dela e] talantul şi-l daţi celul- 
ce are zece talanţi. 29. Căci tot celuiceare să va 
da și vaprisosi; iar la celce nare şi ce are să va 
lua dela e]. 30. Iar pe sluga netrebnică arun- 
caţi-o în întunerecul din afară; acolo va fiplân- 
gere şi scârșnirea dinţilor, cf. 13, 12. Deci: pentrucă 

„a lucrat așa. V. 29. motivează măsurile stăpânului din expe- 
rienţă. zov dt pu) Eyovzos (după NBDL) e genit. abs. şi nu st leagă. 
cu agOijoezaur; Recepta citeşte aro 0: zou un Eyovros ete. 
corectură gramaticală. Celce are: posesor, avut (Passow, 1, 
1295). Gnoma: Celulce are să va da ete. exprimă ideea: cel 
accesibil pentru bunurile graţiei o dobândeşte în măsură tot mai 

mare, propăşeşte, iar osânda păcatului este că și scăderea o face 
mai săracă. Sentenţa finală: Laaţ pe sluga etc. Împărăţia lui 
Dumnezeii să închipue ca un teren luminos, afară de ea este 
întunerec. Izzplicarea parabolei. Stăpânul e Cristos care a dat 
darurile sale învăţăceilor.. Cine a chivernisit bine talanţii 
dobândește fericirea veclnică; iar măsura darului pentru exer- 
ciarea, oficiulul urmează, după actul alegerii.
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J) Judecata din urmă, 25, 31—46, 

31. Iar când va veni Fiul omului întru mări- 
rea sa și toţi îngerii cu dânsul, atunci va şădea 
pe tronul măririi sale; 32. şi săvoraduna înain- 
tea lui toate neamurile, și va despărţipeelunul 
de altul, cum desparte păstorul oile de țapi,. 33. 
şi va pune oile de dreapta lui, iar țapil de stânga. 
Judecata aceasta să estinde asupra. tuturor. oamenilor (Crizo-: 
ston etc.), sait numal asupra credincioșilor (eronăm, Zigaben). 
Cristos să numeşte ca, judecător Fiul omului cf. lo. 5, 22. 
27. EL va veni la judecată cu mărire (19, 28. 24, 30;.2. 
Tes. 1, 8) însoțit de ângeri; va șădea pe. tron și va judeca; 
partidele staii (Ps. 9, 5. 8). Înaintea lut apar toate popoarele, 
pentrucă atunci creştinizmul va fi lăţit peste întreg pământul 
(să judecă omenirea, întreagă nu numai păgânii Sai . creştinii). 
Păstorul osebește seara oile de capre, cari peste zi ai: fost 
la aceeaș pașune, și le închide deosebit în staul; la judecata 
de pe urmă s& deosebesc cei buni de cei răi, care trăeait la 
un loc pe pământ. ile simbolizează oameni! buni, blânzi, 
japiă pe cel răi. Demin. 2piua e desprețuitor. eUujvuuos=cu 
nume bun, renumit; exprimă cufemisție partea dreaptă în loc . 
de “dororegos — să consideră fericire și binecuvântare ; cea 
stângă este nefericire. (Coh. 10, 2). IE E 

| 34. Atunci va zice regele celor: de dreapta 
sa: Veniţi binecuvântaţii Părintelui. meă, moş- 
teniți împărăţia care e gătită vouă dela înte- 
meierea lumil. 35. Că am flămânzit şi mi-aţidat 

„de am mâncat, însetoșat-am și mi-aţi dat de am 
beut, străin am fost și m-aţi primit, 36. gol și 
„m-aţi îmbrăcat, bolnav am fost și m-aţi cercetat, 
_în temniţă am fost șiaţiI venitla mine. 37. Atunci 
„vor răspunde lui drepţii zicând: Doamne, când 
„te-am văzut flămând şi te-am săturat? sai înse- 
“tând și ţi-am dat de beut? 38. iar când te-am vt- 
zut străin şi te-am primit? sai gol și te-am - 
îmbrăcat? 39. iar când'te-am văzut bolnav sai | 
în temniţă și am venit la tine? 40. Şi răspunzând 
regele va zice lor: Adevăr zic vous, încât ați 

18
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făcut unula din acești fraţi mal mici al mei, mie 
aţi făcut. Regele: pentrucă Cristos a venit în” împărăţia 

„sa (16, 28).. Binecuvântaţii Părintelui să numesc . drepții 
„„Pentrucă vor lua parte la binecuvântarea cerească; Părin- 

tele i-a binecuventat chiemându-i la împărăţia mesianică, iar 
ei stăruesc în această. chiemare (Gen. 26, 29.,Ps. 37, 22. 
Is. 65, 23 cf. Efez. 1, 3). zov maroos e genit. sub. și e 
legat cu particip. iuaintea cărui stă artic. dându-i așa sem- 
nificarea substantiv. (Win. p. 178). zingovouriv=a moșteni, 
a dobândi cu soarte; aluziune la împărţirea Canaanului între 
cele 12 seminții. Tudeir aii primit ceeace li să promisese (Deut. 

„1, 8), credincioși! încă întră'în, posesiunea unui obiect pre- 
gătit. Gătilă: nu numai hotărită, ci înzestrată cu. toate de 
predare (20, 5: l. Cor. 2, 9. "Io. 14, 2). Crizostom: Și 

mu Zice: Imaţi, ci:. moșteniți, ca o casă, moștenir e, ca ale 
voastre, ca cele apasținetoare vouă -de mai nainte. Acum să 
realizează 5, 5. Dela întemeierea lumi: dela crearea .lumil ; 
alegerea Sa făcut înainte de aceasta (Efez. 1, 4; 1. Petru 
1, 20), dar s'a executat abia cu crearea. Ii s'aii arătat vred- 
nici acestei binecuvântări: Că am flămânezit ete. M-aţi pr mii, 

„în original propriă m -api dus: împreună (ovynyăyere. ue): 
„cercul familiei voastre; sai: m-aţi primit ca oaspe. În orient 

ospitalitatea, să respectă foarte mult: Gol: fără vestminte, ex- 
pus schimbărilor vremii. În 'T. N. .aji valoare faptele proto- 
tipurilor din T. V. (Avram, Iob ete. Is. 58, 6..7; lob.6, 
14. 21, 6. lac. 2, 15 cf. lo. 21, 7 Acta, 19, 16). Drepţii 
nu neagă că ati făcut fapte bune, dar nu lu Cristos. Atunci 
le răspunde el că orice faptă ati făcut fraţilor săi lul ai făcut: 
în ce chip aţi săvârșit aceste fapte cătră.cel mal mici frați 
aă mel, celor care în lume erai desprețuiți (10, 24; 1. Cor. 
4, 9. 13 cf. 1, 27: 28). Unuia din acești fraţi mai mică: 
sânt credincioșii. săraci și nefericiți; nu apostoli! (20, 10; 1. 
Cor. 4, 13); nu credincioșii în genere; comuna . asuprită. 

Încât (îp' 0oov): în quantum, Rom. 11, 13. 

41. Atunel va zice și celor de stânga: Mer- 
geți dela mine blăstimaţilor în focul cel vecinic 
“care e gătit diavolului şi ângerilor lui. 42. Că 
flămând am fost și nu mi-aţi dat să mănânc, se- 
tos am fost și nu mi-aţi dat s& beaii, 43. străin
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am fost și nu m'aţi primit, gol am fost și nu 
moaţi îmbrăcat, bolnav și în temniță și nu m'aţi 
cercetat. 44. Atunci vor răspunde şi aceştia zi- 
cend: Doamne, când te-am văzut flămând sai în- 
setat sait străin sati gol sai bolnav sai în tem- 
niţă, și nu am slujit ţie? 45. Atunci va răspunde 
lor zicând: Adevăr zic vous, încât nu aţi făcut 
unuia din acești mai mici, nici mie nu aţi făcut. 
46. Și vor merge aceştia în muncea vecinică, iar 

„drepţil în vieaţa vecinică. Blăstemaţilor : de Dzeii, 
dar nu ca Părinte, căci ca atare binecuventă numal, Crizo- 
stom: Nu may 'zice dela Părintele ; căci nu el î-a blăstâmat, ci 
proprii-le fapte. Gătilă diavolul etc. nu vouă ca mal sus, 
pentrucă căderea ângerilor (luda 6; 2. Petru 2, 4) a fost 
înainte de a omului (lo. 8, 44; 2. Cor. 11, 3); aceştia, 
singuri se aruncă în pedeapsa acelora (Origen, Crizostom, 
Teofilact, Zigaben). La ângerii diavolului ef. 2. Cor. 12, 7. 

„Apoc. 12, 7. Lipsește apoi dela întemeierea. lumi! pentrucă 
căderea ângerilor a precedat crearea. Focul cel 'vecmic: e foc 
adevărat, dar deosebit de al nostru. Origen: „Forsitan talis 
substantiae est, ut invisibilia comburat ipse invisibilis -consti- 
tutus ... si autem aeternus est, et invisibilis est .. Ne autem 

„ mireris audiens esse invisibilem ignem et punientem, cum vi- 
deas inter homines” calorem corporibus accidentem et non me- 
diocriter cruciantem, -maxime eos qui ab eo vallidissime mo- 
lestantur (Is. 66, 24).« Sentența să motivează cu v. 35 sq. 

„ar aceia se scuză: când... și nu am slujit ție; voese să 
ştie când văzându-l întro stare descrisă mai nainte nu i-ai 
fost întrajutor. Numirea fraţy lipsește; el i-ai declarat că nu 
le sint aceasta, altfel le-ar fi făcut binele. Afunca vecinică — 
vicața vecinică : cele două contraste ; așadar nu va fi dnoza- 

- TOOTO0IS TO ndvrwy, cum “înv&ţa “Origen. Vieața exprimă 
petrecerea în împărăția lui Dumnezeu şi să explică “din ra- 
portul între moarte și păcat (Rom: 5, 12; 1. Cor. 15, 92 
cf. Dan. 12, 2). | a 

, 

18+



PARTEA A TREIA. 

Istoria patimilor, morții, învierii lui .Isus, 
26, |— 28, 20. 

VL va 

$. 49. Unele întâmplări înainte de prinderea lui Isus, 26, 1—46. 

a) Isus e sigur că va muri ; sfatul sinedriului, 26, 1—16. 

(Me: 14, 1—10. Le. 22, 1—6). 

Ultimul act al lucrări! mesianice 'a lui Isus s'a apropiat, 

„de aceea să tratează: a) pătimirea lui de sărbătoarea Paştilor 

(v. 1. 2); b) sfatul mai marilor să treacă sârbătoarea pănă la 
prinderea lui Isus (v. 3—5); c) Maria unge pe Isus (v.6—13); 

d) uda propune sinedriului a vinde pe Isus (v. 14—16). 

"1. Şi a fost când a sfârşit Isus toate cuvin- 

tele aceste, zise învăţăceilor săi: 2, Știţică după 

douz.zile vor fi Paștile, şi Fiul: omului să va da 

să se răstignească. Și a fost e formulă de trecere, cf. 7 
28. 11, 1. 13, 53. 19, 1. Poate cuvintele aceste să rapoartă 

la cuvântările din 24, 4—25, 46. fără a le pune însă în 

„nemijlocită legătură (Crizostom, Teofilact) ca cum Isus ar. voi 

să întărească pe învățăcel spuindu-le că vor fi pedepsiţi şi 

ceice îl răstignesc. După două “zile nu e determinat: 12. ori 

13. Nisan, pentrucă nu" să ştie de a numărat Isus și ziua 

când erăeşte saii nu; poate Marţi, dacă sărbătoarea a căzut 

Jol. 70 ndoza (Ho3 aram. NHIDB=cruţare, întru amintirea 

întâmplări! din Ex.: 12, 12 sq. și scoaterea .poporilui din 

Egipet) st s&rba, din 15—21 Nisan ca sărbătoare mare; sa- 

bat deplin să ţineait numai 15. şi 21. (Ex. 12, 16. Ley. 23, 
„Num. 28, 18); dar începe cu cina pashală din seara lui 

4, Nisan, pentrucă Evreil număra, ziua dintro seară pănă 

la, ceealaltă; de aceea adese st numeră ziua aceasta, la săr- 

bâtoare (Zosif avi Antiq. 3, 10. 5. 9, 13, 3 numără 7? 

zile, iar 2, 15, 1. opt). Mâncarea era azimă, să şi zicea 

sărbătoarea aziheloi, aducând aminte de graba cu care ai 
eșit din Egipet, când nu avură vreme a coace pâne (Ex. 12 
39, Dent. 16, 3). Fiul omului etc. nu depinde de ştifu,
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pentrucă Isus niciunde nu le-a spus că va patimi în zi de săr- 
bătoare (16, 21. 17, 22. 20, 19). iverau, prez. înfăţişează 
lucrarea, viitoare ca prezentă (Win. p. 249). | 

3. Atunci se adunară arhiereii şi bătrâni! 
poporului în curtea arhiereului care se chiema 
Caiafa, 4. şi ai făcut sfat să prindă pe Isus cu 
vicleșug și să-l omoară. 5. Dar ziceai: Nu de 
“sărbătoare, ca să nu fie răscoală înpopor. Atunci: 
când Isus grăea cele precedente; profeția sa e contimporană 
cu conzultarea duşmanilor. Recepta are după arhiereiy: și 
cărturarii, ce e adaus după Me. 14, 1. Le. 2%, 2. Scopul - 
adunării este perderea lui Isus; deși evangelistul adauge că 
nu voiaii să se întâmple aceasta de sărbătoare, căci se te- 
meaii că-i va împedeca poporul care ține mult la Isus. at] 
(atrium) e nehotărit:. curtea înconjurată de zidiri unde înda- 
tinaii orientali! a se aduna la sfătuiri, sati palatul (Odys. 4, 

„74 cf. Me. 15, 16. Le. 11, 21); asemene nu ştim dacă este 
ședință ordinară a sinedriului ori numai o conzultațiune.!),. „| 
Numele arhiereulu! era, Losif; daz conumele Caiafa, (poate NI - 
curvatio, depressio, sa ND"5, Contrast la Petru) devine nume 
propriu, de aceea epoutrov nu enzalovutvov (2, 23). Pro- 
conzulul Valeriu: Gratus l-a făcut arhierei, în care oficii a ră- 
mas .17 ani (din cari 10 sub procuratorul Pilat din Pont); a fost 
depus la 789 U. c. de proconzulul Vitellius (los. Flaviu, 
Antiq. 18, 2, 2. 4, 3). Socrul săi Ana (Ananos), deşi depus, 

- avea, influență mare, din care cauză să numește împreună cu 
Caiafa (Le. 3, 2.'lo. 18, 13. 24. Acta 4, 6). V. 4 e cu- 
prinsul sfătuiril. La pun) îv ij £oozi trebue suplinit zouro 
Vevreodw sai zouro nout (Win. -p. 555). Toate zilele de 
sărbătoare aveati să treacă?); pentrucă atunci erai mulţi 

2) Comparând Le. 11, 21. cu At, 12, 29 reesă' că aulaj e identic cu - 
oizia ; iar Io, 19, 15 nu e dovadă contrară. Arhiereul avea palatul săi care 
s5 numea curte; iar localul oficial pentru şedinţele sincdriului eră o sală! în partea de miazăzi a curții templului, să numea Gazith. Talmudişti! afirmă - că 
cam 40 de anl înainte de risipirea Ierusalimului sinedriul începuse a' nu' mal 
ține şedinţele sale aci, ci în salele (fabernae) curţii mal din afară a templului, 
mal apoi în locuinţa preşedintelui. . 

2) Ca st dee exemple să executaii făcător de! rele şi în zi: de' sărbătoare (Deut. 7, 13 ef. Acta 12, 3 sq.) — sigur însă nu în ziua ântâia. Sinedriştil se 
tem că partizanii lui Isus se vor revolta; de aceea hotărăsc a-l prinde numal, 
iar executarea s'o lase după sărbătoare — hotarirea dumnezeească însă: încruci- - 
şează planurile oamenilor,
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pelerini la, Ierusalim şi lesne să putea produce tumult cu oca- 
“ziunea prinderii și omoririi lui Isus. Mai apoi, când tradatorul 
se îmbie, uită această hotărire. 

2) Maria unge: pe [sus în Betania, 26, 6— 18, 

: „Ge, 14, 3—9, Io, 12 1-8) 

Istoria de faţă e deosebită de Le. 7, 36 sq:, dăr identică - 
cu Mc. și lo. l. c. Origen,. Crizostom, leronim ete. zic că 
ungerea dela: loan: nu este. cea prezentă, așadar istoria “evan-: 
gelică conţine trei ungeri (Origen, Augustin, Zigaben), sait : 
două '(Crizostom, Ieronim); ei ai afirmat: aceasta pentrucă la. 
Io.. întimpinăm particularități deosebite de cel .doi —: aceste 
nu sânt însă contraziceri, ci complectează istorisirea. Locul un- 

„gerii e Betania (la toți 3); timpul e după loan şese zile 
înainte de "Paști. Simon leprosul (Mt. Me.) e găzduitorul; 
Marta slujeşte, iar Lazar. fratele ei este între oaspeţi. (lo.); 
Maria!), sora lui Lazar și a Martei (1o.), unge pe Isus; ea. nu 
numai varsă untdelemnul pe capul lui Isus (Lt. Me.), ci unge 
şi picioarele lui. ștergendu-le cu părul (lo.); luda. (lo.) ex- 
primă nemulţumirea sa cu această faptă (At. Mc.). | 

6. lar Isus fiind în Betania în casa lul Si-. 
mon leprosul, 7. venit-a la el o muiere cu un.vas: 
de-alabastru cu mir de mult preţ şi a turnat pe 
capul lui când şădea la masă. Fiind în Detania: ve- 
nise acolo. Simon leprosul; fără îndoială era cunoscut cu 
Lazar şi. surorile lui; unele apocrife zic că a fost părintele 
lor, alţii cred că e biitbatul Mariel; pare că Isus îl vindecase 
de lepră, de aceea și numele lut (10, 3). Femeea după Io. 
12, 3 se chiamă Maria, sora ul Lazar. d?ufaorgos (de toate 
3. genurile; alabaster, alabastrum): , vas mie. de alabastru 
pentru. păstrarea  unsorilor (cf. Me. 14, 3). „Unquenta 
optime servantur. in alabastris“ (Pliniu, N. H. 13, 3). uvgov 
(15) însemnează toate unsorile cari aii ingrediențe de smirna, 

1 Origen deja aminteşte părerea că istoria cvangelică numeşte 4 femel. . 
cu acest nume; el zice că siint numa! 3; mal zice că mulţi cred că este numai: 
o Marie (Augustin etc.). Crizostom, Ambrozie, Jeronim, Teofilact, Ziguben zic că 
sânt două, ce să dovedeşte şi din relatările lut Mt. Me. Io. care” nu spun nimic | 
de păcătoasa, apol niciunde sora lui Lazar nu să numeşte ] Maria Magdalina, + 
nici însoţeşte pe Domnul (Me. 16, 9. Le. 8, 2).:
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saii numai unsoarea de smirnă curată fără alte: ingredienţe ; - 
sE mal numea şi orazrij. Pe capul lu are numai Mt. spre 
a artta nemărginita dragoste a Mariel, ce dovedește şi v. 12. 

pe trupul ha. Datina era la Evrei a unge părul oaspeţilor, 
a le spăla picioarele înainte de întrare, pentrucă, desculțându-se 
sandalele se așăzaii pe divanuri. Femeea de aci sparge vasul 
şi toarnă odată tot cuprinsul, nu însă scoate dopul ca să 
toarne picături (ef. Me. 10.). | | 

8. lar văztnd învăţăceii s'a mâniat zicând: 
Pentruce această pagubă? 9. Că ss putea vinde 
scump şi să se dee săracilor. La Me. erati anii, lo. Iuda, 
care mustră, ce nu este contrazicere, ci exprimă că acesta 
mai ântâii ia cuvântul, deşi unik învățăceii încă erai de: pă- 
rerea lui crezând că Mântuitorul nu poate încuviinţa această, 
pradă. Scaoup: respective pe mult cf. Io. 12, 5: 300 de 
denari; Me. 14, 5. Endre Ouvagiov Torazoaiav. Pliniu zice 
că fontul de nard costa 400 de denari (N. H. 12, 26. 13, 
4). anuiea. e contrast la zoo. e 

10. Iar Isus cunoscând zise lor: Ce faceţi 
supărare muierii? căci lucru buna făcuteu mine. 
11. Că pe săraci pururea îl aveţi cu voi, iar pe 
mine nu mă aveţipururea. 12. Căci vărsândaceasta 
mirul acesta pe trupul 'meii spre îngroparea mea 
a făcut. 13. Adevăr zic vou6, ori unde să va pre- 
dica evangelia aceasta în toată lumea, să va spune 
și ce a făcut aceasta. întru pomenirea el. Isus jus- 
tifică fapta muieri! din punct de vedere moral, pentrucă e ul- 
tima manifestare a. 'iubiril ce i-o mai poate face vrun om ; 
el în curând să va lua dela er. Cunoscând: învăţăceit vorbi- 
seră între, sine: fără să-I audă Isus. z6zovwg TI0QE JE v==8 : 
supere. Muierea “a săvârșit'o fapta bună (fiind împrejurări 
deosebite), deci să nu o mustre, iar ungerea însemnează în- 
groparea, și înbalzamarea lui. În v. 11 să motivează Zacru bun. 
Le “săraci pururea ete.:» le puteţi face bine oricând. Ni mă 
aveți pururea exprimă ideea: ei încurând volă muri. Vaăr- 
sându-l (Balovac)... îngroparea mea: cână a vărsat avea, 
scopul să-l înfăţişeze” ca mort. Aoristul arată acţiunea contim- - 
porană din 'Enoioe” (Win..p. 310). Cu îngroparea era îm- 
binată la Evrei înbalzamarea: Lwvangelia aceasta ; obiectul evan-
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geliei- scrise de. autor:. moartea lui Isus cea mântuitoare; iar 
aceasta să. rapoartă la v.. 11.: 12 (cf. Acta: 20,24. Efez. 1, 
13. 6,.13; 1. Cor. 1, 18). În toată lumea să leagă cu să 
va: predica ;: iar . ornunde - (Onov) specializează locurile. Întru 
pomenirea ed. aparține” la se va Spune, Profeţia s'a şi implinit, 

e) Iuda tradează pe Isus, '26, 14—16. 

“Grec. 14, 10 sq. Le. 22, 3— —6.) 

Crizostoni, „Ieronim etc. leagă cele  urmiitoare nemijlocit 
la' ungerea lut Isus, dar Me. 14, 10 îndegetează altă legă- 
“tură: acesta. continuă și luda Sa dus ete. Probabil este că 
“Iuda se poartă cu gândul tradăril 6 zile, iar motivul acestei 
fapte este (după Io. 12, 6) iubirea de argint, care totdeuna 
a îndemnat pe oameni la cele mai mari crime. Așadar nu 
vătămarea ambiţiei lui, pentrucă Isus l-a pus în urma celor- 

. lalţi apostoli; nică supărarea.. că a fost mustrat la „ospăţul din 
„Betania, etc. — cum cred unii exegeți: 

“14, Atunci! mergendunul dincei doisprezece, 
celce să chiamă luda Iscarioteanul, la arhierel 
zise: 15. Ce vreţi să-mi daţi şi ei îl dai pe el 
vouă? lar e! puseră lul treizeci de arginţi. 16... 
Și de atunct:căuta prilej bun ca să-l dee peel. 
Atunci leagă -la, cele din v. 3—5: când mal mari! se. sfătui-: 
seră s& omoară pe Isus, atunci vine Iuda și le spune planul săi. 

" Unul din cel. doisprezece: era în numărul celor 'mal aproape 
-al lui Isus;- tragic contrast. Zorpoav curg: ai cumpenit, pen- 
„trucă în. vechime aurul și argintul s& cumpeneaii (Zah. 11, 
12); neexistând: monete bătute. -Dela 143 n. .de “Cr. aveai. 
Iudeii: sicli bătuţi” (1.: Mac. 15,:6. Win. RWW. 2, 443 sq.); 
dar:Mt. păstrează expresiunea arhaică -a lui Zaharia pentru 
noțiunea nouă -a:luf doru; sai: ait promis (Teofilact etc.) 
cf. Me. 14, 11. Treizeci de arginți: 30 .de sicli de argint; 
fără îndoială cel întrebuințaţi la: templu; aveai greutate mal 
mare ca, cel comuni; Jos:. Flaviu (Antiq. 3, 8, 9) zice'că unul 
“avea ' 4 drahme atice,. Ieronim (ad.: Mich..3, 10). îl: valorează 
:cu: 20.de“oboll sait . 3:/,: drahme; dedă=l fl. 35—50 cr. 

“ austr,' «Mântuitorul lumii e. vendut cu prețul: unuY sclav. ucis 
(Ex. 21, 3).
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d) Cina cea de taină, 26, 17—30; 

(Ale. 14, 12—26, Le, 22, 7—23; 1. Cor. 11, 23—25 

17. lar în ziua cea dântâlita azimelor veniră 
învăţăceil la Isus zictnd: Unde vrei st gătim 
ție să mănânci paştele? Orice dospit să: depărta- din: 
casă încă; în. noaptea precedentă zilei de: 14 Nisan, de aceea, 
zii noiru, Tov aCuuwv.nu e: ziua înainte de azime, ci 14 
Nisan, când seara, să mâneca mielul pashal. Diferenţa, între si- 
noptici și Ioan cf. lo. 13, 2. za ăfvua. (mis): să numea 
sărbătoarea, azimelor pentrucă. era iertat a mânca numai pâne - 
nedospită (Ex. 23, 15. Lev. 23, 6); să identifică în T.N. 
şi la Jos. Flaviu cu paştele (Antiq. 14, 2, 1. 17, 9, 3. Bell. 
jud. 2, 1,.3.6, 9, 3 cf. v. 1). Ție: înfăţişează pe Isus ca 
părintele familiei. Să mdnânc: paștele: cina pashala, mielul 
pashal (Ex. 12). 

18. lar el zise: Mergeţi în cetate la oare- 
care şi ziceţi lui: Învățătorul zice: Vremea mea 
este aproape, la tine fac paştele cu învăţăceii 
mel. 19. Și ai făcut învăţăcei! cum poruneise lor 

“Isus, și ai gătit paștele. După v. 6 sq. Isus era în -: 
Betania, de unde trimite „do! învățăcei, pe Petru și Ioan (Me. 
14, 13. Le. 22, 7), la Ierusalim să gătească de paşte. La 
oarecare; în grecește să întrebuințează 6, 7 Oriva când: cu: 
getăm la anumită persoană fără a-l spune numele. Zeojilact, 
Zigaben cred că Isus n'a voit să numească pe găzduitor 
pentruca luda să nu ştie unde petrece și să nu-și poată re- 
aliza planul; Augustin zice că evangelistul nu la numit din 
„motive nou& necunoscute; poate că evangelistul nu vedea în 
nume 0 parte esențială a, istorisiri! sale; Me. și Le. tratează 
mai detailat. Chipul cum vorbeşte Isus de această persoană 
dovedeşte că-l cunoaște, dar şi acela pe Isus; poate a fost 
învățăcel. Învețătorul: zar 23oxav. Vremea mea e aproape : 
după context e vremea când trebue să moară (lo. 13, 1); 
deci nu nu să poate refuza cererea. Fac paștele (noa N 
Ex.. 12, 48. Num. 9, 10 sq. Evr. 11, 28), ocură și la scrii- 
tori! profani. zor ză Divuma, togrijv noiv: a. serba. 
Prezent. moră (nu e viit. atic) exprimă că cererea lul va fi 
împlinită. N | i 

A
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î: 20. lar făcându-se: seara a șăzut la masă cu 
cel doisprezece învăţăcel.. Acest v.. spune 'timul celor : 
următoare. :După apusul soarelui să mânca mielul -pashal în 
14 Nisan:'(nu mai -nainte, Deut.: 16, 6).: După talmudişti pre- 
scriptele legii (Ex: 12,11) pentru mâncarea mielului pashal 
aii avut :valoare 'numal pe timpul petreceri! Evreilor în robie!) ; 
de aceea acum îmbrăcaţi în haine serbătorești șădeaii . la masă 
pe divanul. Mielul. trebue să se : consume. întreg, din. care: 
cauză participati: cel puţin 10 persoane, (Ex. 2, 4. 43 sq. 
Jos.  Plaviu, Bell jud. 6, 9, 3). Se 

21. Și mâncând el zise: Adevăr zic vouă că 
unul din'vol'mă va vinde.: Înainte de această prevestire - 
a fost după Io. '13, 2 sq. spălarea picioarelor,. după Le. 22, 
21—93 şi 'aştzarea și mâncarea s. Euharistil; după Mt. Me. 
tradatorul. se depărtează înainte: de 'așăzarea acestei taine. S'a 
uăscut întrebarea de Iuda a luat parte la' aceasta saii nu?: 
Ciprian,. Crizostom, Ieronim, dugustin etc. zic că da, alţii că 
nu. Deoarece Le. âre scopul a trata istoria Domnului în șir 
cronologic pare că merită și aici: preferință faţă, de ceialalți 
evangelişti ;. așa, Iuda ar fi ântâiul care cu nevreduicie s'a Îm- 
părtăşit cu trupul și sângele Mântuitorului. 

22. Și intristându-se el foarte a început a 
zice lui fieștecare: Nu doar ei sânt Doamne? 
23. Iarelrăspunzând zise: Celce întinse mâna cu 
mine în blid, acela mă .va vinde.: Întristarea învâță-. 
ceilor o. produce împrejurarea că. unul din e! ar putea să vindă 

pe. Învățătorul. Din nedumerire îi. scoate răspunsul lui Isus, 
care -spune anume pe cine: înţelege că-l va vinde. Celce întinse : 
nu € aşa determinat ca Lo. 13, 26; fără îndoială s'a întâmplat 
înainte de cele zise în v. 21;. nu e diferență esențială: la 
Me. 14, 20. Pelângă azimă şi. miel să. mâncati ierburi amare : 
(Ex. 12, 8) ca să-și aducă aminte. de: amărăciunea părinţilor 
în Egipt; cra. o fertură, groasă de curmale, smochine, scorţi- 
şoară etc., numită DD În această, fertură să mueaii bucă- 
ţele de azimă. și carne înainte de mâncare.. “Probabil este că 
Iuda. ocupase loc lângă Mântuitorul şi aşi cu dânsul întingea .. 
întrun Did pelângă alţii. 2y ră „refle nu stă în loc de. tg . 

i 1 Ilier. “Pesacu £ 87, a; tAlos servorum est, ut edaut stantes ; at “munc. 
- comedant 'recumbentes, ut dignoscatur, exisse cos e servitute în libertatem.k
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70 7eiBiov, ci = a întins în Dlidul în care puse mâna cu carne 
sai pâne (Deut, 35, 24. LAN) os rr ie 
24. Ci Fiul omului merge precum'-este :scris: 

despre dânsul; dar:val de omul acela prin. care: 
Fiul omului să. va vinde; mal bine ar.fi:lul de nu - 
s'ar, fi născut omul acela. Mântuitorul : merge calea pusă . 
lui de Dumnezeă,: dar omul care lucră «ca 'el să: ajungă. la. 
această. soarte nu e mântuit: de vină (18, 6).; Nu crima ul: 
—. zice „Crizostom —. ne-a, mântuit, ci înțelepciunea dumneze- . 
cască, ca fapta lui Iuda, la care s'a hotărit. liber, să ia:loc în: 
dovezile milei lui cătră noi si să se manifeste. în' urmările. 
acesteia; iar Zigaben:.. Iuda wa stvtrșit tradare pentrucă era. 
prehotărit (ea Cristos să fie tradat); ci pentrucă A ::Săvârșit * 
tradavea de: aceea a. fost prehotărit. (pentru. Cristos) 'astfel în- 
cât: Dumnezeă prevede toate celece să întâmplă - în - timp. după . 
hotărirea liberă. a cuiva;: de aceea: Vai de omul acela. Unde 
înfățișează moartea ca mergere la Tatăl. (lo. 7,. 33. 8,.29).. 
Precum este:'scris cf. Dan. 9, 26. Ma bine: ar i: bu sânt 
expresiuni populare însemnând cea ma! mare. nefericire -(lob. 
3, 1 sq. ler... 20, 14 sq.) Ieronim: ' „Multo : melius 'est -non 
subsistere.“ za70v 7 e propoziţie ipotetită. fără & (Win. p-- 
286). Or ov: Iuda e unealtă în mâna provedinții (vezi Zigaben, 
mal nainte). ou în ouz 2yevvyj9n cf. v,.42.: Omul acela: acel 
nefericit. Se PI ae 

25. lar răspunzend luda vânzătorul'zise lui: - 
Ai doar eii sânt, Înv&ţătorule? Zise.lut: Tu ar 
zis. Făţărnicia ajunge culmea în întrebarea acestui învățăcel 
care ştie ce intenționează şi totuş apare îngrijat de. soartea 
învățătorului ca ceialalți.. Tu az zis: Da! cf. Io.:13, 26 sq.. 
V. 25 nu poate fi considerat adaus al tradiţiei 
verzația cu Iuda n'aii auzit-o” toți (Augustin). - 

„ Așezarea 'sântei Euharistii.. 96. lar mâncând et luă: 
Isus pânea și binecuvântând-o a frânt şi dat în- 
văţăceilor zicend:. Luaţi mâncaţi, acesta teste 
trupul meii. 'lâncând ei: când şădeâii la Mâsă; re'cepe . - 
cele tratate în v. 21.;-iar după Le. 22,20; 1. Cor..11, 25. 
pare că ospăţul pashal era sferșit, care după rabint avea acest 
ritual. Începutul să făcea cu ântâiul pahar asupra cărui capul 
familiei rostea o rugăciune de. mulțumită: „Binecuvântat ești 

, pentrucă con-""
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Doamne, Dumnezeul nostru, vegele. lumii care aă făcut rodul 

vițe) ; bea el: şi toți mesenil. Să aducea o masă pe care era 

pus mielul pashal, azime, ierburi amare (simbolizeai vieaţa lor 

amară în Egipet), “charosetul şi carnea de chagiga (cf. Io. 18, 

28). Rostind tatăl „Binecuvântat ești celce ai creat rodul pă- 

“mântuluă“ întingea: ierburile amare în charoset, mânca; apol 

şi ceialalți. Acum să umplea al doilea pahar;. aci întreba: fiul 

(câte odată: nu) pe. tată asupra semnificaţiunii acestul ospăț ; - 

acesta explica după Ex. 12, 26; să cânta apol Ps, 113. 114 

şi după: o scurtă rugăciune să bea acest pahar. După aceste 

urmează; ospăţul propriii. Tatăl îşi spăla mânile, lua, două azime, . 

una 0 frângea, punea cele. două părţi peste cea, nefrântă şi 

"zicea: Binecuvântat este celce a dat pâne din pământ; lua 0 

bucată din: azima, frântă, o învălea; în ierburile amare, amân- . 

două le. întingea, în charoset, mulţumind le mânca, apoi lua 

din chagiga și diu- miel. Toţi ceialalți dela masă “faceai ast-. 

mene ;. ultima îmbucătură o făcea tatăl familiei. Urma al treilea, 

pahar dupăce tatăl își spălase mânile şi-l umpluse. S& citea 

apol Ps. 115—118. și să bea al 4. pahar; câte odată mal 

Deaii și al cincilea cântând apol Ps. 120-—137. Probabil este 

că Isus după paharul al 4. şi înainte de a s& cânta partea a 

doua din Aliluia luă de „pe masă pânea cu care a instituit s. 

Euharistie, deşi artic. zov lipseşte înaintea lui derov NBOD 

LZ. Binccuvântând-o să poate lua o binecuvântare & omni- 

potențil. dumnezeeşti .care mal. înainte a înmulţit pânea, iar 

acum 0 preface, sait rugăciunea, de mulțumită ce-o rostea ca- 

pul familie! înainte de mâncare (cf. Le. 22, 19; 1. Cor. 

11,94). A frânt nu e accidental ca: 14, 19. 15, 36, căci 

să relatează la toţi trel evangeliştii.şi 1. Cor. 11, 24; frânge rea. 

simbolizează moarte, iar fiecare jertfă să omoară Sati nimicește. 

Dut învățăceilor: nu să poate hotări de s'a dat fiecărui sepa- 

rat sai toate bucăţile s'aii pus întrun vas; şezend el la masă - 

pare că s'a “procedat în chipul din urmă, iar luafi== fiecare. 

cu mâna sa. La Mc. lipseşte mâncat; Le. Paul omit şi luaţi. 

Acesta esta trupul mei; subiectul e acesta şi să poate lua ca 

adiectiv (genul lui zouzo atunci să determină de substantivul 

din. predicat, oua) sai ca substantiv: ce ţin în mâni. Expli- 

carea lu! Luther: „Această pâne conţine trupul meii, cu această 

pâne eşte' îmbinat trupul mei,“ a lui Zwingli și: Calvin: :
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„Această. pâne  însemnează trupul mei, e simbolul trupului 
meii nu e corectă nicl chiar de ar sta ovros. Zwingli anume 
a luat eori nu ca copulă =este, care leagă subiectul la 
predicat (Isus nu l-a exprimat, pentrucă în“ limba aramaică 
copula, i st a), ci în înţelesul lui siguificat raportându-se 
la Gen. 1. Cor. 10, 4. erau =a fi; în parabole, 
alegorii sau viziuni şi a sennifi îca, care “înţeles nu zace în 
ver ci în subiect ori predicat. Raportându-ne la care să: dă 
pentru vol (Le. 22,: 19), spre iertarea păcutelor (Mt. 26, 27), 
care să varsă pentru to) (Le. 22, 20), care să frânge (. Cor. 
11, 24) rezultă că cuvintele trebue luate în înțelesul literal: 
er a un trup case sub chipul pânil s& dă pentru apostoli Şi 

omenire, un trup care. se jertfeşte pe sine să. dă apostolilor 
spre mâucare. Zeofilact : Arată că nsuş trupul Domnului este 
pânea care se sânțește în altar, și nu - vâspunde cu. figură. 
Căci nu a zis,. aceasta este chipul, ci acesta este trupul meă ; 
căci se preface în chip nespus, deşi nouă se arată pâne. 
Piind noi slabi. ne înfricoșăm a mânca carne crudă, îndeosebi 
carnea de om, și de aceea apare pâne, dar este carne. 

27. Și luând un pahar și dupăce'a mulţumit 
a dat lor zicând: 28. Beţi din acesta toţi; că ace- 
sta este sângele meii al legământului, care'să 

varsă pentru mulți spreiertarea păcatelor. Artic. 
zo înaintea: lui mozigrov lipsește NBEFGLZ/. Min. şi pare 
adaus din Le. 22, 20, care amintește (v. 17) paharul.pashal: | 
Acest pahar zic unil că este al treilea; dar atunci rămâne al! 
4., asupra cul să cântă partea a doua din Aliluia.. Nu este: 
probabil că Isus a lăsat afară paharul al 4.; că după cel de 
acum ar fi urmat altul — ce să eschide prin-v. 29; în urmă 
să aminteşte Aliluia (a doua parte) după “acest pahar: deci 
trebue să cugetăm la paharul al patrulea. Maimonides zice: 
„Deinde miscet poculum quartum, et super illud perficit Hallel, 
additque insuper benedictionem. “cantici (On D223), quod est: 
Laudent te, Domine, omnia opera ua, etc., et dicit :- Benedictus 

-sit qui creavit fructum vitis,: — et postea non quicquam gu- 

stat ista nocte“ (la Light). Paul serie: 1.. Cor.:10, 16 pa- 
„harul binecuvântării — ce corăspunde paharului al 3, -— din 
punct de vedere creştinesc; : deducție din consecratia creştină 

și nu este termin tehnic împrumutat din ritul cvreesc. Vinul
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care să întrebuința la ospățul -pashal era de coloare roşie (nea- 
ră), să amesteca, cu apa; iar Constit. apost. 8, 12 citim: 
În acelaș chip dupăce el (Isus) a amestecat pahar ul cu vin și 
apă și l-a sânțit ete. euxagrorijoăs nu să deosebeşte după obiect, 
de ev?o/joas, de aceea să întrebuințează aceste expresiuni pro- 
miscue (14, 19. 15, 36. Me. 8, 6. Le. 24, 30. Acta 27, 
35; 1. Tim: 4,3 <q); ântâiul însemnează o mulțumire îm- 
binată cu binecuvântare. zo înaintea lui zijs lipseşte NBDLZ, 
jar zauvijs în NBLZ; cel din urmă e adaus din Le. 22, 20; 
1. Cor: 11,25. Top: Isus a dat paharul-unula, iar acesta 
să-l dee. mal departe. Teofilact: De ce ma sus wa zis: Luaţi, 
mâncaţi toți; iar aci: Bei din acesta topi? Sint unii care zic 
că-pentru Iuda. Căci Iuda a primit. pânea dar wa mâncal- -0, 
ci a ASCunS-0, ca so arate Jidovilor că Isus-a numit pâne tru- 
pul stu; îar. din pahar a Veut contra voii sale, căci nu l-a patat 
ascunde. De aceea în acest loc a zis: Deţi toți. În înţeles maă 
înalt, zice-să, că nu toți pot lua parte. la mâncare. vârtoasă, ci 
cel : mul perfecţi, iar a bea toți pol. "Drept aceea aci a zis: 
Beţi to; căci toți pot cuprinde învețăturile - mad simple... Că 
motivează provocarea, . ca toţi să bea. “Acesta. (roiro) nu să 
rapoartă la noryierov, ci luându-să ca v. 26. exprimă: Cu- 
prinsul acestui pahar este sângele mei. Sângele. meă cor: &spunde 

„lu trupul mei; dar amândouă există.în împreunare; -aci să 
despart pentru. caracterul de jertfă al euharistiel, ce''să ex- 
primă prin care se varsă etc. Sângele mei al legământului = 
sângele mei prin care să încheie legăment între Dumnezei şi 
omenire; aduce aminte Ex.. 24, 6 sq. Genit. uod şi zis Ora 
Sans să explică și fără repeţirea lui zo înaintea lui. zis 
(MVin. p. 180). Simbolul sângelui animalelor jertfite de Moisi 
este realitate în sângele lui. Cristos; prin acesta noi legământ 
s'a încheiat: între Dumnezeul graţiei și omenirea mântuită (Ewvr. 
10, 29. 13, 20). Caracterul de jertfă al acestul act exprimat 
aci indirect 's spune direct în care pentru mulți etc.; epe-. 
xegeză la sângele mei etc. și arată: cine ia parte la legământ 
(pentru mulţi), lucrarea, dumnezeească asupra. lor (iertarea pă- 
catelor) şi modul. încheierii legământului (care să varsă). Prez. 
îzpuvvouevov ave numai înțelesul vărsare la jertfă —: ce 
reesă din pentru mulți, spre iertarea pecatelor şi din care: se 
dă pentru mulţi (Le. 22, 19) — dar nu pe cruce, ci în
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momentul când . Isus grăeşte aceste cuvinte: „Pentru .mulfi : 
Pentu toță, căcă și toți sint mulți (Teofilact; cf. 20, 28). 
Le. are tanto în loc de regi; obiectiv nu. să: deosebese,. ci 
numa] -după baza deosebită a, reprezentării ;. amândout==pentru, 
spre binele cuva (Gal. 1,.4; 1. Cor. 1, 13. 15, 3). Isus 
grăeşte, acum: cătră învățăcel, de aceea zice uzio vudu; dar 
cina cea de taină avea. să continue pănă 'Ja sferșitul zilelor 
(E. Cor. „11, .25) și firesc este aduusul zregi 2104]. Spre 
iertarea pecatelor (are numal Mt.) explică reprezentarea din 
negi: sângele „este mediul obicctiv prin care să dobândește ier- 
tarea păcatelor; cel subiectiv este credința. Mt.: omite aceasta 
faceţi întru pomenirea mea. (Le. 22, 19; 1. Cor. 11, 24 sq.); 
dar „relatările celorlalți autori şi praxa bisericii 'apostolești do- 
vedesc că Isus a instituit s. Euharistie pentru toate timpurile 
(cf. Ignatie ad Trall. 8, 1; lustin Martirul "Ap..1, 66. c. 
Tryph. 70, 41), i Sa - 

29. lar zic vouă, că nu voii mal bea de acum 
din acest rod al vițel pănă în ziua aceea când 
voii bea acesta cu vol noi în împărăția Tatălui 
mei. 30. Şi dupăce liudară ai eșit'tn muntele. 
maslinilor.. Domnul :vede “moartea sa 'apropiată; în pre- 
zentul trist - varsă el o rază de speranță a împărăție! - mesia- 
nice, care să -îmbărbăteze pe învățăcel în lupte şi "primejdii. 
După Le. 22, 15—18 Isus:a grăit aceste cuvinte la paharul 
pashal, nu cel euharistic, îndegetând că nu va mal sărba os- 

„Păţul acesta aici pe:păment, ci în împărăţia 'sa; când va lua 
pe al stl la sine va: 'strba un ospăț veclnic dându-le paharul 
vechnicel bucurii (Le. 22, 16..29). După Mt. cu aceste “cu- 

„vinte Domnul ia rămas 'bun. Nu voră mai bea: după sinoptică 
sE poate raporta“ numai la 'al 4. pahar; e 'de necrezut că Isus 
se fi omis acest pahar cf. v. 26. 30. De acum: vedem că şi 
Isus a beut: din:pahar; Zigalen: Jar dacă a luat parte din” 
pahar, a'luat și din: pâne.. Din: acest rod ; acest are emfază, 
însemnând -vinul' pashal: pevrjua ris dunelov e circumscriere 
a vinului, are. înțelesul “lu! 240705; e sărbătoresc şi aduce 
aminte: formula : de mulţumire. la vinul pashal:. . Binecuvântat 
fie care a creat rodul vițel. Ziua aceea: când va întemeia, 
împtrăţia mesianică; ce nu eschide că- Isus după învierea sa 

„SE fi beut vin (Acta 10, 41), căci aici are în vedere vinul



pashal. Noi: calitatea lui este alta. ca a celui de față. Vinui . 
acesta pashal. de calitate superioară stă în legătură cu. refa- 
cerea, lumii ca preg itire a împerăției . mesianice. xawvov. nu să 

poate lua=de noă (2 zauviis,. năiv), în, chip noă (Cr izostom 
zaivoog, Tour tori: Stvws; Zigaben,. agadd scos) ; nici să poate. 

„cugeta, la, paharul, euharistic care „urmează, iar: întreaga zicere 
să :rapoartă la împărăţia mesianică deplinită, însemnează tim- 
pul după . învierea Domnului (Orizostonu, Zigaben) .— ce nu 
să poate pentru..zovrov și împărățiă Tatăluă meă. Teofilact : 
Promite noi, „adecă . a. noi . chip .al primiriă.. "În împărăție, 
adecă , la înviere. Dupăce. va fi înviat, mănâncă. și Dea întrun: 

chip. noă ; nu ca cun ar..avea.trebuință de mâncare îa mân- 
care trupească, ci ca să se creadă natura adevărată a tru- 

pula. - Cu, dr epi. cuvânt naumeşte învierea sa. împărăție, pentrucă 

atunci a învins moartea, și deci sa dovedit pe sine rege. Sai 
înțelege. așa: Noul. pahar. este descoperirea tainelor luă Dum- 
“nezeă,. adecă la a doua venire. să vor descoperi celece. sânt 
noi: cu adevărat, cară nicicând: nu. le-am auzit. Și: dupăce 
ltudară : după partea a doua din Aliluia, (Ps. 115—118); Iustin 
(c.-Tryph. 106 p..360) Crizostom zic că și Isus.a cânţat. 
Aăeșit; după Ex. 12, 22 .nu era permis Iudeilor să iese 
din casă în noaptea, „pashel înainte de revărsatul. zorilor, iar 
rabinii . opresc, a. părăsi cetatea. „Legea. aceasta pare că nu s'a 
observat totdeuna strict; poate că avea scopul numal a. feri 
de. călcarea.; -sabatului; în acest caz Isus n'a călcat-o.căcă mun- 
tele maslinilor abia este departe de, Ierusalim o cale a sâm- 
betei (Josif Flaviu, Antid, 20, 8.6.5; Bell. jud. 5, 2, 3: 
şese stadii). | 

e). nucțaci se: : smintesa; Isus: prezice ui Petru c că se va 1apota 
26, 31—85. 

ate 14, 21381, Le, 20 , 31—38, Io. 15, 36— —38). 

31. Atunci 'zise lor Isus: Voi toș: vă „veţi 
sminti întru mine în această noapte. Că scris 
este: Bate-voliă păstorul, și să vor împrăștia oile 
turmei. 32. lar după înviere merge-voli înainte 

de voi în Galileea. :Atunci leagă convorbirea Mântutorului 
cu. învăţăcei, îndeosebi cu, Petru, Le. Io. încă la cină. . Unii
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ati crezut că Isus de două ori a spus lui Petru-că se va lă- 
păda de el (la cină și când mergeaii la Getsemane) ; ' pare 
însă că Mt. aminteşte converzația aceasta numa! spre a'ex- 

-plica atitudinea apostolilor (v. 38—41. 69—75). VE veți sminti 
întru mâne: nu veţi fi totdeuna statornici lângă mine; ce este 
prevăzut în s. Scriptură, Zah. 13, 7; scurtat. La profet Ie- 
hova provoacă sabia sa contra poporului Israil, -aci aplică 
Isus la învăţăceil săi. La păstorul cf. Zah. 11. 12, 10. cf. 

10, 10,:1. sq. Ultimele cuvinte ale citatului: „Iar ei volă 
întinde mâna mea cătră cel mic“ :sună la Mântuitorul : După 
învierea mea etc., adecă iariş vă voii aduna,- ct. 28, 10.16; 
Io. 21; 1. Cor, 15, 6. În Galileea: ţinutul unde lucrase 
„foarte mult, | a | | 

33. lar Petru răspunztnd zise lui: Dacă toţi 
“se vor sminti întru tine, ei nici odată nu mă 
voii sminti. 34. Zise Isus lui: Adevăr zic ţie că 
în această noapte mal nainte de cântatul coco- 
șului de trei ori te vel lăpăda de mine. 35. Zise 
Petru lui: De ar-trebui s& mor cu tine, nu mă 
voii lăp&da de tine. Asijderea ziseră şi toţi în- 

“văţăceil. Petru se încrede în sine prea mult; nemărginita 
lut iubire cătră Domnul îl orbește; el uită că nu e spirit, ci 

“şi carne (v. 41). Isus demonstră puterea, ispitei ce va “veni 
„asupra lui spuindu-i: că se va lăpăda de el. dl? nainte de. 

cântatul cocoșului: înainte de veghia, a treia. (3. ore după 
miezul nopţii; dlezroogria, Me. 13, 35); Me. 14, 30: 

„înainte de ce va: cânta cocoșul de două ori: înainte de înce- 
"perea veghiei a 4.; dar nu e cunoscut că. cântatul cocoşilor 
ar indica timpul precis, de aceea mal corect este a înțelege 
revărsatul zilei, care e deosebit după anotimpuri. Petru * în- 
crezendu-se în sine se declară gata a muri cu Isus ; iar ceia- 
alți consimţesc afirmaţiunii lui. Isus nu le răspunde ştiind că 
Adevăr zic (vou8) să va realiza. 

A Isus în Getsemane, 26, 36—46, 

(Ale. 14, 32—42. Lc. 22, 40-46), 

După „cele precedente să intercalează aci Io. cf. 14—17. 
Ispitit a fost Isus la începutul lucrării sale, iar acum la 

Ma 19
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sferşitul el. -Conştienţa : patimilor : apasă - “asupra :lul (Le: 
50.: o: 12, :27);.el trebue să supoarte toate ca un om ds :: 
415); dar. subordinarea | voel omeneşti celeia a: Tatălui: ceresc. . 
asigură victoria. e 

:36: Atunci a venit Isus: cu denşit: în: țarina! 
ce: să:-chiema: Getsemane, şi zise învăţăceilor: 
Șădeţi aci pănă voii merge:să mă'rog. acolo. 37. 
Șiiluând:pe Petru și pe cel dol feciori atlui'Ze-i 
bedeii: incepu a se întrista şi-a-l fi frică. 38. 
Atuncl:zise:lor: Foarte: întristat e sufletul mei: 
pănă la:moarte; remâneți: aci şi priveghiaţi cu: 
mine. Cuvântul: Tedonpuanel (Tedonuavvi ;. dela: evreesc.. Dă 
Ip, ara. N5D5) = teascul de untdelemn; locul era.:0 
grădină : spre: sudul ' drumului ce: ducea la: muntele 'olivilor;" 
acolo: erai teascuri şi alte zidiri (Me. 14, 51). Xoolov= 
țarină, vilă (lo. 4, 5. Acta 1, 18. 4, 34. 5, 3. 928, 7; 
Origen :: praedium; Ilarie: ager; 10. 18; 1: grădină) ; acum i 
să numeşte:lă Arabi Dschesmanije.. aurou e luat ca adverb=: 
aurod :(Acta 15, 34. 18, 19. 21, 1); pare că Isus în tim- 
pul':acela : fiind "popor. mult în“ cetate mal adese petrecuse aci;- 
numai -astfel să explică. că „luda, !l află aci. Cu cel 3 invățăeei 
Isus. întră ma! în lăuntrul “grădinel. Începu: introduce noua: 
stare “de durată: mai lungă. donuovtiv e gradație la Aureio Yar. 
Foarte” întristat: de tot (Ps. 43, 5). Pană la moarte: întris- . . 
tarea e' așa mare că: se apropie. de moarte; exprimă gradul 
întristării nu timpul (Ps. 22,.16. 40, 13. "15... 38, 1); Zi: 
gaben :; Foarte lămurit. grăeşte de slăbiciunea - naturii, ca om - 
zice, pănă la moarte, în loc de ca în moarte. Patimile - Încep 
cu întristare, . cutremur şi frică (Me. 14, 33). Nol: ne. putem 
face numal. 0; slabă imagine -a acestel. Stări a lui Isus, care. 
supoartă acum toată greutatea păcatului , omenesc. El se sim- . : 
țeşte părăsit -de “Tatăl ceresc, martea i-se. înfăţişează -în toată, 
grozăvenia sa, şi. produce frică. și. spaimă nespus. de mare.:.De.: 
aceea lipsindu-l. mângăerea, . internă - crede a fi suficientă. cea,: 

externă: învăţăceil , să rămână „cu densul. Isus în. întristare,. 
caută singurătatea, totuş.: prietenii să fie aproape; dar. „puţin 
folos :. „slăbiciunea, lor îi mal amărește paharul durerilor... 

39. Şi mergtnăd puţin a căzut pe: faţa sacru, 
gându-se și zicând: Părintele mei, de este cu
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putință, treacă dela:mine: acest: pahar;'darinui: 
precum ei voesc, ci precum:tu.:.uizoov “ef.e Le: 99, 
41, aparţine lui 70049. (BMI şi „Verz.,: nu 7000849)... 
Pe faţă cade Isus de spaima ce-l cuprinsese şi:.de “reverință- 
cătră „Tatăl, ceresc.. La Părinte-cf.:Me. 14, 36. (trebue? să se, 
citească . zrareg.: prou, după NABCD, ; pentrucă . prou: +lesne - s'a. 
omis lângă: ndreo=aff6â).. Dee cu putință: de 'este : voinţa: 
lui : Dumnezeiă ; - putinţa morală. după . sfatul, dumnezeesc.; (cf. 
Lec..,22,, 42). Acest. pahar. (cf...20; 29) exprimă :: patima, și: 

„moartea: de acum. Să treacă; imagine dela ospăț, unde. celce: 
nu . bea lasă paharul să treacă .la. altul. Precum, tu :. cum: voeşti : 
așa: fie; în afect: grăim -puţin.. Scopul „rugăciunii: este: a primi. 
ajutorul supranatural (Le. 22, 43) dovedindu-să:deplin, natura, 
omenească .;(Crizostom etc.). — așadar. nu . compătimire:::cu ; 
Iudeii, care păcătuesc"răstignindu-l (Origen, : Epifane,: - Vasile, : 
Jeronim, Teofilact),. nică teama că paharul suferințelor . lul...va,;; 
trece la învățăcei (Ilarie). Cristos „ca om a întrat,: în: lupta: 
patimilor ; sale cu: voe: şi ştiinţă omenească; ..ca, Dumnezeii: a: 

“grăit clar şi cu .hotărire că:.trebue să “moară pentru mân-., 
tuirea neamului. omenesc. Natura, Iuă:.: omenească se”. spăi-, 
mântă. de, moarte; voea lui ;:omenească -voeşte a : scăpa, lar. 
ştiinţa omenească crede că cele: suferite pănă acum: sânt; Su-., 
ficiente a satisface dreptăţii dumnezeești.. De aceea, zice: Părinte : 
de este cu: putinţă ete.. Dar îndată se; supune, în :cele-: urmă: 
toare, voei :dumnezeești. : Numat: -în-. consunare cu „.Voea, lui: 
Dumnezeii voeşte el să treacă: paharul (Origen): n iti: 

40. -Şi a venit la învățăcel și-i:află “peer: 
dormind, şi zice lui Petru: Așa n'ăţi pututpri-: 
veghia cu' mine o 'oră? 41. Priveghiaţi şiive: 
rugaţi,“ca-să: nu întraţi în'ispită; duhul “este: 
gata, dar carnea e'slabă.! La, învățăcel cauță: Isus -mân::: 
găere,: dâr el adormiseră de' oboseală și: după Le: 22,45 :de:; 
intristare.. Unii afirmă că fapta: psihologiceşte. e; neexplicâbilă =: . 
(ef. Le:1.: c.), deşi: recunose 'istoricitatea,- el pentru: 40; 
45. Nu aţi :putut . „ o oră: 'timp 'scurt, un :momenti Isus 'se: 
adresează” Jul Petru - pentru * cele : rostite în v. :33:::35 ară: 
tându-i- că! trebue “mai “nainte să vegheze '(Crizostoii; Teofilact;: 
Zigaben). oUros exprimă ' mirarea işi e: mustrare = siccine, 
Zigabeii pune: după așa. semnul: întrebării, “dar “trebue “să :se::
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lege” cu: “cele: “iirmătoare, Admonarea este: Priveghiați și pă 

rugați + ete.; Ș, specie , “la cele din v. 31: sminteala pentru “el; 

lesne, ; pot. „ajunge în. starea să 'se lapede de el. De. aceasta 

vor, “scăpa “priveghind Şi "rugându- se: “ca în timp de: primejdie 

să aibă tăria, a se opune.şi a lupta pentru Cristos. „Aceste 

două. “deşteaptă spiritul și-l fac precaut avizând pe om "la 

puterea. de sus. “Motivul admoniril: - duhul este gata : principiăl 

de vieaţă, Omul” vostru. intern e gata la toate, dar i-se opune 

trupul. “cu slăbiciunea: s8,. care îndeamnă “pe toți la rele şi e 

neputincios a învinge: frica şi a se opune ispitei la necredinţă. 

"49. larăş a doua oară mergânds'a rugat zi- 

când: Părintele mei, de nu poate trece acesta 

ca să nu-l'beai,'fie voea tă. 43. Şi venind iarăş 

i-a găsit peel dormind; căochil lor erai îngreoaţi. 

44, Şi, lăsându-i pe el iarăș mergând s'a rugati 

a “treia oâră, acelaş cuv6ut zicând. d? tz Oevregov 

e: “pleonazri (lo. 21, 15. Acta 10, 15); ocură şi la clasici. 

ei'0U0vărei nu e de schimbat cu et qi) duvare :(Win.. p. 

444' sq). Îi a doua rugăciune exprimă Isus că se învoeşte 

a tmplini poruncă Tatălur ceresc: Recepta, citeşte 70 zrozrerov 

după Toiro şi drâuov „după „nageddeiv. Acesta: însemnează : 

ce itebue; să beaii. Fie voea ta: - ascultarea pănă la moarte 

(Fil.!9 8: Roi. 5, 19). “Eraă  îngreoaţi : de somn (Le. :9, 32).- 

ară să leagă cu i-a găsit. La nevol și întristare omul TOS- 

tește. rugăciune “scurtă; astfel: și. Mântuitorul. La, a treia - TU 

găciune” “Sati întâmplat Le. 92, 43 sq. â zgirou " lipseşte“ în 

unele” Msse) să leagă cu 'sa rugat.: N are 70v -aurov îz 

Teitov. 1070 cindy -ndlw: (care mal unil îl leagă lav. 

următor pentru TO aurov A0yov). Rugăciunea, să “relatează 

cu modificări, deşi cupriisul e acelaș & 2); aceasta: "iu are 

insă "niclo' importanţă 

"45. Atunci! veni la învățăcel și, zise lor: Dor- 

caiţi în viitor, Şi. vă. odihniţt; iată s'a apropiat 

ora şi. Fiul omului să va da în mânile păcătoşilor, | 

46, "Sculaţi să: mergem; iată sa „apropiat celce 

m! a vendut. zadevdere şi dvanalea9e nu sdut indic., 'ci 

iper. Zigaben etc. iaii ca ironie: - Pănă acum nu afl putut 

priveglia, în „viitor. dormiți și odihni. de. puteți — ceeace: nu 

să potriveşte”. cu acest moment de inultă întristare. Crizoston,
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Teofilact etc. explică corect, ca. permisiune și după avonavegde 
urmează 0 pauză scurtă:  Dormiţi acum timpul, scurt, de, căre 
mal dispuneţi, căci nu. mult după. aceea zice: “Iată Sa apro- , 
piat ete, Alţii: să lasă” somnul pe altădată, aciim să “grijeașcă, 
de celece să vor întâmpla cât mal. curând, deci să se: scoale, 
Ora: fatală, - hotăritoare. ” Fiul omului : acesta. va “fi vândut. 

ai 
Pecătoșilor : sânt dușmanii Domnului, “mial vârtos "căpeteniile 
poporului -Israil. Ora primejdier îl îndeamnii a zice învăţăceilor : 
Sculați etc. 2yeigro9e, cepopuev,. 2dou arată că, hu €, vreme, de 
zăbovire, lucrurile . st întâmplă cu grabă. Sa. merge ;, Zigalen: 
Și aci dovedește că de bună uoe va fi omorit. 

$ 50. Prinderea 1uă Isus, 26, 47156... Da 

"(ile 14, 48 52, Le..99, 47—53, 10, MB ID    
ă aa, Şi încă arăind el, i iată uda unul dia cei 

dolsprezece a venit, şi cu 'densul mulţime. multă 
cu săbii.şi drugi, dela arhierei.și bătrânii, popo- 
rului. 48. lar celce îl vendusepe. el dădulor semn 
zicend: Pe care voii săruta, acelaeste; ;prindeţi- l, 
49. Şi îndată apropiindu- se de Isus, zise: Bucu: - 
ră-te Învăţătorule, şi l-a, sărutat..50. lar Isus 
zise, lui: Prietene! pentru. ce al venit?; Atunci 

„apropiindu- -se'el pus'aii. mânile. pe Isus şi IP ai 
prins pe. el. Iuda; ştie, unde . petrece Isus, după; 10. „18,. 2, 
Unul, din. cel. doisprezece ; aşa să realizează, prezicerea, “din: X, 
21, cf..v. 14. Crizostom: Jarăș ÎI muumește anul din. ce, doi- 
sprezece și:nu se rușinează ; pare că aceasta devenise. „numirea 

* lui .ca celce îl „vânduse pe. el (v. 25. 48. 27,3. Io. „13, 
11. -18,.2:).: : Mudțime. multă , să determină mal: „aproape “19, 
18, 3. 12. Le. 22, 5:00 parte din cohorta romană, 'servi- 
torii sinedriulur. Și diu straja, dela, . „templu. (aceasta, avea, “drugi). 
Așa, sint gata și la „0 eventuală „opoziţie din partea invăţă- 
ceilor lui . Isus, Dela arhierei. ete. să leagă cu; a venit. * Mt. 5 
arată. apriat că arhiereil evreești, nu stăpânirea romană. a pus 
la cale. prinderea, lui Isus.. Tradatorul.. se înţelesege “ cu e a 
le da semnul salutăril ca așa să. cunoască, pe Isus; „după “Me. 
14, 44-mai adause: pe acela. legăţi-l - şi-l dicoţi: "Pe care 
voii săruta : semnul iubirii, al amiciţiei Şi credinţii. La Evrei 

7! 

a
”
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Şi: “învăţăceil sărutaii pe învățător ca-semn al.reverințil.. “Semnul 
" fusese! ales; bine: mulțimea, "va şti pe -cine''să: prindă, iar în- 

„“Yăţăceil: nu: înţeleg că -e tradare. “Acesta este:. deosebeşte: per- . 
-soană anumită. "Și: îndată : dupăce dăduse semnul.” zaragelziy 
“amplifică - “semnificares, verbului simplu : Iuda, procede' cu: multă 
"afecţiune, “Prietene cf..20,13. Pentru ce:aă venit?! împlineşte 
iscopul::veniril! tale; Isus n'ar! primi! 'sărutarea, și provoacă, pe 
“Tudasă-şi . finplinească scopul venirii (ef. Le. :92,::48). "Unii 
“iati” 2p0. în înțelesul “lui 2zi zi (Win. p. :157);. alţi: “zic că 
“propoziţia. e întrebare ::: . Prietine, pentru ce al venit? : Atuni: 
“după” cele întâmplate: Io. '18,. 4—6. apropiindu-se: „soții 
lu Iuda. | it 

"BI. Şi iată unul. dia celce crai cu Isus intin- 
zendu: 23. mânia scoase sabia sa, și lovind pe sluga 
arhiereulul i-a tăiat urechea lui. 52. Atuncizise 
Isus lui: Întoarceţi sabia ta în locul el; că toţi 
“care scot! sabie de: sabie vor muri. 53. Sau 30co- 
teşti, că nui pot. ruga pe Tatăl. mei'şi-mi va pune. 

acum intrajutor douăsprezece leghioane de în 
peri? 54. Deci cum ss: vor plini. scripturile, 
da trebue să fie? “lo. 18, 10 spune că “Petru a: scos 
“sabia (Le. 22, 38) și a tăiat urechea dreaptă ! a servitorulul 
Malh (Le, 20, 50). ciziov, ca ciraerov, e deminut. dela org. 

"Ormiterea, ' numelui! lu Petru aci să explică din poziţia creşti- 
“Bilor atunci: Petru lesne putea fi urmărit ;. pe timpul când 
Ioan scrie” evangelia: nu mal exista această primejdie. Crizo- 
'stord zice. că: săbiile simbolizează; tradarea,; poate că: ele. Sai 
folosit, la junghierea mielului „pashal (Cr izostom, Zigaben). hi 
toarce: sabia „ba în locul. a e 'evraizm :'s*0 bage în teacă. „Că 
toțy ete.: “ senteuţă generală care aduce aminte “legea! iezbunării 
(Gen. 9, 6);. ca proverb: ce greșeşte cineva așa să va 'pe- 
depsi (oţel. 11, 16 cf. Apoc. 13, 10). Incidentul acesta a tre- 
-buit“'s8 mal mitreascii! durerea: lar. Isus, pentrucă “pâre. astfel 
justificată pornirea contra, lui (v. '58); să dădu motiv la mal- 
tratarea lui. (cf.: v.: 50); în .urmă era fără folos. Crizostom, 
Teofilact, Zigaben zic că, aceste cuvinte s5 rapoartă la Evrei 
“prezicâidu-le :soartea, viitoara, “de 'aceea :nu-i nevoe a se apăra 
“acum - contra lor: pentrucă încurând : vor : peri; : Crizostom- ma 
zice că mulţimea înțelege : 'converzaţia: şi se va: 'teme.. Dar nict 

Y
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nu 'e nevoe de această întrevenire a lui Petru: Sau, „socoteștă'. 
ete; 7) doze: dacă Petru mar „Încuvinţa - partea : ântâia, a,.di- 
„lemei, apoi i-să pune în .vedere partea a. doua... rrlziw.. să; în- 

trebuinţează ca . reîov: cu şi. fără 3; neschimbând. construcția. 
'dujdeza, ete. : grecească, curată! (Win. p. 525). Recepta - a 'cores: 
;mheiovs î) 0udexa ; numărul nu trebue luat aritmetic, ci:: Tatăl 
“mei ceresc de ar.. voi „mi-ar. pune la. dispoziție ; nenumăroşi 
:Angerl.: Mântuitorul numără. după legiuni avtnd în vedere stă- 
pânirea romană. Deci cum: de mi-ar da Duimnezeii această, 

„putere etc.; ; Zigaben: De nu voii „fi omorit. astfel. . Ore : exprimă . 
“cuprinsul Jur Yeaqai (15..53, 10... Dan.: 9,. 26) şi... avem. să 

suplinim Agyovoat. iti 

59, Întru aceeași, oră zise Isus mulţimit: Ca 
la. un tâlhar aţi eșit cu săbil și drugI să mă prin- 

“deţi; zi de zi în templu șă&zut-am; învățând, și 
num aţi prins. 56. lar aceste toate s'aii făcut ca 
să, se plinească scripturile prorocilor. Atunci 
învăţăceir toți lăsându-l pe el! fugiră, Isus” demon- 
„stră că venind. asupra lul cu. arme îl declară” un făcător “de 
rele, un tâlhar ; impută, apol sinedriulul de ce. nu l-ai. „prins 
'ziua când învăța înaintea tuturor în' templu, ci. acum. noap- 
„tea. Conştienţa rea a: acestul-sfat 'al poporului să arată .decl 
ca înv. 5. ha aceeaș oră: când sai întâmplat cele. isto- 
risite dâla, v. 47 sq, Unele mărturii aii Ja oz după, zu 
du —  adaus din. Me. 14, 49. zoizo d ho A "71g0- 
prăv sânt cuvintele “Mântuiţorului exprimând. că “prinderea 
lui, să „întâmplă ca să se realizeze cele profeţite ” de mult ; 
“aşadar nu.e reflexiunea. evangelistului, „ca în 1, 22, 21 d 
Înveţăceii văzând că învățătorul lor nu . caută a:  scpai. din 
mânile. prăimașier, 1 „părăsesc, — „Iueră contra, promisiunii 
dia Y, 35. a Ea a 

S , 

8.) 51. inter vntor ul și i inaltearea. ui Isus înajutea arniercului, 
26, 57— 68. 

„o: 14, 53—65. Ie. aiuă 54—T, i: 18, 1224). 

.. : Is d ia 

  

57. Tar cetce Drinseră De isus. u, duseră, la 
Oaiata. arhicreul,. unde:erai adunaţi cărturarii 

şi b&trânir.. 58: lar, Petru mergea:dupăiel de de-
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„parte pănă la'curtea 'arhiereului, şi intrând în 
lăuntru:: işădea. cu: slugile:ca''să-vadă:sferșitul. 
Cărturarii și bătrânii : sinedriul, v.:59; bătrânii. lipsesc. NBDL 
Min. Verz. -şi Părinţi... Mal detailat tratează To. 18, 15: sq. 
ANA: uazg09ev: (rd lipseşte NOL); piaze69v aparține: :greci- 
tăţii de. apol; e „pleonazm adese, întrebuințat. idetv 70 d rilos = 
ezituna- rei. | N m: 

“59::Iar: athiereit' şi “întreg sineăriul: căutau 
mărturie. mincinoasă asupra lut: Isus, ca; să-l'omoară 
pe 'e1.::60: Și:nu ai aflat deşi multe mărturii min- 
cinoase:ai păşit. Iar. mai pe urmă venind două 
mărturil'mincinoase ziseră: 61. Acesta a'zis: Pot 
risipi:templul lui Dumnezetiși:în: trel zile s5-l 
zidesc' pe el. .iÎn și întreg sinedriul trebue luat și: în ge- 
nere;:edem că toți erai contra lui :Isus::- Mărturie. minci- 
pioasă; "Zigaben :: Cum părea lor era mărturie, iar după: 'ade: 
văr. mărturie mincinoasă.: Hotărită era; moartea, lur Isus (v.. 3—-5), 
dar-voesei să-l: dee aparența dreptăţii ; de. aceea caută mărturii, 
cari . fiind tendenţioase numal, mincinoase pot: fi. “Recepta -are 

textul -v.:: 60: “za: oz. eVgo0v.. “aai:! “7ioldcăv pevdojuagrueeov 
ngoo£A9dvrwv: 0Ux'eUQov, săii:i:xai '0U7 ergo zai tinoilodv 
7IQ00c1)6vzwv apevdouagruewv." “Multe "mărturii: pășăso” contra 
lui: Isus; 'dar 'sinedriul nu: află 'în ele gravitatea. casă poată 
enunța.: sentenţa: de: moarte -pentrucă își contraziceaă (Me. 14, 
56),iiar după lege să cer cel: puţin două mărturil: (Num.: 35, 
30. Deut. 17, 6. 19, 15). În urmă păşăsc două mărturii, cari 
însă nu ':spun; adevărul : (Me. i 14, 58) "pentrucă: “Isus: “altfel a 
pronunţat “cuvintele aceste, «cf: 10. 2; 19. “În tre zile: în timp 
de :3: zile. ; : a tza e aa Stea 

i "62. Și: 'sculându: se'arhiereul zise lui: Nimica 
nu răspunil: la ceeace. mărturisesc aceștia “con: 
tratta?'63. lar: Isus tăcea.! Şi: răspunzând “arhie- 
reul zise lui: Juru-te: pe 'Dumnezeul'cel: vii, “ca 
să spui, nouă, de ești tu Cristosul: Fiul:lur Dum: 
n6z 6.64. Zis Isus lui::Tu-al zis; însă zic'vout, 
de acum veţi vedea pe Fiul, omului șăzând de 
dreapta, puterii şi. venind pe norilicerului. Sfatul 
caută :a--procede 'după: prescriptele:legil (lo: 19, 7),* de aceea 
arhiereul' își dă silință să confunde pe Isus cu: “întrebări; el
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însă tace. (Is. 53, 7), căci: combatendu-l w'ar:fi folosit nimica 
pentrucă-l lipsea credința, (Zigaben). zi=5, zi'(Win. p: 152). 
Tăcerea lui Isus - irită :mâă. mult: pe : arhierei: Juru-te: -etc. 
Aceasta, era formula jurămintelor la tribunalele de atunel,: la 

„care -urma răspunsul da. și Amin: (Num. 5, 19-—99: Deut. 
27, 15 sq. 1. Sam. 14, 27:28; 2, Reg.:29, 16);-zară =la, 

„ocură adese Ja Greci (Passow, Kriiger 68, 24. 1). Jurământul 
"la tribunale să :făcea  totdeuna, la' Dumnezeii (Winer. RWW. 1, 

303. sq.).; Dumnezeul cel: viit:, acesta poate pedepsi spuind Isus 
“neadevtrul, (Evr. 10,.31).: Fiul lui Dumnezea:- în:: înţelesul . 
propriă, care zic! tu -că eşti (Ps. 2, 7. 110, 1). Isus-răspunde 
afirmativ. şi. primeşte. jurământul. (Me. 14, 62); dovedește apoi 
că deși acum nu apare ca Fiul omului, totuș „va ajungă. la 
deplină stăpânire provocându-se Ja Ps. 110, 1. Dan.::7,:13 
(cf. 22, 44. 24, 30). -nArpv=însă; - afară de: această „întărire 
a jurămentului din partea mea, veți vedea pe: Fiul, etc. - ris 
Duvâgtews, e abstractul pentru - concret: pe cel: puternic... Tal- 
mudul încă „numeşte pe Dumnezeă -ia3; este cel-mal;ecla- . 
tant contrast al apariţiunii „sale de: acum. . Vol, „zice „el, ;-mă 
omoriţi, .dar mă. veţi vedea ca. guvernatorul: lumil,-mal apol. ca 

-- judecătorul e1.. Veţi vedea :..nu să înţelege vederea trupească, . ci 
„ „observarea. din, experienţă... Venirea, pe. nori. ceruluă- nu să. ra- 

“poartă numai la venirea lui la sferșitul zilelor, ci şi:.la : întâm= 
„plările : precedente . (risipirea ;; Ierusalimului) conform „profeție! 
lui. Dan...7,;13 sq. Șăderea-de dreapta simbolizează, participarea 
la putere, ct 
4, 65.: Atuncl arhiereul. și-a rupt. vestmintele 
sale zicând: Grăeşte hulă; cene „mal, trebuesc 
mărturii? lată acum ațiauzithulă. Ce vi.s&pare 
vout?. 66. Iar el răspunzând ziseră: Vinovat.este 
morţii. 67.,Atunci,ai.scuipit. în obrazaul;:lud și 
1- ai : lo vit: cu .p umnil,. 68... iar a Iţii. l-aănpăl muit „zicend: Proroceşte, nouă, Oristoase, cine.teza 
10 vit?, Ruperea! vestmintelor era semnul jalei. si al întristăril 
——: îndeosebi, la hule: (Lev. ,24,.16; 2. Reg..18, 37) 5. numal 

N 13) aaimonidesi la Bazt. Lex. Tatm': : Laceratio fit stando, a collo anteriue, 
nori posterius, non' ad 'latus neque ad fimbrias. inferiorea vestisi "Longitudo “rup- 
turae ., palmus erat. -Laceratio non fit in. interula-seu indusio linteo,: nec-in .pallio 
păteriori ; în reliquie vestibus corpori., accommodatis omnibus ft, ;etiamsi decem .
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'mantaua şi! haina: „de. desupt : nu era; permis: să se. rupă; de 
sacera plur.ză, iure... Declararea -lul Isus. că:ieste: Fiul lui 
:Dumnezeii ; este ; dovadă suficientă ; :-el „nu. mal are nevoe de 
mărturiile prescrise “n. lege . (Dent. 18;.:20).. Vinovat Morții 

„cf; Ley,124, :16 ;; erai preserisă mciderea, -cu, .pietre. .Sinedriul 
„enunță: sentenţa de. moarte; Romanir: aveai s'p execute, pentrucă 
“Iudeii perduseră; jus gladii; “asupra 'acestuia să sfătuesc 27,1 
:5Q. „Urmează. batjocurirea, - : după Mt.: Me.: din :partea. membrilor 

„ :siniedriului; :e./22, 63 spune că straja: Ad scuipit : subiectul 
sânt isinedriştil, (Me. ;14. 65); Zigaben :: După” condamnarea 
"nedreaptă luându-l ca pe:un necinstit şi: nevrednic ele. Sanie ; 
Vulg.. palmas in: faciem -ejus dederunt ; alții cred că: trebue luat 
în înţelesul; lul: GaB0/Gerv=a bate. cu - varga, nuele,  pentrucă 
oi d :întroduce': altă clasă „a maltratării i lo. 14, 65 să zice 
că impeezău a: făcut aceasta: DRE Er 

“s. Ba: “Petri i se “apea de Dus, 26, 09 75. 
„de 1, „66-72. „Ie. 22 6 —62, în. 18, 16, sm), i 

  

în în sue: csenţiale « consuliă” aceste “relatii. “"Toţg spun: 'că 
| Petru sa "Iăpădai” de 3: orl 'de 'Isus. Mal ântâiii îl întreabă o 

slujnică (Mt. Me. Le. — [o. zice că era portăreasă); a doua 
dară“ după: Mti:altă: slujnică;:după Me: alta; : Le. “altul;: Io. 
nehotărit : ziseră luă;. a treia, oară îl, întreabă după Mt, Mc. 
nehotărit ceice stăteati acolo, Le. prin altul, Io. prin o sugăa 

iarhiereului;: Numa! Me, aminteşte că cocoșul: a cântat dedout orl. 
tii! +69.lar Pătru şădea afară îni curte;: și-apro- 

„ipiindu-se del o: slujnică; zise: Şi tu erat cu Isus 
„-Galileeanul; 70. Iăr:el.s?a: lăpădat înaintea.tutu- 
ror zicând: Nu ştiă ce:zicI. i3w:în opunere-cu. interiorul 
:palatului:-; pia: are înțelesul: lui: ziş (Yin: p. 111). zorgiorp= 
“fală tâheră,: sclavă, „servitoare. ;:- ral: exprimă :că-l: văzuse: în” 
apropierea, lul: Isus... Galileeanul.; caracterizează. astfel pe : cel 
“prins! i-Înaintea “bucburor : „CÂţI: 6raii.. faţă: (servitoril. tribunalului 
v 58). “Petru simulează. că. nu înțelege. pe. servitoare. 

e7Ilar eșind el: la:poartă, l-a-văzut alta Şi 
zizeildr. 60 lo: Acestaeraicu:Isus Nazarineanul. 
AT. Șiriarăşi s'a lăpădat cus:jurăment:că nu: Ştii 
:pe:omul;: : Dpind: din curtes:rru)o e portalul e. 14,68); 

  

>



—:299 — 

„un „turn cu porţi, care duce din 'curtea internă:i în. vestibulul 
"din. afară.” Altu; adecă servitoare, “Lor: -oamenilor.. care. erai 
prezenţi: Cu. jurământ, inumal..la:Mt. A: doua :0ară: se “lapădă 
Petru de Isus numindu-l one, 'adecă străinul: etietii 
„ii: 13, lar peste:puţin apropiinduise celce istă- 
teai ziseră lui: Petru:: Cu adevtrat'şi:tutesşti din 
aceștia;.căci şi:graiuli tău te arată: 74Atunci 

" începu a:se blăstăna. şi. ase juratcăinu: ştii .pe 
omul::Și îndată a cântat cocoșul..75.:.Şi:și-aadus 
aminte Petru de cuvintele lur:Isusicariaizisică 
înainte de cântatul cocoșului'de trel'ortte:vel 
lăpăda:de;mine;işi eșind afară â:plânsi:cuiamar. 
“Peste. puțin cf. Le, 22, 59. : Cexce: stăteau ;. atențiunea,.-li :să 
atrage “în „urma celor întâmplate v. :69:sq:;:;după::Io::18, 26 
era faţă și o rudenie a lui Malh,: de aceea" zai"do: :Dia- 
lectul galileean se deosebea, prin pronunția mal moale, nu să 
distingeaii :bine: guturalele;.t să; pronunţa cas) ete. zara- 
Seuaricew e corupt din zaravadeuariGer. „Petru face grada- 

„țiune în lăpădarea de Isus: 's6 lapădă simpli (v. 70); se 
joară, (v. 72); în urmă se blastămă (v...74)..Cântând,cocoșul 
Petru îşi, aduce-aminte de cuvintele, Domnului (cf. Lc, .22,.61). 

    
   

    

aa taatarta 
$. 53. Isus înnintea lui: Pilat; sfârșitul: lut: Iuda: 27,11 —26, 
ii Are. 15, LA8! Die, 93125; 10. 18, 20—19,:10), î In? 
ET UT a e e ot i it    ti 1.” lar: făcându-se “dimineaţă :sfătuitu=sfaii 

toţi arhiereil:şi bătrânii: poporului “asupra lui! 
Isus;::ca: să-l: omoară:pevel::2!:Şi legându:lil:aă 
-dus și-l-aă:dât lu! Pilat-din:Pont; procurâtoriu- 
ulii: Sentenţa de moarte: săădusese; (26, 59 'sq:);.-dar -sin- 

« . “edriul' putea, ţine ședință :numal ziua, îndeosebr:: când: laduicea . 
„sentențe-grele; decl:ca să “păstreze: forma .legit: se: -adună ':de 
inoă şi hotărăsc. --Aicr;'este altă: ședință, .-cei dovedește: deo- 

'sebirea,: timpului -(v. 1.) şi” adunarea “tuturor: membrilorii:de 
noă. La stăpânirea romauă'îl acuză; că revoltă poporul.(v: 11. 

:10. 19, 12). Legându-l: “axată: că! în timpul: interogătorulul 
„era: dezlegat (Io; 18, :12:::14).:-Arhelaă 'e depus: la, :6.1d: Cr.; 
Iudeea; devine provință romană “şi ie supusă propretorului .'din 

: Siria, icărui.: era, “subordinat “procuratorul - (1jyeuow. i proprii=
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eri 7007105) cu! reşedinţa. în Cezarea.:(Acta 23, 23 sq. 24, 27. 
95,1); acestă avea toată '! puterea. în': abs: ența” propretorulul: 

Atunci! era: al. 5. procurator Pilat din; Pont, dela. 26—36 . d. 
Or.: Procuratorul: venea de sărbători la. Lerusalim, unde locuea, 
în “palatul: lui: Irod,; aproape de: fortăreaţa : Antonia, : pentruca 
să: fe” la! îndemână când .sar naşte 'tumult: : Aproape de acest 
palat: era; şi pretoriii: sati. tribunalul (Io.::19, 28). - ui 

3: Atunet'văzând luda care vendase. pe. el 

că l: ai judecat, căindu-se a.întors cel.trelzeci 
de:'arginţiiarhiereilor și bătrânilor zicând: <. 

- Păcătuit-am.'vânzând sânge nevinovat. lar, el 
ziseră::Ce este nouă? Tu: vel vedea. 5.. Şi aruun- 
când'arginții în templu s?a depărtat, șimergend 
s'a spânzurat. Din procedarea arhiereilor și a bătrânilor 
văzu Iuda că fapta, sa e: nedreaptă; ştie -că-l condamnaseră la 
moarte. EI voeşte acum cel .puţiu să împedece executarea pe-. 
depsel,. :căcă, celelalte prezise de. Isus toate s'aii plinit;. de 
aceea .zice, că a vândut sânze nevinovat,. Atunci: dupăce.. a 

fost dus, Isus la Pilat.. Ctiindhu-se dovedeşte 'că în momentul 
tradăril nu așteptase acest sferșit, „Arhiereilor și bătrânilor : 
nu toţi sinedriştii aii parte la acest act. (e. 2); dor e. compus din 

= DTiv. şi. Vor (vină, pedeapsă) : a vendut un om nevi- - 
novat. Şi i-a. „jertfit vieaţa. Duşmaniii. lui - Isus însă se bu- 

"cură, că. L-ai, „prins și nu. poartă grija celuice l-a dat în. 
mâna, lor;, de. „aceea: Ce este: nouă . ete. Tu, „vel. vedea: De 
tine. însuţi „poartă grijă de. acut. înainte. vads : templiil în” 
înțeles propriă,.. unde funcţionat preoțil şi nu să ia în înţeles 
mal,larg (24, 1). andyzeoda să află şi la clasicl=a se-spân- 
zura.  Espunerea lut. Petru Acta 1, 18 diferi, incâtva,- puindu-să 
pondul, pe plesnirea trupului lui Tuda,; „tradiţia, desvoltă aceasta. 1) 
Diferenţa aceasta pare a, să aplana “mal bine dacă primim că 
cadavrul. plesnind a căzut „pe pământ, (ef. Acta 1, 18)... 
4 6. dar; arhiereil, luând, „argiuţil ziseră: Nu 

| să, cade a pune. aceştia, în vistierie, pentrucă sânt 

preţul sângelul.! -7, Lar sfătuindu- seaii cumpărat 
cu el țarina: unul olar. pentru îngropârea străi- 
nilor. :8. Pentru aceea Si: 'a-numit barina, aceea fa 

. » Vezi scrierile Părinților agate trad ase de mine” “pag. 5 — mărturia 
lut! dpolinarie, - . | i TI
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rina sângelui pănă'în. ziua de azl.. “După, Deut. 23; 
18 nu: era permis a să pune. în vistieria, templulur; bani agonisiţi 

pe cale nedreaptă. De aceea sint toți:de acord ca să. cunipere 
un'loc unde s5: îngroape pe'-Ludeit.' din alte ţări, care: i Sar 
întâmpla s& reposeze de sărbători fiind în Ierusalim ;: şi” adecă . 
țarina unui olar în valea :Hinom, care să. numeşte. de :atunel - 

țarina sângelul (cf. Acta.. 1, 18). Cumpărarea s'a. întâmplat . 
mal apol, cf.: Acta, 1; 18. zoofavăg (ropBâv=dar): vistierea. 
templului (Jos. : Flaviu, Bell, jud. 2, 9, 4)... Prețul sângelui: 
preţul: pentru care trebue. “să se' verse sânge. „această ; -mărtu- 
risire este învinovăţire: de sine. (Crizostom). Artic: zov; înaintea 
lui: d700v “zoi xeoupuiwe dovedeşte “că ţarina:e. cunoscută .. în 
Ierusalim. - Pănă în ziua de az) : arată- că evangelia ; „noastră 
sa „tradus în grecește mal. târziu. pe ua ia 

"9.. Atunci: s'a pliniti ceeace s'a zis de Ieremia 
prorocul care zice: Şiauluat treizect'de arginți, 
preţul pentru cel prețuit, care șI-aii preţuitdela 

“Fiit lut Israil, 10. şi i-au dat pe țarina: olarului,; 
precum mi-a poruncit mie Domnul: " Abuinică 'când 
au cumptrat țarina. Citatul te: Zah. 19::13.: Augustin 
ete. cred că avem eroare de memorie, sar vertos "că există 
asemănare cu Ier, 18, 2.19, 1: sq.; - alţil: cred : că: “citirea 
“Iegeuiov e. falză și acest cuieat trebue omis! orf: “înlocuit” “cu 
Zazaolov — dar textul''e sigur. : Origen, Zigaben “ete. zic! că 
autorul & citat din” o 'carte perdută: a Iul lersmia,: iar: »Îeronini 
mărturiseşte că acest loc” la, itit din cuvtnt în: cuvănt: „Legi 

mihi. Hebraeus “obtulit: “Jeroiniae poory)hium, in. „do: hăeoi ad 
verbum' scripta reperi. dă hiţelesul” istoric ali: Ioculur Zah.“! 
4-11 este: Profetul; “dupăce! nu 'maţi! "voeşte "ifis asloral 
lui Efraim, în numele lut Iehova cere plata 'sa.":Er: în" dati 
30 de sicli, "iar el îl aruncă, “la porunca - lur Iehova; tn! “templi 

olarului, Dificultăţi are = SON: olariulii; LXX! traduce sis 
Zovevrijgov=in topitoare “uni! citesc * AS” ON = în vistierie, 
adecă a “templulut. Mt a "luat cuventul” în ! înțelesul olârili, 
ce reesă-'din : zis. d700v. Tot“ “ZEQopudos. În valea: Hinom:: erai 

" oficinele olarilor și' cărăinidărilor (ler. 19, 2). Păstorul aruncă 
cel. 30 de arginți. în templu indicând că și acesta s'a profa- 
nat. Păstorul este „Cristos, pe” cara! “Israil” îl întătară plătind
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pentru i;vieaţa :lut:.30: de: arginți;: Prețul ..-. : prețuit e apoziţie ; 
la. 30 „de -arginți i: care-l aduse: înapol. Iuda; Profetul: are.pers. : 

„Is iiarnevangelistul :persoana 3.: tiafov, tdwiav ; subiectul sânt: 
arhierei], reprezentanţii: poporulul.-- De: observat 'este că :zod j 
Terupievovi'corăspunde lut 1P'n;:(pretii), dar. evangelistul a citit. 
"pi (cari, : aeshumati)! şi înţelege pe: Isus, cel prețuit : zare: 
Soznjv ;:- Zigaben:::: Prețul: Cristosuluă. prea: scump - (compoziţia 
pretium . pretiosi). Cel: care - întrece. orice preţuire a fost prețuit: 
cu:30. de sicli.:0v: Ereuţoavzo :: arhierei. Înţelesul :: aceștia ŞI-ail + 

„ pus..acest.preț:: dându-le anză: fiil. lui. Israil şi “in . numele. lor; : 
deci și-aă: puis preț 'să- leagă cu dela fiii luă: Israil.: : Precum : 
(7a9ă) iînă-a :poruncil mie : Domnul -corespunde lui: :., Şi zise. 
Iehova :cătră :mine“ : (v.:'13);: profetul motivează ' de ce a arun-.: 
cat. olarulul'arginți ce iii 
„ui 11.lar Isus sta înaintea'produratorului; şi: 

l-a întrebat pe el procuratorul. zicend:.Tu: ești: 
regele::ludeilor? 12. Iar Isus zise: Tuziel!. Și: 
când grăeai:asupra lut arhisreil Și bă&trânili-ni-: 
mic-nutrăspundea. . Continuă :tratarea începută: în v: 2:: 
Acest. interogatorii: să. espune mal ::pe : larg 16. 18, .29—39. 
cf.::Le.::23,. 2—5.: Din cuvintele procuratorulul reesă. că: Isus: 
cra; acuzat: a să. fi declarat regele Iudeilor; Isus: confirmă - 

„aceasta: Tu zică (ef. 26,64. .10.:.18, 37).. La celelalte acuze : 
ale, dușmanilor. Isus - nu. răspunde. știind ; că. moartea .lui era. - 
hotărită e ee i 
3-13, Atunel.zise Pilatilul:::Nu auzi câte măr-.; 

turisesc:asupra ta? 14.:Și.nu a r&spuns lui la nici: 
un cuvânt, că se:mira procuratorul foarte. zi6oa oov.. 
zarogi&erugovow: proprii :.c6 lucruri: grave “aduc . contra . ta. 
Pilat : voește :ca 'Isus să:.se'apere, dar demnitatea lu îl: împune; : 
ct,:Le,.:23,:6—12 cari. trebue “intercalate. “Tăcerea din' v.:12.: 
14 urmează după Io.. 18, 37. aa 
„ii 15, Tar la sărbătoare îndatina procuratorul 
săislobozeascăpoporului-u nilegatpe care-il voia. 
16. Iar. aveaatunctiun legat vestiteare se'chiema: 
Bara ba:::Un idrept tradiţional, (cf;. 10. : 18, 39) foloseşte -Pilat:: 
că doar: va libera. pe: Isus; el crede: că -nunial : invidia: arhie-.. 
reilor:-l-a dat. în mânile :sale' și poate: acum ::se-vor: lăsa:de | 

- răzbunare. :zard £oorrjy : : de -s&rbătoare,: adecă în: decursul er:
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(Win.:p. 374);-aci sânt: -paştele : cum, dovedește - textul:r:La.; 
Romani. ::să libera prisonierii, ..în : onoarea, zeilor, de -sărbătoa-:: 
rea -Lectisternielor. (Liv. 9; :14).;-apol. la ziua naşteri: impăra-: 

_ţilor; la Greci :de. sărbătoarea, zeiţet: Ceres, așanumitele 'desn03;. 
Joril; S8 ; poate. că - Romanil.: aplica” “acest. drept. tradiţional :şi.: 
la popoarele .asuprite ca 'să.le căștige iubirea (Origen .în “Mattli. 
III, :120);:la Iudei aleseseră: sărbătoarea -paștelor: - Avea: în : 
prinsoare ; . subiectul. sânt :procuratorul și oamenii lur.. Un legat : 
vor. fi fost mal:-mulți,-:darnumai: pe 'unul puteaii.:cere ''să.: se 
libereze:. înionuov=renuinit,: îni': înțeles :răii ;: presupune : deci : 
mal mulţi.: De observat este că unele “Min. şi ; Verz. au 
“Imooiv. BooaffBâv: aci- şi:v:;:17;- Origen zice. că; să: ăflă și “în, 
multe . Msse.. Bagaffâs ="N2N O3- = fiul părintelui, :" cum. -ex- 
plică Ieronim (Tom. 7. p. 406. în Psal. 108):::, Nolunt:: ha: 
bere. regem :Jesum,: habeant;: regeim: Barabbam,:qui interpretatur . . 
filius patris, hoc “est: diaboli“ ; - Teofilaci: „Iudeii . cer "pe fiul: 
părinte lor, al diavolul, iar. pe Isus l-aă: răstignit: Alţi. 
îl deduc : dela.]3 3 = BaggufBâv = filius magistri: nostri ; : 
era un tâlhar: (lo... 18, 40); :saii dela, JAN: NI = fiul 'tatăluă 
nostru. În acel timp erâii mulţi bandiți care se sculaseră contra - 
puterii romane (Zosif. Flaviu, Bell. jud. 2; 13; 3..4,.7, 29). 
„1ToDeci adunându-se er-zise lor Pilat: Pe: 

cine voiţi s&.vă slobod;'pe Baraba: sai pe: Isus 
care'să5 zice Oristos?18.: Căiştieacă pentru pizmă! 
l-ait dat pe el. Deci: conform aceste! datine și aflându-se: 
acum. atare prins:: E: -Iudeil,: poporul, cf.: vi 15.: Ce să: zice 
Cristos :. poartă între voi acest: nume; e; recunoscut de atare; : 
pe :care 'l-aţi și acuzat : pentrucă «zice : că ;-este Mesia - vostru. :: 
Motivul întrebării: -0a:știea ete: Din: atitudinea. sinedriştilor a” 
dedus :el':că numai invidia,:: că . autoritatea. lut : Isus - crește : în i 
paguba lor, i-a îndimnat:aprocede- astfel. 9 exprimă motivul:: _ 
(Win. p. 372). aa dt 

„119 Iar:când șădeai pe:scaunul: de judecată, 
trimis-a la densul;mulerea lulzicend:-Nimiciţie 
și acestul drept! Căci multe: amipăţit:.azi în vis! 
pentru:.densul: Pilat.râșteptând răspunsul “(la întrebarea, 
din: v.: 17) -poporulut: să''așaază. pe scaunul; de.: judecâtă -(cf.. 
I0.::19,:13);. atuncl: vine „solie dela; femesa . sa i— tradiția o . 
numeşte ; Pyocla; Claudia: Proculă” (Nicef: Ist: bis. 1; 3 0.::Evang:
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Nicod. P, 1. A. c. 2). Dela August înainte magistraţii .ro- 
mani puteaii să-și ice soțiile în provinţele unde erai trimiși 
(Tacit. Annal. 3, 33 sq.). Nimic ție.și acestui drept: să nu-l 
taci nimic răi (8, 29. Io. 2; 4). Căci multe am pățit ; Origen, 
Crizostom, Augustin explică acest vis ca, lucrare dumnezeească. 
spre a dovedi încă odată nevinovăția şi sânțenia lui Isus; 
Beda îl atribue influenții, diavolului. În timpul mal noi unil 
exegeți zic că este. un proces psihologic. Evang.. Nicod. să 
numeşte această femee 9tooefrs și lovdai'Covoa (Tischendorf. 
Pilati e. Christ. judic. etc. ex actis Pilati 1855. p. 16.sq.);..: 
ea auzise de Isus, poate îl și: văzuse, compătimeşte cu el 
având cunoștință de soartea ce-l așteaptă. Teama că zeil vor 
pedepsi pe bărbatul e%, dacă va lua parte la. uciderea lui, se 
manifestă: în vis spăimântător. În vis cf. 1, 20; în somnul 
de dimineaţa. Numai Mt. are această întâmplare; Le. 23, 6 
sq. este trimiterea lui Isus la Irod înainte de propunerea 
de. a-l slobozi. 

20. Iar arhiereil și bătrânii îndemnat mul- 
țimea să ceară pe Baraba,iar.pe Isussă-l piarda. 
21. lar răspunzând procuratorulzise lor: Pecine. 
voiţi din cei doi să vă slobod vouă? ar elziseră: 
Pe Baraba. 92. Zice lor'Pilat: Dar. ce voii face 
cu Isus care să zice Cristos? Zic: S6 se răstig. 
nească. 23. Iar el zise: Dar ce rii a făcut? Iar 
el -și mal vârtos strigaă zicând: S5 se răstig- 
nească. Pecâud Pilat vorbea cu solia femeii sale arhierei! 
şi “bătrânii îndeamnă, poporul să ceară pe Baraba. îva exprimă 
scopul lui zrei9ew; acest verb să leagă . la Greci cu. infin. 
sai :cu doze cu infin. sait cu-dnws (Win: p. 317). Iar răs- 
punzend : e zis în genere reluând întrebarea din v. 17. (Zi- 
gale). Dar ce voi face cu Isus: vol 'cereţi pe Baraba,. ce 
să întâmplă cu Isus? Pe acela va slobozi, rămâne însă Isus; 
el crede că pentru acesta vor cere 0 pedeapsă mar mică. 
naiv zwa rt.(Win. p. 208). Să se răstignească; Zigaben : 

"Nu zic: să se omoară, ci să se răstignească, pentruca și felul 
morții să dovedească că este revoltător.. Această moarte să aplica 
la Romani numai șelavilor şi celor mai mari criminali. Dar 
ce: voi ziceţi st se răstignească;. care este: motivul? vio e 
deci concluziunea (Win p. 416). Slăbiciunea,. lut Pilat. este
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că, deşi recunoaşte nevinovăția lui Isus și. putea să împedece 
uciderea lui, totuș face pe voe poporului dându-i şi toată r&s- 
punderea, faptel. Crizostom compară această atitudine a, lui Pilat 
cu a, tribunului Lysia, când e prins Paul, zicând că ai lucrat 
fără bărbăţie şi foarte moleșiț. | 

“94. Lar văzând Pilat că nimic nu folosește ci 
mai multă gâlceavă să face, luând apă şi-a spălat 
mânile înaintea poporului zicând: Nevinovat 
sânt de sângele acestui drept; voi veţi vedea. 
26. Şi răspunzând întreg poporul zise: Sângele 
lui asupra noastră și asupra fiilor nostri. Spăla- 
rea, mânilor ca semn al nevinovăției era cunoscută poporului 
din Deut. 21, 6. 7 în cazuri de omoruri, când făptuitorul nu 
s& putea, afla (losif Flaviu, Antiq. 4, 8, 16); asemene era 
cunoscută la Greci şi Romani ca, simbolul curăţeniel ; „provocare 
să făcea la soare (71005 7ov: îjitov saii ârevavze Tot 1jilov.,. 
Constit. apost. 2, 52. 1; Acta Pilati 9 p 244). Pilat declară 
că e nevinovat de celce sta atins, nu ia asupra-şi sângele lui, 
dar a impedeca vărsarea acestuia, nu are putere suficientă. Nu 
folosește: nu ajunge la niciun rezultat (lo. 12 , 19). 29os cu 
dno e evraizm (cf. 2. Sam. 3, 27. Acta 20, 26). Vol veţi 

“vedea; Pilat pune asupra lor toată răspunderea pentru acest 
omor justiciar. Sângele acestui drept, adecă vina, ete. cf: 23, 
35. Acta 18, 6; 2. Sam. 1, 16. ler. 51, 35. zov Aizalov lip- 
sesc BD Origen, Crizostom. La Evrei judecători, în semn că 
sentenţa e dreaptă și nu iai răspunderea pentru moartea celui 
osândit, puneaii mânile asupra acestuia rostind cuvintele: Sân- 
gele tăi vină asupra capului tăi. Această formulă rostește 
poporul și cere pedeapsa -lul Dumnezeii, ceeace sa şi plinit 
risipindu-să Ierusalimul. Orizostom: Așa mare este turbarea și 
pofta rea. Poporul care mai nainte, mergând după Isus, îl prea- 
mărea pentru minunile sale, acum cere moartea, lui. ” 

26. Atunci le-a slobozit lor pe Baraba, iar 
pe Isus bătându-l l-a dat să-lrăsiignească. Verbul 
poaye??o_v e format din flagellare, în loc de ueozpovv (lo. 
2, 15); După praxa criminală la. Romani Dbiciuirea să săvâr- 
şeşte înainte de răstignire (Liv. 33, 36. Curt. 7, 11, 28. Cic. 
de div. 1, 26, 55. 105, Flaviu, Bell. jud. 5, 11 1). "Oel osân- 
dit să lega cu mânile de un stâlp, care avea, înălțimea din ju- 

20
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mătatea statului omenesc; să dezbrăca de vestminte şi să bătea 
cu vergi de ulm sai cu curele -cari la capăt aveai. noduri 
(uăoriă doroapalwri) ori bucăţi de plumb. Compârând I0.. 
19, 1 sq. Le. 23, 16. 292 rezultă că bătaea: și batjocurirea : 
(v. 27—31) să: intâmplaseră mal nainte,. şi adecă « ca, a mijloc cu. 
care Pilat voia s& scape pe Isus. -: 

$. 54. Răstignirea și moartea lui Isus, 27, 27- 50. 

(Ale. 18, 16—87, Le, 28, 26 -46. Io. 19, 17-—30).. 

Mt. în relatarea, sa ne prezentă pe Isus batjocurit de: 
soldaţi și israiltenii care treceai, de membrii sinedriului, chiar 
de cel împreună răstigniţi. a) în pretorii (v. 27— —32); b) pe: 
cruce (v. 33—44); c) la moarte (v. 45—50).. 

27. Atunci ostașii procuratorului luând pe 
Isus în pretorii adunat-aii la dânsul toată co- 
horta. 28. Și dezbrăcându-l peel l-ai îmbrăcat în 
hlamidă, 29. şi împletind cunună de spini ai pus 

pe capul lui și trestie în dreapta lui, și îngenun- 
chind înaintea lui îșt băteau joc de el zicând: 
Bucură-te regele. ludeilor, 30. şi: scuipind asu- 
pra-l ai luat trestia și-l băteaiă peste cap. 31. Și 
dacă l-ai batjocurit pe'€l, dezbrăcat-aii de pe el: 
nlamida și l-ai îmbrăcat în hainele sale, și l-ai 
dus să-l răstignească „ Ostaşiă procuratortilai : care aveati 
serviciă atunci. Pretoria: palatul procuratorului (lo.: 18, '28); 
afară de acesta s'a întâmplat biciuirea. ozeîiga e !/, de: cohortă, Dă î 
cam 600 de oameni care garnizonait în Jerusalim. La denul 
(270 aUzrov): e ţinta, adunări lor. Zoată- nu să ia literal, 
pe cel care să întâmplaseră a fi în apropiere. După biciuire 
Isus a fost îmbrăcat în hainele sale, acum iarăș îl dezbracă 
— pare numai cele deasupra (cf. v. 31 ze iudrea). NBD aii 
îvOvoawres în loc de 240voavres; pare adaus din Me. 15, 17, 
jar înţelesul ar fi: dupăce l-aii îmbrăcat cu hainele de: desupt, 
rupte înainte de Diciuire (Dionys. Halic. 9, 596), nu i-ati dat 
haina deasupra (ză iudre v. 31), ci mantaua mohorită. xJcruve 
Sagun!) era, haina soldaţilor confecţionată din lână, colorată 

1). Port național al. “Spanilor, Galilor, Ligurilor şi Germanilor. După ceata | 
evangelişti haina era purpură, după Mt. roşu mohorită. 

N
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roșu cu cocos; pe umărul drept era prinsă ci cu cataramă ; regii 
şi imperatorii încă o purtaă, dar din materie fină și mai lungă. 
Aşa fac ostașii. din Isus rege-caricatură. La trestie să suplinește 
aă pus din cele precedente. Cunună de spini (împletind) e dia-! 
dema regească; spini! să dovedească lu! Isus. cum înţeleg el 
încoronarea; trestia substitue sceptrul; îngenunchierea și cu- 
vintele : Bucură- te etc. exprimă adoraţiunea, iar salutarea oma- 
gială să înlocuește cu scuipire şi bătae pe cap. Specia spinilor 
nu e cunoscută; călătorii mal noi zic că e rhamnus paliurus 
sai spina Christi, care are ramuri foarte mlădioşi Și spinoși; 
să află în apropierea Ierusalimului și acum. După batjocurire 
iarăş îl dezbracă de manta!) și-l îmbracă în hainele sale de- 
asupra (v. 28). 

39. Iar eşind afară aflat-ati pe un om din Ci- 
rene, numele lui Simon; pe acesta l-ai silit să 
ducă crucea lu. Executarea să fiicea afară de cetate (Num. 
15, 35 sq. 1. Reg. 21,13. Acta 7, 58), de aceea eșind. Cei 
osândiți la moarte pe cruce trebueati singuri să o ducă pănă 
la locul de executare (lo. 19, 17). Isus în urma celor întâm- 
plate era de tot: slăbit, soldaţii silesc pe Simon să o ducă (Me. 
15, 21),. „pentrucă- altul din popor nu voia, să facă acest servicii 
(Le. 23, 27). Acest Simon era din Cirene, capitala, provințil 
Cirenaica . în Libia, unde locueaii mulți Evrej, deși nu .știm de 
a fost el păgân sai iudeii; de era stabil în Ier usalim sai nu- 
mal acum; liber ori sclav. " Aceşte nu st dovedesc nici din care 
venea din țarină, pentrucă y09s nu == curte la moșie, vilă 
(Le. 23, 26), nici din ajyytgevoov (ef. 5, 41), pentrucă, sol- 
daţii romană nu procedai totdeuna strict după lege faţă de 
Evrei! liberă și provinţiali, (Liv. 30, 4). Me. zice că e tatăl 
duor bărbați cunoscuţi în biserica creștină (Rom. 16, 13). 
Răstignirea era pedeapsă străină. Romanii aveaă 3 soiuri de 
cruci: cruz decussata (X.), cruz commissa(Ţ) şi cruz îmmissa 
(-P); pe cea din urmă pare că Isus a fost răstignit?). 

33. Şi venind la-locul ce să chiamă Golgott, 
ce să zice locul căpăţinei, 34. i-ai dat s&beaoţăt - 

1) Despre cunună nu să zice că a fost luată jos; Zigaben crede că s'a, luat ; 
Evang. Nicod. 10. Tertulian, Origen că nu. 

3) La Greci nu st face strictă deosebire între trunchiul şi grosul crucil ca, 
la Romani. Aceştia numea trunchiul patibuhuni, grosul cruz; cel dântâiii purta 
cel osândiți și adecă să punca pe grumazi, li să legaii mânile de el saii să pironeaă; - 
Ja acesta să adauga grosul şi crucea era "gata, . 

20
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amestecat cu fiere; şi gustând n'a voit să bea. 
Golgota, cald. Npbabă, e stat. emf. dela Aoaba, evr. midi = 
căpățină. Numirea e luată poate dela multele căpăţiul ale celor 
executați “aci (Ieronim şi Părinţii), sai dela forma rotundă, 
pleşuvă (Ciril Jerusal. etc.). Tertulian, Origen, Civil, Ambrozie, : 
Atanasie, Epifane, Augustin etc. cred că să numeşte așa dela, 
mormântul lui Adam; Ieronim zice că-este o tradiţie neade= 
vărată; Ambrozie, Atanasie şi Epifane o reduc la Evrei. Locul 
acesta este afară, de cetate (ler. 31, 39) și să crede că acum 
se află acolo biserica mormântului Domnului nostru, pentrucă 
pe timpul acela acest loc era afară de zidul al doilea al Ie- 
rusalimului. În v. 34 citese unele mărturii vin (NBDL Verz. 
cf. Me. 15, 23), altele ofăt (Ps. 69, 22). 077 —fiere, la, 
Me. aflăm smirnă; ce nu contrazice pentrucă fierea să între- 
buințează spre a semnifica ceva amar, smirna încă e amară. 
Datină era la, Iudei să se dee deliquenților atari beuturi inainte 
de executare spre a-i ameţi ca, să nu simţească dureri. Isus gustă 
oțătul argtând că primeşte ceva recoritor, dar beutura ameţi- 

“toare (fierea) nu, pentrucă voeşte să lupte cu deplină conștienţă. 

35. lar dacă l-ai răstignit pe el împărțiră 
hainele lui aruncând sorți, 36. și șăzend păzeaii : 
pe el acolo. Crucea din trunchiă şi gros (la Iustin, Tertu- 
lian antenna) — cel dântâiă trecea .puţin în. sus (crux im- 
missa; așa să zugrăvește crucea lui Isus din sec. 5.) — să 
așăza în pământ, apoi să ridica pe ea cel osândit, mânile 
și picioarele să băteai cu cue!); corpul zăcea pe un ţeruș 

1) Regulă era, a, pironi mânile şi picioarele osândiţilor. (Plaut. Mostell. .2 
1,.13: „Ego dabo ei talantum, primnus qui in crucem excucurrerit, sed ca Iese, ut 
offizantur bis pedes, bis brachia“); iar la Isus mărturisesc Iustin Martirul . (c. 
Tryph. 97) Tertulian (e. Marc. 3, 19), Ciprian, în ale căror timpuri răstiznirea 
era îndatinată (Constantin cel Mare a destinţat-o); “că. o pun în legătură cu Ps. 
92, 17. Întrebare poate fi de stai pironit fiecare picior sait: amândouă unul peste 
altul. Pentru părerea din urmă siint tragedia compusă în sec. 6. (atribuită luk 

Grigorie Nazianzeanul) în care crucea lui Isus să numeşte 70107770 $ulov, 
iiclave lignum; Nonnus în parafraza la, ev. Ioan (20, 19). Dar aceasta pare ne- 
practie, căci ar fi trebuit un cuiă foarte lung şi gros care şi aşa n'ar fi putut da 
“soliditatea, necesară; de aceea este probabil că fiecare picior s'a pironit separat. 
Raţionaliştii neagă că picioarele osândiţilor să pironeaii de regulă, ci numai :să 
legaiă, ce sa întâmplat şi'la Isus, având în aceasta un argument pentru afirma- 
țiunea că moartea lul Isus a, fost părere numa!. Motivele acestora sânt: -a) o. 20, 
25; Toma însă nu aminteşte semnele dela picioare din bunăcuviință; el îşi în- 
chipue pe Isus de faţă şi are destul dacă vede numa! mânile şi coasta. b) După 
Socrates (H. E. 1, 17) împărăteasa Elena a găsit şi cuele cu “cari Isus a fost răz- 
tignit pe cruce, dar nu aminteşte cuele dela picioare. Contextul dovedeşte că aci:



bătut în trunchiii, care trecea printre picioare și împedeca, ru= 
perea mânilor ; deci nu era scândură sub picioare (șuppedaneam2), 
Înpărțiră hainele lui: osândiţii să dezbrăcai de. haine și. gol 
să răstieneaii; hainele eraă proprietatea celorce executaii sen- 
“tenţa. Nehotărit este dacă aii înfâșurat apol. coapsele luk Isus, 
cum îl zugrăvesc (subligaculum), deşi șă aminteşte Evang. 
Nicod. 1, 10 (p. 339 edit. Tischend.). Atanasie, Ambrozie, 
Augustin: ete. cred că Isus a spânzurat pe cruce gol; dar 
averzianea. Ludeilor. cătră. goliciune, prezența femeilor par a 
indegeta că coapsele lui aii fost învelite. Aruncând sorță,.. mal 
detailat lo. 19, 23 sq.: Vulg. Recepta citesc încă ca să se 
plinească ce sa zis de prorocul : Împăvțil-aă hainele mele etc. 
— adaus din lo. 19, 21 lipsind mal în toți codicil; Soldaţii 
păzesc ca să nu fure. cineva pe cel răstignit. Moartea nu urma 
îngrabă, pentrucă umflându-se părțile pironite sângerarea era 
împedecată; deliquenții adese trăeai o zi, chiar 3—4 zile 
(Petron. Sat. 111 sq. Eusebie H. E. 8, 8). 
37. Şi au pus deasupra capului vina lui scrisă: 
Acesta este Isus regele Iudeilor. Dio Cass. 54,8 
spune că deliquentul pe drum la locul de executare avea să 
poarte o tablă, pe căre era scrisă vina lui; să poate că un 
herold inergea înainte şi striga spuind poporului vina, pedepse! 
(Suet. Domit. 10. Calig. 32. Eus. E. E. 5. 1, 19). După 
Io. 19, 19 sq. Pilat lasă vina să se scrie în: 3 limbi; toți 
să cunoască că Isus e primejdios.: După răstignire soldaţii pun 
inscripţia pe cruce deasupra capului. Pozitiv nu ştim de această 
tablă (oavis) să punea totdeuna pe cruce. 

38. Atunci răstignesc cu densul împreună d-ol 
tâlhari, unul de dreapta și altul de stânga. 39. 
Iar celce treceaii huleaii pe densul, clătind cu 
capetele sale și zicând: 40. Celce strică templul 
şi în trei zile îl zideşte, mântuește-te pe tine 

e vorba numa! de o parte din cele aflate dela cruce, .partea ce Elena a dăruit 
fiului săi. . Ambrozie (Or. de obitu Theodos. $ 47) zice că împtrăteasa .a dăruit 
cuele dela picioare; Rin (II. E. 2, 8), Zrodoret (H. E. 1, 17) că amândouă pă- 
rechile cuelor. Această, divergență însă dov edeşte pironirea "picioarelor, . 

2) Anastasie Sinaita (sec, 7.), spre a ar&ta monofiziţilor că numa! trupul a 
-pătimit, zugrăvește o icoană a Mântuitorului fără, cununa. de spini, cu.nimb, din 
rana de suliță curge sânge, crucea are inscripţia IC XC, razim la picioare, jos la 
capătul crucil craniul lul Adam, deoarece Golgota să crede locul înmormântării luk. 

“ Acest model e recunoscut în biserica noastră.
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însuţi, de ești Fiul lui Dumnezeii, pogoară depe 
cruce. Atunci: dupăce s'a. săvârșit răstignirea. Tradiţia nu- 
mește pe tâlharul de stânga Gestas, pe cel.de dreapta Dismas 
(Bvang. Nicod. '1, 10 ed. Tischendorf p. 339). Răstâgnesc: 
altă, secţie de soldaţi, ce rezultă din v. 36. (șezând... . acolo). 
Ceyce treceaii arată că 'Isus a fost răstignit aproape de dru- 
mul de ţară. Clătind cu capetele sale; aşa exprimă că că acum 
Sa sforşit cu cel răstignit şi toate afirmările luf (v. 40, Ps. 
22, 8. 109, 25. Iob 16, 4). DM citese înainte de 6 xara-— 
Juwy cuvântul ouă (5), adaus din Me. 15, 29. Mulțimea 
foloseşte cuvintele martorilor mincinoși (26, 6 1); față de 
afirmaţiunea lui este lucru mai mic a se mântui pe sine. După 
BLA trebue citit zarăfn9 fără zai precedent (NAD). Aci 
avem paralelizm între Celce strică etc. și de-eștii Fiul lui 
Dumnezeu, mântueşte-te .. . și pogoară de pe cruce. 

41. Așijderea şi arhiereil batjocurindu-l îm- 
preună cu cărturarii și bătrânii ziceai: 49. Pe. 
alții a mântuit, pe sine nu se poate mântui; re- 

_gele lui Israil este, pogoare-se acum depecruce 
Şi vom crede întrânsul! 43. Nădăjduea spre Dum- 
nezei, mântuească-l acum de voește pe el; că 

„zise că Fiul lut Dumnezei sânt. 44. Iar aceeaș 
îl ocăraiă şi tâlharii care erai răstigniţi împre- 
ună cu el. Sinedriștil și acum trag la îndoială minunile lui, 
de cari atâta s'a vorbit; el sieși nu poate ajuta. Recepta, ci- 
tește zi înaintea lui Gaoe/eus; fără acesta batjocura e şi mai 
mușcătoare: a afirmat că e regele lui Israil, Mesia, dovedească 
acum! Unele mărturii citesc curg în loc de Er” aurov (NBL): 
în momentul când face aceasta, credem lui; îz aura: el e baza 
credinţii (Rom. 9, 33. 10, 11; 1. Tim. 1, 16; 1. Petru 2, 6). 
Și vom crede întrânsul: de. se va pogori acum de pe cruce 
vom crede că e Mesia. Nădăjduea spre Dumnezea, cf. Ps. 
22, 9 după LXĂX: jAmoev îrri zugrov, 6votodu auzov, 6wodrw 

„QUTOV, Ore Deh aerov, dar- schimbă pe că-l voește pe el în: 
de-l vrea pe el, adaug. ca motiv: el zise că "Fiul lui: Dumne- 
zei sânt. Emfaza are Dumnezea: "Fiul acestuia sânt - nu al 
unul om. Dumnezeii l-ar scăpa acum de moarte dacă -afirma- 

rea, lui Isus ar fi adevărată. A voește pe el! e format după 
"12 VON: de este obiectul doririi lui; îl iubește. 70 uvzd e
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acuz. obiect. (Fil. 2, 18) după construcția Overditev ză zi 
(Win. p. 213); așadar unu=6uoiws. Le. 23, 39 sq. arată că 

„numai unul,ocăra pe Isus, pentru .ce celalalt îl mustră; Mt. 
„. şi Me. zic că amândoi, Plur. Aporai este al categoriei: arhie- 

„ “rel, tâlhari; celce îl răstigniseră și cel impreună răstigniți îl 
„. batjocureati. Origen, Ciril, Crizostom, Teofilact, Zigaben cred 

că la început: amândoi tâlharii l-ati ocărit; iar mal apoi, vă- 
zând - demnitatea cu care Isus rabdă patimile, unul cere graţie 
dela el... | | | 

a 45. lar dela ora a șesea întunerec să făcu 
“peste tot pământul pănă la ora a noaua. 46. lar 
pela ora a noaua strigă Isuscu glas mare zicând: 
Ili, Ii, lema sabahtani? adecă: Dumnezeul mei, 
Dumnezeul meii, de cc mat părăsit? 47. Iar unii 
din celce stăteaii acolo auzind ziseră că pe Ilie 

„chiamă acesta. 48. Şi îndată alergând unul din 
el și luând un burete l-a umplut cu oţăt şi puin- 
du-l întro trestie îl adăpâ peel. 49. Iar ceialalţi 

__ ziseră: Lasă să vedem de vine Ilie să-l mântu- 
:... ească. 50. lar Isus iarăş strigând cu glas mare 
"şi-a dat duhul. Numărarea orelor e cea, evrecască ; aici 12 

ore din zi; ora a 9.==3 ore după amiazăzi; la timpul răstig- 
nirii lut Isus cf. Io. 19, 14. Întunereci) este o întunecime 

"extraordinară ca semn din partea lu! Dumnezeii. Peste tot pă- 
mântul st ja în înțeles strict. Crizostom, Teofilact, Zigaben 

„zic că întunecimea a, fost. generală, “nu particulară ; alții o 
„mărginesc la, Palestina (Origen etc.), dar expresiunea, are nu- 
„mal înțelesul ântâii, cf. Le. 21, 35.'23, 44.. Rom. 9, 17. 
„10, 18. Apoe. 13, 3. Tertulian (Apolog. 21) dovedeşte din 

„ „documentele aflătoare în arhivele statului veritatea aceste! isto= 
„orisiră, 1, 1, lema sabahtani e din Ps. 22, 1; în locul lui 
ITIDIN 99 e pus cald: pa mo - Mărturiile citesc. Aaa, 

i (Loma UL aut]. ( Cezrct Scta, Poza i 

Di - Na poate fi întunecime de soare pentrucă era lună plină (Origen ; Acta, 
- Pi. Tischend, p. 249; Crizostom combate această părere amintind durata; Ieronim 
îmbină amândouă); de aceea nu poate fi cea relatată de Phlegon din timpul luy 

: Tiberiu (Eusebie; Chron. 01, 202, 4 ad a. 19 Tib,), care după Ideler (Chron. 2, 
417) a fost la 24 Nnemvre an. 29 d. Cr, Așijderea nu este o întunecare a, atmos- 

“ferei, cărel precede un cutremur de pământ, căci v. 51 sq. nu descrie un cutremur 
de pământ în înţelesul de rând, iar Me. Le. amintesc întunerecul şi ruperea cata- 
petezmei dar nu şi cutremurul de pamânt. Rămâne deci a, lua istorisirea, evange- 

- Lică în înțeles literal, cum zice Zigaben: Soarele a îmbrăcat întunerec ; Ieronim : 
Luminare maius retrazisse radios suos. - .
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"Anu, Aud, Vulg. lamania. Suferind Mântuitorul 3 'ore sufletul 
lui cade în cea, mal:mare durere ce poate nimeri :pe om: pă- 
-răsirea de Dumnezeii.. Traducătorul a păstrat cuvintele evreești: 
pentru .v. 47. Ele. nu exprimă desperare, inici acuză pe Dum- 
nezeii; ci sânt esclamare firească; a sufletului care -e în neca- 
zuri și suferințe. Cine chiamă pe. Dumnezeii în: nevoile sale 
arată că nădăjdueşte. în el şi-l poate ajuta: Probabil 'este că 
Mântuitorul 'a rostit psalmul întreg, îndeosebi că :,Sa sfârșit“ 
este finea,'lul.. Cuvintele din v. 47 nu le rostesc: soldaţii ro- 
mani .(Zigaben): pentrucă nu : înţelegeaii pe Ii, : ci: Iudeii: - care 
credeai. că înaintea :Mesiei . vine - Ilie. EI răstâlmicesc pe -Ili 
ca cum Isus ar chiema, întrajutor pe Ilie; este: ironie, batjo- 
cură; frivolă.: La v.:48:sd. cf..10.::19;:28 sq. Unul din ostași 
compătimește; pe Isus, 'de accea, vrea să-l aline durerile, 'ceialalță 
însă zic st-l lase ca: să, vadă deva veni Ilie să-l scape;: după Me. 
15, 36; celce 'îl'-adapă. grăeşte. astfel: Înţelesul :--voiii să-l adap 
casă nu moară. pănă „îl. scapă Ilie pe care l-a chiemat. "Așa, 
a suferit 'el' cu trupul şi sufletul - “înainte. de a: întra, - moartea 
(Evr. 2, 9: Gen.':35,:18.::Ps., 146, .4).:'0503 =="posea,:beutura, 
soldaţilor romani (lo: 19, 29).. Lasă: „nu-l adăpa.'ilarăș (lip- 
sește. în :unele:: Msse) ; să rapoaită la 'v. 46: Cuvintele -lui Isus 
sânt relatate Le: -23, 46. .10.:19, 30. ::Cu glas mare: dove- 
deşte după unil.:că,: ma murit .. de: oboseală . (lo.:.19, 31:sq.); 
după alții: Isus/ar “mai fi avut. putere a ţine: vieața,: așadar . 
moartea e. de: bună voe (Origen, Crizostom, Teofilact, Zigaben 
etc.). dprevar: 70 :nveua: sati. zijv wuzijv = a-muri j.. cf. lo: 
19,30. O. moarte „la -părere nu: se. împacă :cu. prevestirile. lui 

Isus; "cu existența - bisericii întemeiată pe această eredmţă ei. 
28;' 10; Le: 24, 51). Ce = 
DI “; . ENDRE ip N ae 

Ş. 55. Evenimentele, la, moartea lui Isus; 3 înmormentarea lui, 
„27, 51 66. A 

Qre. 15, “38-47, "Le. 23, 4566, Io, 19, 9140). 

Ă Imediat după cele. precedente. “tncepe evangelistul cu. i9ou 
exprimând : din întâmplările la moarte însemnătatea, și - mărirea; 
celuice. a fost omorit.. Evenimentele. sânt lucrarea lui Dumnezeii 
creatorul. şi - Judecătorul * lumi, „deci mărturisesc: dumnezeirea, : 
celui lăpădat de oameni...
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51.:Şi iată catapeteazma templului s'a rupt 
în două de sus pănă jos, şi pământul s'a cutre- 
murat, și pietrele s'a despicat, 52.'şi mormân- 
turile s?aă deschis şi multe trupuri ale sânţilor 
care adormiseră s'aii sculat; 53. și eșind din mor- 
„menturi după învierea lui aii venit în sânta ce- 
“tate şi :s'aii arătat multora. 54. Iar sutașul şi 
celce păzeaii împreună cu dânsul pe Isus văzând 
cutremurul și celece să făcuseră s'au spăimântat 
foarte, zicând: Cu adevărat Fiul lui Dumnezei 
era acesta. Catapeleazma e perdeaua la întrarea în sânta 
sântelor (Ex. 26, 31. Lev. 21, 23. Evr. 6, 19. 9, 3.10, 
20), deși mal era a doua la întrarea în sânta, numită 2nionaorgov 
705) “Ântâiul semn la moartea, lui Isus este ruperea, acestei 

perdele, necauzată de cutremurul de pământ care este după 
aceea, și dovedeşte: că Isus a întrat în sânta sântelor dând tu- 
turor dreptul de întrare (Evr. 9, 8. 10, 19. 20 Origen, 1er- 
tulian,. Ilarie,. Crizostom, Ieronim etc.); că instituţiunea T. V. 
s'a :desființat. Aceeaș îusămnătate are și cutremurul de pământ. 
“Mormbenturile se deschid : Isus prin moartea sa a învins moartea. 

Multe trupuri ale sânților:): -ale învăţăceilor reposați al : lui 
Isus, &yeeos ocură numai aci în T. N., să leagă cu'e207490v; 
dupăce înviaseră aii : rămas ascunși și n'aă întrat în cetate 
pănă după învierea lui Isus. auzo. e, genit. -obiect.: Tatăl a 
înviat din morți pe Fiul (Rom. 4, 24. 8, 11.10, 9; 1. Cor. 
16, 14). Întâmplările aceste înriurese asupra, păzitorilor, Jar 
sutașul: ete. (Centurio- supplicio praepositus, Seneca, de ira 1, 
16); aparţinea la onsiga (v. 17). Și ceice îl păzea: sânt la, 
olaltă (v. 35 sq.). Celece să făcuseră: .la, moartea lui Isus 
(v. 46 sq.). Partic. prez. exprimă că aceste durează și acum, 

4) a) Teofilact înţelege sub uuara trupurile materiale ale celor morți: 
adecă aceștia aiă înviat apol iarăş ai murit, dar Evepavio9noav nu exprimă vieaţa, 

de rând, apoi din 7r04/oig vedem că având o vieaţă în trup glorificat nu sar 
„zice că multor s'aii arâtat, ci ar fi fost văzuți de toţi cu care ai venit în atingere . 

b) Origen, Ieronim ete. zic că trupurile erai glorificate ; aceştia aă anticipat în- 
vierea, generală ca aga cu Cristos să se înalțe la cer, Această părere nu se împacă 
cu Evr. 11, 39 sq. (sânţi! T, YV. nu vor ajunge la înviere înaintea noastră). c) Su- 
fletele celor fericiţi (d. e. Adam, Avram, David; saii celce erai în vieaţă după 
păşirea luY Isus, l-aii cunoscut şi iubit, dar muriseră înaintea. lu!) aă îmbrăcat 
trupurile din mormânturi numa! pe un timp ca să fie martori învierii lui Isus, 
apol depunând trupul s'aii înălțat la cer cu Cristos.
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iar. «ai trece dela, cele generale. la, cele: speciale. Sai spăimân- 
"tat: de frica zeilor. Fiul luă Dumnezeii în. înțelesul păgânilor : 

un eroii sai semizeii., Acești soldaţi nu aparțineai legiunilor 
romane în înţelesul. strict, „pentrucă dela 6. d: Cr. pănă la 70.. 

"în Iudeea, se aflat numal trupe auxiliare. conserise “din provin- 
țiali. Garnizona din Cezareea, în special, era compusă numai din 
locuitorii Siriei (Josif Peg, Bell. jud. 2, 13, 7. 4,1, 5 cf. 
Mommsen, Rom. Gesch. V. p.:53..cd. 3). pi 

„55, lar acolo erai multe muieri. privind de 
departe, cari merseseră după Isus din. Galileea 
„slujind lui; .56. intre aceste-era Maria Magda- 

lina, şi-A Maria, mumă lui Iacob şi.losif,-şi:muma. 
fiilo r lui Zebedeii. Slujind luă: de trebuinţele- trupeştă. 

„Între aceste: mai tost. numai cele amintite cu numele de Mt. 
: Alaria :Magdalina : :din „cetatea Magdala (15, 39); Magdalina 

e deci gentilic (Le... 7, 36;-8, 2),. se deosebeşte de. cea din 
„10. 19; 1-:sq. A ha "Iacob cf, 13, 55; Crizostom, Teofilact 
ail înțeles. pe muma Jul Isus, ce:e "falz (Zigaben) “Muma fii- 
lor lui . Zebedeitt :  Salome (20,: 20.. Mc. .15, 40. Io. 19, 25). 

57. Tarifăcându-se seară: venit-a. un om bo- 
- gat din” Arimateea:cu-numele:losif;. care şi el 
„fusese învăţăcel-al lut Isus; 58. acesta mergând 

la Pilat ceru trupul lui: Isus, Atunci. Pilat po- 
runci s& se dee. Îngroparea lui Isus este a doua mărturie 
că înjosirea pănă la moarte este înălțarea lut. Sinedristul Iosif 
din” Arimateea,: pe față ; mărturisește . credința cerând trupul în- 
văţătorului.: .0wpia .scil.: cea. însemnează timpul: dela 3—6 ore 

. după .amiazi (8,..16..14,:15. :Mc.;4,:35), sati. dela:6 ore 
„după. amiazi : pănă la începutul. NOpțit: (4, 23 cf. Me. 6, 47). 
“Aici este în înțelesul ântâiii, ce-reesă din Me. :15,:42 cf. Le. 
.:23, 54. Vineri începe: a: se stergi, în care. zi a fost, în:acul an 
pregitireă, pentru -15 Nisan, -ziua paştelor;. cu apusul soarelui 

:. începe sabatul, lucrul. încetează. -Venit-a:: la locul de. executare, 
ca apoi să meargă la Pilat. Bogat e adaus'spre a arăta că ca atare 

„savu curajul a merge “la procurator. : Din 'Arimateza. să lcagă cu 
“om bogat, nu cu-venit-a... Acest oraş după unii este Ramataim în 
„munţii. Efraim (1. Sam:“1, 1) „sait: Rama (2,'18); alții cred 

Di că este Ramla în șesul Saron. „Tosif era membru al sinedriului 
(Le. 23, 50. sq.. 10. 19, 38). Care și el: „ca „muierile amin-
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tite și fil lor. „ueconrevev zei et. 13, 52. - După Deut.-21, 
23 trupurile celor răstigniţi trebueaă luate: :jos în ziua .execu- 

tării; la Romani rămânea pradă paserilor (Plaut. mil. glor. 
2, 4,:9. Horat. ep. 1, 16, 48);. cerându-le. însă rudeniile. să 

i estraidati. Mergend : de pe” locul “de executare. Pilat UI îm- 
plineşte “cererea (Mc. 15, 44'sq. 10.19, 33 sq.).: 

59. Și luând osit trupul l-â infăşurat cu 
_giolgiii curat, 60. și l-a pusîn mormântul ssii 

noii care îl săpase în. piatră,: şi prăvălind o pia- 
tră mare peuşa mormântului s'a dus: 61. Laracolo 

“era Maria 1] Magdalina şi ceealaltă Marie, ștzând 
- înpreajma mormântului. Luând::de pe cruce. Giolgiă 

curat: :nemurdar, cf. lo. .19, 40: în fâșii: de pânză. În - 
apropierea, Terusalimulut “mormenturile erai săpate. în: stâncă 
orizontal, în--ele . să ;puneaii -trupurile. dupăce - mal: nainte să . 
înfășuraii în fâșii de pânză :puindu-se. și. aromate, Aci nu să 
eschide Mc. 16, 1. Le. 23, '56. 'lo. 19, 39. îv 7ij nerog: 

_“ stânca, care era acolo. Piatra. e prăvâlită: deasupra, ușii mor- 
mântului ca să nu poată întra “fiare sălbatice şi.s& profaneze 
trupul; așa să închid și acum. mormenturile. în orient. După 

„+10. 20, 8 sq... pare a fi fost: mormântul. foarte - spaţios.. Fra 
acolo : când s'a făcut. înmormentarea. . Geealalta cf. v. 56. Me. 
15; 47. - Înpreajma mormântului): -ca să. vadă, unde e, aștzat 
trupul ; „pentru cele din Me..15, 47..16, 1; Le. 23,:55 sq. 

62. Iar mâne zi, care-e după: Vineri, aduna 
tu-s'aii arhiereil şi farisei. la Pilat: zicând: 63. 
Domnule;'adusu-ne-am aminte că'acel. amăgitor 
zise încă fiind viă: După tre! zile învin..164: Po- 

- runcește deci'să'se întărească.:mormtntul:pănă 
a treia.-zi, ca nu cumva'.venind'învățăceii să-l 

". fure şi să zică poporului: S'a sculat din morţi! 
Și va fi rătăcirea de apol mal rea decât cea: dân- 
tâii. nogaozeuri=—ziua de gătire; așa numeaă” “Evreil - 'ziua & 

i şesea (Vineri; cf.: Josif Flaviu, Antiq. 16, 6; 2. Me:'15, 42) 
şi zilele înainte.de sărbători, pentrucă :88 pregăteail. cele nece- 
“sare pe mâne zi. Care e după gătire :. Sâmbată. Probabil este că 

““arhiereil şi fariseii merg la Pilat dupăce trecuse ziua, seara, ca să 
"nu se necurăţească, După 'sinoptici în anul morți! lui Isis za- 
"-Quozturj de: Sâmbătă a fost. 1. zi-a s&rbătorii, să. putea; numi
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ouffBarov. (Lev. 23, 11. 15).  Wieseler (Synop. p. 147) 

crede că Mt. nu: întrebuințează | jus tori odffBuzov ca să 

pu .producă nenţelegeri. Aceasta însă nu stă, deoarece Mt. 

(26, 17— 27, 1) spune apriat că ziua, morţii tur Isus e ziua, 

întâia a sărbătorii, deci putea scrie 7jris 207: 70. odffBarov. 

Mai firească este explicarea, exegeţilor. care zic că expresiunea 

e luată dela datina iudeocreştinilor, Creștinii încep pe încetul 

a nu serba Sâmbăta, cu Iudeii, iar cuventul TaEOOzEVI). perde 

semnificaţiunea originală şi să întrebuinţează ca numire pen- 

tru Vineri. Mt. scrie „mâne zi. care e după Vineri“ şi nu 

„Sâmbătă“ ca să nu. fie înţeles răi de iudeocreştini.. Adusu- 

ne-ai aminte: “motivează. sinedrişti de ce n'aii cerut trupul 

„lui Isus îndată, Acel amăgitor: -al- poporului (&. Cor. 6, 8; 

cf. Jos. Flaviu, :Antig. 20,.8, 6. Bell. jud. 2, 13, 4. Iustin 

c. Tryph. 69: “ 1con)dos). Îavii (Epeieozur); “prezent. exprimă 

siguranţa cu care „prezice fapta: Și va ji :nu depinde de ca 

mu (puzpzrore). „Rătăcirea de apoi: depărtându- -să trupul și zi- 

cându-să că a înviat. Decât cea “dântâiă : i-a, succes a se numi 

Mesia şi ca uni! să-l creadă, Ma rea: mai primejdioasă pentru 

ordinea şi siguranţa, publică. Cele din v. 62—64 are numai Mt. 

„65. Zise lor Pilat: Aveţi custodie; mergeţi 

întăriţi cum ştiţi. 66. Lar el mergând aii întărit 

mormântul: cu strajă, pecetluind piatra împreună 

cu custodia. Pilat este indiferenţ, faţă de toată procedarea 

lor (v. 65). Uyere e imper. : să căpătaţi strajă, adecă un număr 

- din soldaţi, sati luând ca indic. : aveţi deja, soldaţi (cf. Io. 18, 

3) ţineţi-i ca strajă (cf. 28, 14). Cui știți: cum vor putea 

să păzească mormântul.. Pecetluirea sa făcut că Vaii petrecut 

frânghil deasupra mormântului, ale” căror capete sai sigilat, 

ori dâcă aii pus o bârnă la uşa lui, apoi s'a sigilat aceasta 

de piatră... Cu custodia ; Crizostom leagă la, pecetluind :. dupăce 

sigilaseră piatra, în „societatea, sai cu ajutorul. străjil ; alţii la 

întărit : pun custodie. ' 

. 56. Taviere rea lui Isus 68, 1— 20). 

i Isus se “arată muierilor, 28, 1-—10. 

(Me, 16, 1—11. Le. 24, 111. 10. 20, 1. 2). 

| Învierea lui Isus” este contrastul la; cele: precedente ; “moartea 

ma. putut să-l „stăpânească, pentrucă . cel fără păcate nu era
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dator el cu “nimica „(ef. Rom. 4, 23 “sq. -1. Cor. 15; 17.sq.). 
Actul învierii nu s8 relatează; "femeile: venind la mormânt 1 
află deșert; evangeliştil istorisese, numai întâmplările extraor- 
dinare urmate după înviere! și arătările Domnulut. Evangeliștii 
difer încâtva în acest punct, dar să pot. aduce în armonie. 

1. lar târzii Sâmbătă seara, când se lumina 
de ziua ântâia a săptămânii, venit-a Maria Mag- 
dalina şi ceealaltă Marie să vadă: mormântul. 
Plur. oaffBara însemnează * săptămână, iar Oac: duffizov să 
determină prin 7. Enupoozoi 07 sis puiav ouBfărwv. Ernupulo- 
e: aq se face zi (cl. Le. 93, 54); “de întregit este 7juzoa 
ca dat. timpului. Zilele să numără la” rabini după urmarea lor 
în săptămână. aia 'să întrebuințează ca număral ordinar; deci 
ziua ântâia — Dumineca: când să. făcea zi în ziua ântâia a, săp- 
tămânii (Le. 94,1. 10. 20, 1 cf. Mei: 16, 2).: La femeile de 
aici Me. 16, 1 aminteşte pe Salome, iar Le. 24:10 pe Ioana. 
Scopul venirii lor 'este s& vadă 'miormentul,: “după: Me. Le. să 
îmbalzameze trupul, pentru ce :se pregitiseră, încă în ziua în- . 
gropării lui (Ale. 16,1. Le, 23, 56). ta - 
| 2. şi iată cutremur mare: 's5 făcu; că ângerul 
Domnului pogorindu- se din cer și venind a r&s- 
turnat piatra şi a şăzut deasupra el..3. Tar chi- 
pul lat era ca fulgerul, și. îmbrăcămintea lutalbă 
ca neaua. 4. Iar de frica lu! străjarii s'aă cutre- 
murat. şi s "a făcut ca morţi. Această istorisire are nu- 
mai Mt.; el demonstră prin. învierea, lut Isus partea opusă tuturor 
mahinaţiunilor omeneşti. “Toate aceste, s'a întâmplat înainte de 
a sosi femeile la, groapă. Cutremurul atrage atențiunea străjarilor ; 
piatra e prăvălită nu ca să poată eși Isus, ci să se arate străjarilor 
şi muierilor că a înviat, căci el putea eşi şi fără a strica pe- 
ceţile ( Crizostom, Ieronim, Augustin). vw. 08 1] slot ete. des- E 
crie pe ânger după exterior: fața, și vestmintele. Ca “fulgerul : 
strălucea ca acesta, nu=— avea forma lui. Străjarii . văzEnd 
aceste se spăimentă, și sânt „mal : morţi;: Mt: Mc.. zic că a fost 
numal un ânger, Le..și.lo.-aii do; cer dântâl amintesc .nu- 
mal pe ângerul care a. vorbit femeilor. ȘI Da a 

5. lar răspunzând ingerul zise muierilor: 
Nu vă temeţi vol; că știi că pe Isus cel' răstig- 
nit căutaţi. 6. Nu este aici; căcia înviat, precum.
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zisese; veniți.vedeţi locul:unde a zăcut Domnul, 
7. Și degrabă mergând spuneţi învățăceilor lui 
că s'a sculat din morţi, şi iată merge înaintea 

„voastră în-Galileea; âcolo îl veţi vedea pe el. Iată vi-am spus vouă 8 Și eșind îngrabă dela 
mormânt.cu frică şi cu bucurie mare ai alergat : 
sE spună învăţăceilorlul. Respunzând ct. 11, 25; la îm- 
presia celor întâmplate, ceeace observase la ele. Nu vă temeți voi: 
pe muieri cuprinsese frică, de aceea le agrăeşte ângerul; voi 
e contrast la străjari; sati mal bine, contrast la Iudei, căror 
nu putea, fi binevenită vestea că Isus a înviat. Ângerul își 
motivează cuvintele: el ştie pe cine. caută, dar acela nu e 
aici, a înviat; aceasta e vestea de bucuria ce le-o poate spune. Domnul lipseşte” numai. NB. 33. 102 și unele Verz. Origen, Orizostom. „Precum zisese:. dă 'cuvintelor sale mal mult pond. 

“ Muierile să spună învățăceilor 'această veste ca să se bucure și el. La și îată merge înaintea etc. cf. 26, 32.; sânt spuse 
muierilor, dar privesc, pe învățăcel. Acolo nu eschide că-l 'vor 
vedea . și. altunde, ci evangelistul amintește numai aceasta, Învățăceir nu “cred ' femeilor“ (lic. 24, 11), rămân în Ieru- „salim; Isus Ji se arată. Jată od-am spus: confirmă cele spuse, toate sânt adevărate cum el le-a înfățișat; mhierile să asculte. „NBOL. ai ane?9otocu, iar alte Msse citese îseAdoroa : muie- 
rile întraseră deci. în morment, “ce reesă și din Le.. 24, 3, 
apoi din -devze v, 6. Adiect. uepă?q aparţine după înțeles la 
poBov. şi. Jagăs, Femeile sai spăimântat de vederea ângeru- Iul, s'a .bucurat însă de vestea, ul. E a 

9. Și iată Isus le-a întimpinat pe ele zicând: 
Bucuraţi-vă.-Iar. ele apropiindu-se au cuprins 
picioarele lui și s'aă închinat.lur,:10. Atunci zice Isus lor: Nu vă'temeţi;. mergeţi, vestiți fraţi- 
lor mei'să meargă:în. Galileea, şi acolo mă vor vedea.. Recepta are înainte de şi dată: dar. cum mergeaă 
ele se spună învețăceilor: hi — ce lipseşte în XBD, multe 
Min. Vaz. şi la mai mulți Părinţi. Asindetonul nu ve temep, 

„mergeţi, “vestiți exprimă că Mântuitorul inzista asupra 'acestora, . Cuprinzându-) picioarele . arată . reverința cătră Domnul, dar 
având înainte-și 'o apariţiune : extraordinară le cuprinde frica. 
Fraţilor. mei, cf. Io. 20, 17. Înainte de înviere niciunde nu-i -:
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numește așa; acum întrebuințează, numirea, ca să liniștească 
pe femel. îva circumscrie. infin. (Win. p. 314 sq.); cuprinsul 
vestei lor; . Isus . confirmă zisele 'ângerului. Arătarea aceasta, 
nu €. identică cu'lo. 20, 11 sq. cf; Me. 16, 9. Mai ântâii 
se arată Isus Mariel Magdalinei (lo. l..c. Me.l. €.), apoi 
celorlalte mueri!). aa i 

"2: 0) Coruperea custodiei, 28, I1—15, 

11. lar mergând ele, iată unii din custodie 
venind în cetate ai spus arhiereilor toate ce- 
lece s'aii făcut. 12. Și adunându-se împreună cu. 
bătrânii și sfat făcând arginţi mulţiai dat osta- 
șilor, zicând: 13. Ziceţi că învăţăceil lui venind 
noaptea l-aii furat pe el când noi dormiam. 14... 
Și dacă să va ascultaaceastasub procurator,nol 
îl vom îmblânzi și vă vom face fără grijă. 15. 
lar ei luând arginţii făcură cum îl învățaseră. 
Și s'a vestit cuvântul acesta între Iudei pănă 

“în ziua de astăzi. Mergând ele: muicrile ca să spună învă-:. 
țăceilor (v. 10); în acelaș timp. unii. soldați se duc să spună 
arhiereilor cele întâmplate, pentrucă aii fost puși de Pilat la dis- | 
poziţia lor (27, 65). Unii: care erai în serviciii.. Adunându-se: 
arhiereil ; “subiectul se schimbă (Win. p. 586); fără îndoială 
sfatul s'a ţinut în cerc restrins şi în secret (12, 14, 22, 15. 
27, 1. 7). A corupe pe soldaţii romani nu era tocmai greii: - 
(Cic. Office. 2, 21); aci sa întâmplat şi mar, lesne, pentrucă 
nu eraii în servicii militar. Anginţz ca 26,.15. :27,:3, 5: 
9. Dar oricât de bine ai crezut arhiereil -că tocinese lucru- 
rile, totuș maii putut vedea partea nelogică.: Bine zice Au- 
gustin : „Si' dormiebant,. quid videre . poterant?. si nihil -vide- . 
rant, quomodo testes sunt?* Cum - să: poate ca fiind față: 
custodia învăţăceil să fure trupul lui Isus?! Arhiereil asigură - 

) Şirul în -care sta arătat Isus după înviere este: a) Duminecă dimineaţa, . 
în ziua învieril,” Marie! Magdaline),. care mersese cu alte femei la mormânt (Io. » 
20, 1. 2, 3—10. 11 sq.-Mt. 28, 1—7. Le. 24, 12); b) lut Simon Petra (Le. 24, 
34.1. Cor.-15, 5); c) învățăceilor care mergea la Emaus (Le. 24, 13—33); d) -.: 
celor 10 învățacei (Le. 24, 36 sq. Io: 20, 19 sq.); e)la Li învățăcel Io. 20, 26 - 
5q-); î) la 7 învățăcel în Galileea (Io.- 21, 1'sq.); g) Li învățăcel îl văd'pe un 
munte în Galileea (Mt. 28, 18 sq.); h) în urmă la. Înălțarea. sa la cer (Le. 24, 
44 sq, Me, 16, 19 sa. Acta 1, 3 sq.). Alte arâtără (la 500; lut Iacob) să istori- . 
sesc 1. Cor. 15, 6.7. Di Da o i e
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pe soldaţi că și auzind procuratorul de aceasta, şi făcând cer- 
cetare -nu li să întâmplă nimic răi. SE va asculta sub procu- 
rator ; ar veni cestiunea la, interogatorii înaintea, procuratorului. 
No îl vom îmblânzi; not. exprimă aroganță şi încredere; nu: 
vor -fi:pedepsiţi ; în ce — fără îndoeală — i-a întărit atitu- 
dinea lui Pilat (27, 65). Și sa vestit cuvântul. acesta: învă- 
țăceil lul Isus ai furat trupul lui noaptea (Justin c. Tryph. 
17. 108; Tertul, ad. nat. 1, 14.'adv, Mare. 3, 23. Bus. 
în Jes. 18, 1). După omuegov ai BDL Itala, Vulg. Crizostom 
cuvântul zjuioas, ce este autentic -(cf. 11, 23. 27, 8). 

c) Isus se arată celor 7) în Galileea, 28, 16—20. 

sa (Ale. 16, 15—18), | 

16. lar'cei 11 învățăcel aii mers în Galileea, 
în muntele unde le poruncise lor Isus, 17. şi v&- 
zându-l pe el stai închinat lul; iar unii se îndo- 
eaii. După lo. 20, 26 ai mal r&mas învățăceii cel puțin 
8 zile în' Ierusalim după înviere, apoi se duc în: Galileea, la, 
Jocul. unde le -poruncise Isus. Uni! părinţi cred că este mun- 

„tele pe care Isus s'a schimbat la faţă (17, 2). ot e adverb, 
exprimă pace, deşi. ar trâbui unul care arată mişcarea. după 
verbul zogeveoduu, care trebue suplinit aci (Win. p. 439 sa.); 
să determină cele din v. 10. Văzendau-l nu exprimă că mal 
nainte nu-l întâlniseră, ci: conform poruncii l-ai văzut în acest 
munte. Unii se ândoeaii; mal nainte zisese în geriere că i-s'aii 
închinat, acum urmează escepțiunea - (Win. p. 100). Această 
indoeală să. explică din aparițiunea necunoscută a trupului săi 
preamărit (Le. 24, 16 sq. 37. Io. 20, 14, 21, 4 sq.) cf. lo. 
21, 3—5. oi E să zice fâră a fi premers oi ue lul gooe- 
zuvnoav, pentrucă cel mai mulţi sau închinat, şi care n'a 
făcut aceasta erai în minoritate (26, 67). De ar fi scris 
Mt. oi uâv goctivnoav, oi Oi 20ioravav . ar fi împărțit pe 
cel 11 în două grupuri cam asemene de mari. Alţii identifică 

„arătarea aceasta cu 1. Cor. 15, 6: oi 02 edioracav sânt uni! 
din cei 500 de frați. BD 33.102. Itala lipseşte auz 
după qootzuvnoav. Că arătarea aceasta nu este cea dela 
înălțare rezultă din: Isus nu merge cu învăţăceil afară de 

„cetate (Acta 1, 6); le dă un oficii noă, iar la înălțare numai 
unele inviaţiuni, ce să facă pănă la pogorirea Spiritului sânt.
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18. Și apropiindu-se. Isus le-a-grăit lor zi- 
cond: Datu-mi-s'a toată puterea în cer și pe pă- 
ment. 19. Mergând declinvăţaţi toate neamurile 
botezându-! pe el în numele Tatălui şi al Fiului 

„şi al Duhului sânt, 20. învăţându-i pe er să pă-: 
zească toate câte vi-am poruncit'vout: Şi iată 
ei cu vol sânt în toate zilele pănă la sfârșitul 
veacului. Isus — după înjosire (Fil. 2, 7) a preamărit firea 
sa omenească (lo. 17, 5), şăde de dreapta, Tatălui stăpânind | 
toate pănă va supune pe toți vrăjmașii (Fil. 2,-9 sq. 1: Cor. 
15, 25 sq. Evr. 1, 5) — având deplină putere institue pe 
învățăcel predicători al învățăturii sale la toate popoarele zi- 
cend: Jlergând deci învețați etc. Datu-mi-Sa să zice avend 
în vedere puterea, specială: care să dă - învețăceilor; iar toată 
puterea nu = puterea, dzecască, ci. puterea lui Isus ca regele 
împărăţier mesianice. otv (Recepta, :Vulg.) e. glosă.. V. 19. 
Isus ca regele tuturor. trimite pe învățăcel la toate popoarele; 
așa să desridică 10, 5; chipul lăţirii împărăției sale nu-l spune, 
condiţie insă este botezul. - Partie. fazritovzeg şi Oidtozovres 
exprimă executarea lui uadprevew. eîs 70 Ovroua: botezul să 
săvârşeşte. întru mărturisirea numelui pe : care „58. întâmplă; 
voua == cuprinsul :persoanel numite (Acta 8, 16. 19,5; 1. 
Cor. 1, 13: 15. 10, 2). Cine se botează în numele acestor 
trei persoane dzeeşti mărturiseşte credința, în ele şi se obligă 
la” această, credinţă. Comparând Rom: 6, 3;:1. Cor. 12, 13. 
Gal. 3, 7 rezultă că fazr. eîs 70 Voua conţine restabilirea 
comunității, cu persoanele dzeeşti.: Cuvintele aceste sânt formula 
botezului!) cum- s'a, îndatinat în. biserică din'timpuri străvechi 
(Dustin, Apol. 1, 61. Hom. Clem. 11,'16..9; 23. .Recog. 3, 
67. Epifane 62, 2). Formulele din Acta 2, 38.8, 16. 19,5. 
Rom. 6, 3. Gal. 3; 27 exprimă în genere botezul creştin spre - 
deosebire de al lui loan. Singul. z0 ăvoşa .trebue suplinit la 
celelalte genit. didiozovres e legat fără - zai la Barrritovzec, 
de aceea e subordinat acestuia; . arată partea -a doua a:chie- : 
mării apostolești, dar urmează nemijlocit după ântâia. * A dev&- 
Tat învățăcel al lui Isus. este însă care împlineşte - poruncile 
lui (19, 17. Io. 14, 15..21;-15, 10; 1. Tim. 6,14): Dida 

£) Acta, Barn. p. 74..să relatează eg ovoua nareos zai vioi zai 
dylov mveiuaros (Yin: p, 116). ! Da m 

2
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zovzeg etc.; deci: botezul şi simpla mărturisire nu sânt sufi- 
„ciente. Și iată aduce aminte învățăceilor ajutorul săi prea 

înalt, cu care vor învinge greutăţile. Ea are emfază: Ei, Dom- 
nul, care are toată puterea în cer și pe pământ. Toate zilele: 

“cele luminoase şi cele triste; toate sânt zile ale mântuirii. 
Sferșitul veacul: 'când se va sferși timpul de acum; pănă - 
la a doua venire a lul. Isus promite învăţăceilor că totdeuna 

le va sta întrajutor, dar nu numai lor, ci şi urmașilor: tuturor 
credincioșilor.



Evan gelia după Mareu. 

2l* :



ÎNTRODUCERE. 

1. Autorul!) Manuscrisele” greceşti, traducerile vechi Și 
tradiția bisericii atribue evangelia a doua lui Marcu (Acta 
15, 39 cf. Col. 4, 10. Filim. 24; 2. Tim. 4, 11), care se. 

“mal cena, Joan (Acta 13, 5. 13) sai Ioan Alarcu (Acta - 
19, 12. -25, 37). De naștere era din Ierusalim, unde 
muma sa, “taria avea casă (Acta 12, 12); wa fost învățăcel 
nemijlocit al Domnului ; tradiția de apol zice că era unul din - 
cel şeptezeci de îivăţăcel. După Col. 4, 10 este nepotul lui 
Barnaba; pare a fi primit ântâia iustrucțiune în creștinizm 
dela Petru. Foarte de timpuriu cunoaşte pe Paul; îl însoțește 
în misionada întâia și-l părăsește la Perghe, de aceea în a, 
“doua nu 'voeşte să-l ice cu sine.. Barnaba şi Marcu călătoresc 
la Cipru (Acta 15, 39 sq.). În. ântâia închisoare a lur Paul | 

„la Roma vedem pe Marcu la dânsul; în a doua închisoare 

„scrie lui Timoteiii să iee pe Marcu și să vie la el (2. Tim. 
4, 11). Între aceste Marcu este soţul: lui Petru, după a cărui 
moarte merge la Alexandria, intemeează comună, creștină ajun- - 
gend poate ântâiul ei. episcop. 

| „9. Limba originală este cea grecească; timpul și locul 
compunerii nu să pot preciza. Din 13, 13 sq. rezultă că evan-! 
gelia nu s'a putut scrie după risipirea Ierusalimului; . locul 
este Roma, după tradiţia veche a biserici. 

3. Autenticitatea. Foarte de timpuriu să citează fapte şi. 
" locură din evangelia aceasta. "Clement Romanul, Barnaba, Pa- 

"pia, Justin Dlartirul; numele îl amintește mai ântâiii Irinea, 
Lui urmează Clement Alezandrianul, Origen, Tertulian, Epi- 
fane etc. . 

4. Întregitatea. Cap. 16, 9—20 lipseşte în cele mal vechi 
Msse (NB), în altele mai mol e însemnat cu asterisc; nu există 
întrun Mss. al -Italiei (K), în unele Msse ale traducerii ara- 
maice; Eusebie, Grigorie Nisenul, Ieronim etc. spun că lipseşte” 

„în cele mai bune Msse saii în cele mal multe; canonul lui 

1) Yeză Întroducere ete. pag. 155 sq.
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Busebie — în unele Msse — se estinde: numai pănă la v. 9.; 
în urmă sânt abateri stilistice. Afară de amintitele mărturii 
“aceste versuri există în ceialalți codici, Itala, Vulgata, tradu- 

cerea coptică, Peşito; scriitorii bisericești care se îndoesc . de 
autenticitate încep cu Pusebie, iar Irinei, Ipolit etc. le cunosc; 
Victor dela, Antiohia, (pela sfârşitul veacului 4.) zice că se află 
în puţine, dar în cele mal bune Msse.: Pentru explicarea, îm- 
prejurării că unele Msse aii -aceste. versuri, altele nu, s'aă fă- 
cut mai multe ipoteze. 

5. Cuprinsul să împarte : 
a). Istoria lucrării publice a lui Isus,:1, 1—13, 37. 
D) Istoria patimilor, morţii, învierii și înălţărit lui Isus, 

14, 1—16, 20. 

| AMarea Osciui telor 
„i Bvangolistuiui hkarcu 

— Vezi ilustraţia 7703... 
“| În vara aceasta s'a ageri 

pin Roma mormintal cu osămpia- 
tele Evangelistului Marcu și adică 

-4 într'o pasilică din . catacombele 
i 4 Căcilia. Lhoggă altarul acestei ca- 

„Pele s'a găsit un sarcophag anlic 
cu inscripția: «Marco Aposto!o 
“Alart», în care se află osemintele 
acestul usenio a „Mântuitorului, 

“ Mormtntul st. Marcu se “efiă 
: din veacul întâiii al erci creștine 
| sub supravegherea biscricei ca- 

tolice. Istoria - bisericească - îe 
spune că apostolul Marcu a fost 
episcop la: Alexandria şi că.fu 
adus la Roma unde a suferit 
moartea de martir. 

Catacombele Sf. Cecilia aă fost 
descoperite în anul 1854 de ar- 
cheologul italiad. Rossi, 
-Iustraţia noastră de astă-zi re- 

. prezintă catacombele din basilica 
"| Si. Cecilia şi portretul apostolu- 

lui Marcu luerat de celebrul, pic- 
tor italian Titian. 

e O-2 
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pi   - Afiaroa osemintelor Evangelistului Marcu, —: (Vezi explicaţia) 

  
 
 

  
    

  
 



PARTEA ANTAIA. 

Istoria lucrării publice a lui Isus, |, l—13, 37.; 
$. br, Motivul pășirii lui Isus, 1, 1—13. 

_ a) Botezătorul ca inaintemergetor, |, I- 8. 

(At. 3, 1—12. Le. 3, 1—18). 

1. Începerea evangeliei lul Isus Cristos, Fiul 
lui Dumnezei, 2. precum s'a scris la Isaiaproro- 
cul: Iată ei trimit pe ângerul mei înaintea feţii 
tale, care va găticaleata; 3. glasulceluice strigă 
în pustie: Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi E 
cărările lui. 4. Fost-a loan botezând în pustie 
şi predicând botezul pocăinţii spre iertarea p&- 
catelor. Începutul predicii lui Isus prin Botezătorul .ca îna- 
intemergător era -profeţit la Isaia. V. 1 s& leagă cu cele ur- 
mătoare în deosebite chipuri. Unii leagă v. 1 cu 4, iarv.2?. 
3 sânt inciză; alții puind punct după lui Dumnezeă ini v. 
2. 3 ca protază, iar-v. 4-ca apodoză; sai v. 1—3 este in- 

„scripţia la partea care începe cu v. 4 și încheie cu v. 8. Cea 
mal adevărată legătură este a lui Teofilact, Zigaben, care iai 
v. 1—3 ca un întreg, dar suplinesc era după v. 1. La dozaj 
lipseşte artic. (Win. p. 118). 'Iyooi Xoraror e genit. obiect. 
cf. v. 14. Rom. 1, 4. 15, 16; 1. Petru 4, 17; 2. Tim. 2, 
8 etc.): obiectul predicii este el însuş. Fiul lui Dumnezeii 
(lipsește N) e luat în înțeles metafizic despre filiațiunea pro- 
price (Mt. 3, 17). Citatul (unic în evangelie) e combinat din 
Mal. 3, 1 şi Is. 40, 3; iar evangelistul numește numai pe 
Isaia (NCDLZ/ Min. Vulg.); Recepta citește ?v zoîs gogprraus 
(după AP. al.). Sfatul dumnezeese era ca Mesia să aibă 
înaintemergător, care este prezis la Isaia; Malahia încă a 
avut în vedere pe acest profet, de aceea să citează numai 

ântâiul (It. 3, 3. 11, 10). După calea ta unele Msse, tra- 
duceri şi Prinţ ai : inaintea ta; pare însă adaus din Mt. 
3, 3, Botezând = botezător ; iar fost-a st ia pentru sine: a.



— 321 — 

pășit, sa artlat ct. Io. i, 6; 2. Petru, 2, 1. În pustie, bo- 

tezul pocăinţii cf. Mt. 3, L. 2. Adausul spre iertarea păca- 

telor. nu pune botezul .lur. Ioan pe aceeaș treaptă cu cel 

creștinesc, ci exprimă că aceasta e calea sigură a dobândi 

iertarea, picatelor (Mt. 1,. 21. 26, 28. Le. 1, 77. lo. 1, 

29); aşadar aparține după idee la pocăință: auzitorii să se 

pocăească ca așa să li se ierte păcatele (Vin. p. 177. 8.) 

5. Şi eșea la dânsultotţinutul Iudeii şi leru- 

salimenii toţi, şi se botezaii de dânsul în riul 

Iordan mărturisindu-și păcatele sale. 6. Și era 

îmbrăcat loan cu peri de:cămilă şi.brâii decurea 

peste mijlocul lui, 7. şi mânca locuste şi miere 

sălbatică. Și predica zicând: Vine după mine 

„celce .este mal tare decât mine, cărul nu sânt 

vrednic plecându-mă să-I dezleg cureaua încăl- 

țămintelor sale. 8. Eii-v-am botezat pe vol cu 

apă, iar el vă va boteza cu Duh sânt, cf. Mt. 3. 5. 

6. Tot ţinutul Iudeii: după v. 9. este provința romană cu 

acest nume; pelângă care să aminteşte deosebit Ierusalimul 

arătând mişcârea - ce a produs-o lucrarea lui Ioan. zrâou şi 

__ndwres sânt iperbolă poporală, La îmbrăcăminte și nutrimen- 

tul lui Ioan cf. Mt. 3, 4. Peri de cămilă: e pusă materia 

în locul vestmântului. Forma 209wv stă în loc de 209%wv (după 

BLA, ct. Win. p. 82.). Lav. 7 cf. Mt. 3, 11. Prezent. - , 

toxerae exprimă hotărirea, și bucuria, Botezătorului:' Cristos se 

găteşte a. veni. Plecându-mă să-i dezleg etc.. arată serviciul in- 

ferior care Botezătorul este gata a-l face Mesiel; mai plastic 

decât Mt. La v. 8. cf. Mt. 3, 11. e 

_b) Botezul lui Isus, 1,.9—11. 

(At: 3, 18—17, Le. 3, 21, 22). 

| 9. Şi a fost în zilele acelea venit-a Isus dela 

Nazaretul Galileii şi s'a botezat dela Ioan în lor- 

dan. 10. Şi îndată eșind din apă vEzut-a cerurile 

deschise şi pe Duhul sânt ca un porumb po8o- 

„rîndu-se spre dânsul. 11. Şi glas din ceruri: Lu 

ești Fiul mei cel iubit, întru tine bine am voit. 

Dela Nazăretul să leagă cu venit-a şi nu cu Isus, is zov 'Jog-—
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Oâvmv exprimă cufundarea. . Îndată: dupăce s'a botezat. Me. 
întrebuințează acest cuvânt spre a indica succesiunea răpede 
a unor întâmplări; aparţine la zidev. Vezut-a: Isus, la care 
să rapoartă es ayror,. oxiioutvovs; e. mai intuitiv ca la Mt. 
și Le. wc meororegev arată că, vedenia se întățişează numai în" 
asămănare. Întru tine după NADL Min. şi Verz. ; Recepta;: 

- Întru care, corectură după Mt.:3, 17. - 5 

0) Ispitirea lui Isus, 7, 12. 19... 

CAT, 4, 101, Le. 4, 1—13), 

12. Și îndată l-a scos pe el Duhul.în pustie. 
13. Şi era acolo în pustie patruzeci de zile ispi- 
tindu-să de diavol, şi era cu fiarele, şi ângerii slu- 
jeai lui. După botez îndată, înzestrat fiind cu Spiritul sânt, 
Isus e dus în pustie, după sfatul dumnezeese. 2%8â21e arată că 
Isus nu după voea omenească face aceasta, ci din: ascultare 
cătră Tatăl ceresc: Acolo înainte de în pustie lipsește în multe 

„mărturii. Cu fiarele are -numai Me. şi descrie primejdiile ex- 
terne, cară avea, să învingă Isus la începutul lucrăril publice ; 
să realizează, profeția, lui Isaia 11, 65 sq.. Ispitele .diavolului le | 
învinge: cu puterea sa, iar de primejdiile externe îl apără ân- 
geril; ângerii slujeau luă să ia, deci păzirea de fiarele sălbatice. 
După Mc. pare că Isus a fost ispitit 40 de zile; ajunarea nu | 
să aminteşte. -. | 

$. 58. Activitatea lui Isus pănă la alegerea celor doisprezece, 
E 1,14—3,6. 2 

a) Isus. în Galileea, 1, 14. 15 
(Alt, 4, 12. 17: Le. 4, 14.15). 

14. Iar dupăce a fost prins Loan veni Isus în . 
"Galileea, predicând evangelia lui Dumnezei şi . 
zicea, 15. că s'a plinit timpul și s'aapropiatim- . 
părăția lui Dumnezei; pocăiţi-vă şi credeţi în; | 
evangelie. Închiderea" Botezătorului este timpul când Mân-..: 
tuitorul începe a lucra (lo. 3, 26; 2. Cor. 3, 2) şi provoacă. - 
Ja credința întemeiată pe. pocăință. Această întâmplare nu ur-
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mează nemijlocit după cele precedente, cf. Io. 3, 23. 4,1sq. 
De ce s'a dus Isus în Galileea cf; Mt. 4, 12. Recepta ci- 
tește evangelia împărăției lui Dumnezeă ; dar împărăție lipseşte 
NBL, mal multe Min. Origen. În Galileea : patria sa; aşadar 
nu pentruca 'să fie mai sigur. Lui Dumnezea. e gen. originis: 
evangelia al cărei autor este Dummnezeii, care purcede dela, 

„Dumnezeii (Rom. 1,1. 15, 16 etc.). Sa plinit timpul dove- 
deşte că în. desvoltarea împărăției lui Dumnezeu există ordine; 

„Mesia a venit când corăspundea planului vecinic dumnezeesc, 
(ef. Gal. 4, 4. Efez. 1, 10). Condiţia întrăril în această îm-! 

„_părăţie este credința precedată de pocăință — ce Iudeil nu 
cunoşteaii. Isus arată permisiunea, dar şi condiţiile cu . cari 
aceasta să poate căștiga. mozevere îv 7 evayytlip (regulat 
ar fi eîş 70 evuypehov) exprimă evangelia ca elementul în 
care să cuprinde, credinţa. (fez. l, 1. 

5) Isus alege pe cei patru apostol, 7, 160-—20, 

(At. 4, 18—22, Le. 5, 1— — 

16..Şi umblând pe lângă marea Galileii văzu pe 
Simon-şi pe Andreiii fratele lui Simon aruncând 
mrejele în mare; că erai pescari. 17. Şi zise Isus 
lor: Veniţi după mine, şi vă voii face vânători 
de oameni. 18. Și îndată lăsând mrejele aii mers 
după dânsul. 19. Şi trecând de acolo puţintel vă 
zut-a pe Iacob al lui Zebedeiii şi pe Ioan fratele 
lui, și adecă pe aceştia dirigându-şi mrejele în 
corabie. 20. Și îndată i-a chemat peel; şilăsând 
pe părintele lor Zebedeiii în corabie împreună cu 
pe năimiţi s? ai dus.după el. Isus grijește de lucrători 
ai cauzei sale; chiemarea, la apostolie îndeamnă aceste persoane 
a se lăpăda de toate afacerile lumești. La v. 16 cf. Io..1, 
41 sq. Le. 5, 1. Mt. 4, 18. nagdipwr: lângă lac. au 
Bâi?ovras este absolut: a prinde. Vânători (pescari) de oameni 
cf. Mt. 4, 19. Dirigându-și mrejele: le reparai. iei 9 (de 
acolo) lipseşte în unele mărturii, pare adaus din Mt. 4, 11. 
zai aurors, numai la Me. indicând că cet 2 feciori: puturi 
părăsi pe tatăl lor fără 'a-ă cauza perplezităţi şi fără să vateme
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datorinţa pietăţii. Zebedeiii nu era sărac, căci are năimiţi în 
ocupaţiunea sa. . 

0) Isus vindecă pe un îndrăcit în Capernaum, |, 21—398,: 

: (Le, 4,. 31—37) 

“21. Şi el întrară în Capernaum; și îndată în- 
trând Sâmbăta în sinagogă învăţa. 22. Și se mi- 
raii de învăţătura lui; că învăţa pe ei ca unul 
care are putere, şi nu ca cărturarii. FI întrară: 

Isus cu învăţăceil; după Mt.-Le. reesă că Isus dela Nazaret 
a mers la Capernaum. nu dela lacul. Genezaret, cum să pare 
din istorisirea prezentă, Și îndată: Sâmbăta următoare: Recepta 
are cl0eidujv sis zijw owapoytiv “?didaozev; dar după NCL 
1 Min. textul este edidaozev eîs 7 ouvayopijr = învăța 
în sinagogă; scriitorul ÎȘI reprezentă pe Isus stând în sina- 

„_gogă înaintea adunării și vorbind. spre lăuntrul el. La v. 22. 
ef. Mt. 7, 28 sq. Le. 4, 32. (la acesta lipseşte contrastul). 

23. Şi era în sinagoga lor un om cu duh ne- 
curat, şi striga zicând: 24. Ce este nouă şi ţie, 
Isuse Nazarinene? Al venit s& ne perzi e aoli 
ştim cine ești tu, sântul lui Dumuezeă. Și 
Isus îl certă pe el și zise: Amuţeșşte şi si in 
trensul. 26. Şi dupăce l-a scuturat pe-el duhul 
necurat și a strigat cu glas mare eșşidintrensul. 
Bolnavul pare pătruns de învățătura: lut Isus;, demonul. însă 

tocmai prin aceasta se revoltă și îndeamnă pe bolnav.a-l agrăi. 

ca pe unul venit din Nazaret, care pentru cel din Capernaum 
(nouă ; . știm) este numai nenorocire dela Dumnezeii. -Sinagoga 

lor : locuitorilor din Capernaum. Unele mărturii ai sud îna- . 
intea lui era în sinagoga lor etc. îx înaintea lu zi sui lip- 
sește în multe mărturii. Demonul recunoaște în Isus pe Mesia. 
Plur. să explică din împrejurarea că el grăește în. numele so- 
ților. Ce este nouă și ție cf. Mt. 8, 29. Sântul luă Dumnezeă,: 
sânţenia' lui Isus primită dela, Dumnezeii în înţelesul eminent; 
însemnează pe. Mesia în Opunere cu natura nesântă a demo- 
nilor (Is. 6,:69.: Ps. 106, 16 LXX; Acta:3, 14). L-a scuturat: 
l-a mișcat “încoace și încolo. Înainte de eșire îşi arată demonul - 
puterea sa. Porunca, lui Isus (amauţește) se rapoartă numai la 
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a vorbi despre și contra, lu; de aceea a strigat cu glas mare e numai un simptom al eșirii, | 
27. Și s'aii spăimentat toţi că se întrebau în- tre sine şi ziceai: Ce este aceasta? Învăţătură nouă! Cu putere porun ceşte şi duhurilor necu- rate, și-l ascultă pe dtnsul. 28. Și îndată a eşit vestea lui pretutindenea în toată laturea Gali- leii. Se întrebau între sine: toți ai interes să explice cele " întâmplate. Sau spăimântat este efectul minunii asupra popo- rului; să exprimă în învețătură nouă, ce deduc din rezultate. Cu putere .. și duhurilor etc. determină pe Oda) xatvaj: nouă este pentrucă să dovedește cu minuni. Alţii leagă cu putere la învețătură nouă: învățătură nouă în privința puterii; adecă atare n'a mal existat. A eșit: din Capernaum. 

d) Isus vindecă pe soacra. lui Petru ; alte. minuni, 1, 29 —39, 
(At. 6, 14—17. Le. 4, 39—44), 

29. Și eşind îndată din sinagoga venit-a în casa lui Simon şi Andreiă cu Iacob și Loan. 30. lar soacra lui Simon zăcea prinsă de friguri, şi îndată vorbesc lui de dânsa. 31. Și apropiindu-se a sculat pe ea prinzând-o de mână; şi ai lăsat-o. frigurile, şi slujea lor. Find: Isus cu învețăceil. Uni! aă cores ese49cov zidev după Mt. Le. Zăcea prinsă de friguri exprimă greutatea, boalei ca Mt. 8, 14. Grăese (1Epovorw) nu să determină cine sânt. o ă 
„32. Iar făcându-se seară, când apusese soa- rele, aduseră la dânsul pe toţi bolnavii şi indră- ciţil; 33. și întreagă cetatea era adunată la ușă. 34. Și a tămăduit pe mulţi care erai bolnavi de deosebite boale, și mulți draci ai scos, şi nu lăsa să grăeaseă dracii, că-l cunoşteau pe elcă este Cristos. Făcându-se seară ele.: trecuse Sâmbăta, deci s8 putea lucra (cf.'v. 21). 7. nois OA cf. Mt. 5, 3; ocură și la clasică (Thuc. 7,:82. 1. Soph. O. R. 179). Pe mulți ; adecă pe toţi care fuseră aduși, dar erai mulți. 7jgpre e imperf. dela apiw (Min. p. 77, 3. b.) cu augment la prupoz. Că e Cristos e autentic după BCGLM. Verz,
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35. ȘI. a doua zi foarte de noapte sculându-se 
a eşit şi s'a dus în loc pustiii, şi acolo se ruga. 

36. Şi a mers după el Simon și celtice erai cu dân- 
sul, 37. Şi-l găsiră, şi ziseră lul că toţi te caută. 
38. Şi zise lor: Să mergem altunde în târgurile 
învecinate, ca şi acolo, să predic; căci pentru 
aceasta am venit. 39. Şi a venit'predicând în sin- 
agogele lor în toată Galileea şi scoţend draci. 
ivvuza e acuz. plur. neutr. şi determină timpul, ca orjuteoov, 
aveov,: vtov etc.; ocură adese la clasici, dar nuca, adverb în 

acuz.; iar îrpuza 1iav—foarte -de noapte. A eșit: din casă și 
„cetate. xarediwsev numai aici în T. N.; e mal marcat decât 
„verbul simplu. Singul. e pus pentrucă precede verbul şi Simon 

e subiect. principal (Sin. p. 483. 6.). Și ceice eraă cu densul: 
Andrei, Iacob, Ioan. Toţi te caută: mulţimea care nu fuse 
mulţumită nevindecându-le bolnavii. dâ?azoi: alt joc ca, cel de 
față. Koyuono)es sânt orășele, târguri (Strabo, 11, 5, 37 etc.); 
determină pe a7?azoi. Am venit: dela Tatăl; aciata e scopul 

„(Zigaben etc. cf. Le. 4, 43); alţii zic: de aceea am eșit din 
casă. cs zds ovvayoyâs cf. v. 21. În toată: Galileea e teri- 
torul geografic al vestirii sale în sinagoge; alţii leagă cu 1J7- 
dev: a umblat în toate sinagogele Galileil.” | 

e) Isus vindecă pe un lepros, 1, 40—45. 

(At. 8, 1—14. Le. 5, 12—16). 

40. Și a venit la dânsul un lepros, rugându-l 
pe el şi îngenunchind.înaintea. lui zicea lui că. 
de vei vrea poţi sămă curăţeşti. 41. Și făcendu-i-să 
milă lui Isus întinse mâna sa și s'a atins de el 
şi-l zice: Voesc,.curăţeşte-te! 42. Și cum zise el 
îndată s'a depărtat dela dânsul lepra și. s'a cu- 
rățit. 43. Şi ameninţându-l pe el îndată l'a scos 
afară, şi zice lui: 44. Vezi nimeEnul să nu spuni 
nimica, ci mergi-te arată preotului și adu pentru 
„curățirea ta celece a poruncit Moisi întru măr- 
“turie lor. 45. Iareleşind începu să predice multe 
şi s6 vestească cuvântul, cât aieveanumalputea 

s8 între în cetate, ci era afară în locuri pustii,"



— 333 — 

şi veneaii la dânsul de pretutindene. ovunezeiv 
za ct. Mt. 17, 14. Făcându-i-s6 milă e subordinat lui 
exreivas (Win. p. 393. 3..b.). S'a depărtat” dela el; boala 
să personifică ; cel bolnav se vindecă lăsându-l aceasta. Amte- 

nințându-l: dupăce l-a certat :cu mânie (cf. 14, 5. Mt. '9,. 
30). L-a scos afară: din casă, unde venise cel lepros' contra, 
Lev. 13, 46. Num. 5, 2.; iar amenințându-l ete. „arată că 

„Isus inzistă, ca cel vindecat să se depărteze. Acesta nu se 
dusese îndată la preot, care'să constate vindecarea și: aşa, ar fi 

avut el mărturie despre puterea lui Isus. undei under . cf. 
Mt. 8, 4; aud lipseşte NADLA. Pentru curățirea ta: ca 
să fil curat după prescriptele levitice. . Întru mărturie lor: tu- 
turor care-l vor vedea, în special preoţilor. Fșind: din casă 
(v. 43).  Începu ;. Zigaben: Fiind de bună credință cel lepros 
nu voia cu tăcere se ascundă binefacerea. Se predice. multe : 
a spus lucruri de Cristos. SE vestească cuvântul : vindecarea şi 
cele auzite când Isus învăța; Zigaben  rapoartă. numai la. v. 
41: Voesc, curățește-te. Să între în cetate: fară să cauzeze 
îmbulzeală din partea, poporului ; cu toate .aceste veneaii la 
Isus din toate păr țile. a 

f) Isus vindecă un paralitic, 2, 1-12, 

(Lt. 9, 1—86, Le. 5, 17—26). ! 

1. Și întrând iarăş în Capernaum după mail 
multe zile, s'a auzit că este în casă. 2. Și s'au 

“adunat mulţi, că nici nu-'mal.puteaii avea loc 
nici la ușă, și grăea lor cuvântul. O: ajpegoiv: în 
terjeclis diebus, aparține la întrând (Gal. 2, 1, Win. p. 356. 
b.). sis oizov foriv să închipue mișcarea precedenti ca” una 
ce ajunse la pace (Win. p. 387). SBDL Min. cițese 2 

"oizp — e corectură. După decursul 'unul timp: mai îndelungat 
(1, 39) Isus vine iarăş în această cetate întrând în casa 
unde îndatina a petrece; de aceea nici .nu se' poate ascunde 
multă vreme. ză nos 77jv Sugav: locul înaintea ușii; cu 
atât mal puţin încăpeaii în casă, Cuvântul: evangelia (8, 
39. Le. 1, 9). 

3. Şi aii venit aducând la el un sltbânog pe 
care îl duceaii patru. 4. Şi neputându-se elapropia
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de el pentru popor ai descoperit coperişul unde 
era el, şi spărgând ai slobozit patul în care ză- 
cea slăbănogul. Patru înși duceaii pe slăbăinog, așadar 
era deplin paralizat. Isus pare a fi fost .în foişor (ureodov, 
„Acta, 1, 13. 9, 3) şi cuvânta mulțimil. Cei patru, de mul- 

-_țime, nu pot: ajunge la Isus pe din lăuntrul casei, de aceea 
Sai urcat pe treptele cară duceaii dela stradă pe coperiș; 

„ aci aă spart podul deasupra locului unde era Domnul în foișor 
și prin spărtură ai slobozit pe cel bolnav înaintea luă 
(Le. 5, 19). 
„5. Şi văzând Isus credinţa lor. zise slăbăno- 
“gului: Fiule, iartă- ţi-se ţie păcatele tale. 6. Și 
erai acolo unii din cărturari șăzend și cugetând 

“întru inimile lor: 7. Ce grăește acesta aşa? Hu- 
„leşte; cine poate ierta păcatele fără numalunul 
Dumnezei? 8. Şi îndată cunoscând Isuscuduhul 

„săă că astfel cugetă întru sine, zice lor: Pen- 
truce cugetaţi aceste întru inimile voastre? 9. 
Ce este mal uşor, azice slăbănogului: lartă-ţi-se 
ție păcatele tale, saii a zice: Scoală şi-ţi ia pa- 
tul tăi şi umblă?. 10. lar ca să vedeţi că putere 
are Fiul omului pe pământ a ierta păcatele, 11. 
zice slăbănogului: Ție-ţi zic, scoală ia patul tei 
şi mergi în casa ta. 12. Și s'a sculat, şi îndată 
luând patul aeșitinaintea lor, căse mirat toţi și 

„măreai pe Dumnezeii:zicând căaşa niciodată nu 
am văzut. Lav.6.cf.Le. 5,17, unde să istoriseşte că şi farisei 

- erai prezenţi, nu numai din acest loc, ci și din Lerusalim și Iudeea. 
Lestul este: zi otros oizws. Aalzi; Biaogpnuzi, nu cel de rând: 

«daci BHaopnyuzias. Huleşte : pe Dumnezei. Acesta (ot7os) ; 
e e desprețuitor, înfățișarea nu-l arată a avea puteri deosebite. 
La v. 9—12. cf. Mt. 9, 5—8. Fiul omului cf. Mt. 8, 20. 

Așa cf. Mt. 9, 33, Me. 1, 27. eiapuev e aorist. 2, (Yin. p. 
TI. 1. a). , 

9) Chiemarea lui Levi, 2, 19—1, 

(At. 9, 9—13. Le. 5, 27—82), 

13. Și iarăș a eşit lângă mare; şitotpoporul 
venea la el, şi învăţa pe ei. 14. Şi trecând văzu 

7
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pe Levi lu! Alfeii șăznd la vamă, şi zice lu: 
Vino după mine. 15. Şi sculându-se a mers după 
el. Și a fost că șădea el la masă în casa lui, şi 
mulţi vameşi și păcătoşi şădeai la masă cu Isus 
şi cu învăţăceil săi; că erai: mulţi, şi mergeaii 
după el și cărturarii fariseilor. 16. Şi văzând că 
mănâncă cu vameșii și cu păcătoşii ziseră învăță- 
ceilor lui: Căci mănâncă şi bea cu vameşii şi cu 
păcătoşii? 17. Și auzind Isus zise lor: Nu trebu- 
ește doftor celor sânătoși, ci celor bolnavi; nu 
am. venit s5 chiem pe cel drepţi, ci pe păcătoşi. 
A eșit: din Capernaum (v. 1). Jarăș cf. 1, 16. Lângă mare: 
Genezaret. Datele de aci pănă învța pe el le are numai Mc. 

- Plur. avrovş e pus pentru colectivul dxAos. Trecând: lângă 
lacul unde șădea Levi. Despre Levi și Alfei vezi în Întrodu- 
cere, p. 140, cf. Mt. 9, 9. Numele Levi să scrie fevel, deviv, 
devi. Casa luă: a lui Levi, cf.ţLe. 5, 29. Şi mulţi: fiind Isus 
în casa vameșului, vai mulţi: învățăcel, Cărturari) fariseilor: 
numai care se ocupaii cu Scriptura, din secta fariseilor sânt opo- 
zanţii lui Isus acum la început. V. 16 se. afli BD numal 

"£09ie, iar ai miver e adaus în ACL4, Recepta din locurile 
paralele ; aceasta, din urmă a cores cărturarii și fariseii. Nu 
irebuește cf. Mt. 9, 12. 13. V. 17 citeşte Recepta după pe 
pecătoși: la pocăință, adaus din Le. 5, 32, - a 

A) Despre ajunare, 2, 18—22, 

(At. 9, 14—17, Le. 5, 33—38), 

18. Și îndatinai să postească învățăceil lui 
loan și fariseil. Și venind ziseră lut: De ce învăţă- 
ceil lui loan şi ai fariseilor postesc, iar învăţăceil 
t8i nu postesc? 19. Și zise lor Isus: Aii doarpot 
fiii nunţii să postească pănă când este mirele cu 

„dânşii? Câtă vreme este mirele cu dânșii, nupot 
posti. 20. Dar vor veni zile cândsăvalua mirele 

“dela dânşii, şi atunci vor posti în acea zi. 21. 
Nimene nu coasă petecde pânză nouă pe haină ve- 
che; iar de nu, îşi va lua întregirea sa cea nouă 
dela cea veche, și mal mal mare gaură va fi. 22,
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Și nimene nu bagă vin noă în fol vechi;iiar de nu, 
va sparge vinul foii şi vinul să va pierde şi foii, 
ci în foii noi să-cade-ă băga vinul noii. doo... 
YMOTevovzts;. partic. prez. cu cva exprimă durata, îndatina- 

„rea. (Win, p. 327). Recepta, are v. 18. învătăceii fariseilor. 
doi nu. e: dat. ci. nom. în plural. În acea zi; Recepta:. în: zi- 
lele acelea, conformare după Le. V. 21. înțelesul este: Pete- 
cul noă nu numai se rupe: din manta, ci mal .ia' şi ceva din 
aceasta. În v..22. unii citesc Gyjooez, dela Gijoa, în loc. de 
Gijpvupu — alţii viit. 6pSer. .Ci în foii moi să cade a băga 
vinul noă, apol noă după vin din v. 22. lipsesc în unele Msse 
Și par: adause din Le. 5, 37 sq. a ae a 

" î) Despre Sâmbătă, 2, 23-38, 6, 
(Mt, 19, 1—14. Le. 6, 1—11). 

23. Și a fost mergând el Sâmbăta prin să- 
m&nături, şi înv&ţăceil lui începură a călători 
zmulgând spice. 24. Şi fariseii ziseră lui: lată 
ce fac Sâmbăta ce nu -să cade? 25. Și zise lor: 
Niciodată n'aţi citit cea făcut David, când:a 
avut lipsă şi a flămânzit el și cer cu dânsul? 96: 
Cum a întrat în casa lui Dumnezei pe:vremea lui 
Abiatar arhiereul și a mâncat pânile punerii 
înainte, cari nu este iertat st le mănânce fără 
numai preoţii, și a dat șicelorceeraiicu dânsul? 
27. Şi zise lor: Sâmbăta s'a făcut pentru om. și 
nu omul pentru Sâmbătă; de aceea domneste Fiul 
omului și al Sâmbetei.. BCD aă dramogeveodau în loc de 
maeanogtvtodeu (Recepta). 600 noteiv = iter facere = a.călă- 
tori (Vin. p. 240); nu ca cum învățăceil ar. fi început să facă 
cale. depărtând spicele dinaintea lor; 1josavro:: marchează: o. 
lucrare care începe a să săvârși din incidentul trecerii printre. 
grâne; nu exprimă că fariseil. îndată mustră cum începură în- . 

„văţăceil să zmulgă. Ce nu se cade: un .ucru care nu este 
slobod a face Sâmbăta. EI (atros): în opunere cu celce în- 
treabă. Când a avut lipsă; în aceasta zace analogia; și învăţăceil 
ai fost nevoiţi a face cele de acum. Cum a întrat: această faptă 
era, deja nelegiuire. Pe vremea lu! Abiatar: când acesta era
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arhierei... Atunci însă ma fost arhierei Abiatar, ci tatăl săii 

Ahimeleh (1. Sain. 22, 20); acela mai apoi ajunge la acest 

oficii. Să poate că Me. aminteşte numai pe Abiatar care era 

prieten lui David; saii tatăl și fiul aveati acelaș nume (2. San. 

8, 17; 1. Cron. 18, 16. 94, 6. 31), sai Abiatar administra 

împreună cu: tatăl stii. Această eroare istorică a îndemnat pe 

unii a omite cuvintele sub Abiatar arhiereu. A mâncat . 

şi a dat: de nevoe David cel dântâiii a călcat ordinea teoeră- 

tică a'doua oră; dar. a dat îndemn şi soților săl. Și zise lor; 

serveşte adese a întroduce o zicere nouă remarcabilă. Sâm- 

Dăta Sa făcut: Sa întocmit. Isus afirmă aci: că Sâmbăta e 

numai imijloe spre un scop mai înalt; omul se reculege și 

conduce li Dumnezeii; așadar fără acest scop omul nu trebue 

să i-se supună. [iul omului ca reprezentantul oamenilor poate 

pune în locul sărbătoririi externe un ce mai înalt, ce cores- 

punde mai bine ideii sabatului; el scapă pe oomeni de stă- 

pânirea literei moarte. 
ă 

3, 1. Și a întratiar iş în sinagogă, și era acolo 

un om având mâna uscată. 2. Și dândeaii pe el 

de-l va vindeca Sâmbăta, ca să-l ptrască. 3. Și 

zice omului celui cu mâna uscată: Scoală în mij- 

loc. 4. Şi zice lor: Cade-să Sâmbăta a face bine 

sai a face rii, a mântui sai a perde sufletul? 

lar ei tăceaii. 5. Şi. privind împrejur la ei cu 

mânie: intristându-se pentru 'împetrirea inimil 

lor zice omului: Întinde-ţi mâna. Şi a întins, şi 

s'a făcut sănâtoasă mâna lul. 6. Și eșind fariseii 

îndată cu irodianii aii făcut sfat contra lui, ca 

să-l piardă pe el. Jarăș priveşte la 1, 21. Drgazeuoei ; 

jr prez. Seganeve, să află numai N. Unele mărturii citesc 

magerijgovv, altele magerngorvro. La îva cu viit. indic. Win. 

269. b. Scoală: ridică-te, ef. Lc. 6, 8; cel bolnav să pă- 

şească, în mijlocul adunări! ca toți s6-l vadă. A face râă: a 

“omori nu e permis nicicând. Isus zice întrebând astfel: Per- 

mis este a face bine Sâmbăta, sai întrelăsând Dinefacerea a-l 

face pagubă ? Binefacerea trebue deci săvârșită îndată şi nu să 

poate amâna (Mt. 5,- 23). Duşmanil lui Isus nu pot nega în- 

trebarea, dar nici a da dreptate; de aceea v. 5. Ca mâ- 

nie; această mânie o produce imprejurarea că contrarii sunt 
. 22
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așa de împetiiţy, că mai bine ascund adevărul decât să-i dea drep- . 
tate. ouvivnoţuevos: a se face milă de etc. antzartorul9 
are augment . duplu (Win. p. 69. 7). V. 6. Recepta ăre ovu-. 
Bovliov Enoiowy, NC înoimoav;. BL 20idovv.  Îutr untându-ă” 
Isus farisei! se aliază cu duşmani lor politică (cf. Mt. 99 16). 

s. 59.. Alegerea. și învățarea comunei none, 3, 7—4, sa. 

a) Alegerea celor doisprezece, 3, 7—19. 

„At 10, 2—4. Le. 6, 13-19), 
i 

| 7. Iar Isus. s'a. dus cu: în căţăceil se că tră 
mare,. şi mulțime. mare din Galileea. și din lu-.... 
deea urma lui, 8. şi dela Ierusalim și din Idu- 
meea şi de ceea parte de.lordan şi de lângă Tir. 
şi Sidon, mulţime multă a venitladensul, auzind | 
câte. făcea. 9. Şi,zise învăţăceilor săi ca să-l pre-.: 

„gătească o corabie. pentru mulțime, ca-să.nu-l 
împresoare pe.el; căci pe mulţi a tămăduit, 
cât dădeaii năv ala Scugra lui ca să se atingă: de. - 
el, care aveaii boale. 11. Și duhurile necurate .. 

când îl vedeai pe el, cădeai înaintea lui şistri- 
ga zicând că.tu ești Fiul lui Dumnezeii..12. Și... 
mult certa pe ei ca să 1iu-l vădească pe el. Mc.. 
descrie pe scurt, situaţia în care Isus lueră foarte mult. Sa dus: . 
„părăseşte terenul de lucrare de pănă acum, se duce la un loc 

mal puţin cunoscut în apropierea lacului. es mp” Ydiaooa: 
calea spre mare. Jdhomeea. e vechiul Iidom saii Seir, lângă ho- 
tarele de miazăzi-răsărit ale Palestinei. . De lângă "fir şi Si- 
don: care locueaii în apropierea acestor cetăţi. Cer din Gali- 
leea și Iudeea îl urmaii, ceialalți veneau la dânsul. /ăcea 
(enoie); imperf. exprimă o lucrare necontenită de. vindecări. . 
Se-i pregătească: spune. învăţăceilor să fie la îndemână 0 
corabie liberă, în care întrând st poată prediea fără împede-. 
care din pârtea poporului. Doale (ucori vas), metaforă pentru 
lipsă, nevoi (cf. Ps. 89, 33. ler. 6, 7). Duhurile necurate: 
cel cuprinși de aceste. Ora cu preterit indic. Win. p. 290: 
oricând îl vedea unul (cf. -1, 24. Mt. 8, 4). 

13. Şi s'a suit în muntele și chiamă la sine pe 
care voia el insuș, și aii venit la dânsul. 14. Şi a
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făcut. pe dolsprezece st fie cu dânsul, 15. și 
ca să-l trimită pe.ei să predice şi să aibă putere 

a vindeca boale şi a scoate draci.. În muntele ct. Mt. 
5, 1. Pe care voia el însuș cf. Er. 5, 4. Io. 15, 16. Din: 
mulţimea îuvățăceilor alese - Isus pe cei 12 pentru | un” oficiii 
special (și a făcut pe 12 etc.). SE fie cu dânsul: “pururea st-l 

însoţească (Acta 1, 21); a face =a ordina, așăza cf. 1. Sam, 

11, 6. Acta 2, 36. 

16. şi a “facut pe cei doisprezece, și lui si. 
mon ă pus nume Petru; 17. şi pe lacobal lui Ze-. 
bedeiii:şi pe Ioan fratele .lui Iacob, și le-u pus 
lor nume Boanerges, adecă fiii tunetului; 18. şi 
pe Andreiii şi pe Filip şi pe Bartolomeiii și pe Ma- 
teiii și pe Toma şi pe Iacob al lui Alfei șipe Ta- 
dei 19. și pe Simon Cananeul şi pe luda Iscariot, 
care-l-a și vândut pe el. La registrul apostolese cf. Mt. 
10, 2 sq. — Me. aminteşte numaj schimbarea numelui lui 
Petru, chiemarea la apostolie o presupune cunoscută. Acuz. 
IdxwBow ete. depind de 2nanoev; iar v. 14. Boavnoyes derivă 
dela 73) "32 după pronunția aramaică, în care Ș*va==oa, 

ce încă nu e dovedit. 3 == zgomot, tuumalt (Ps. 55, 15); 
sirien. funet; deci traducerea nu e fidelă. Ieronim crede că 
numele e corupt din D9 153") Exegeţii mai vechi zic că 
numele s'a dat proleptic despre puterea, predicii lor, care va 
străbate lumea ca un fulger şi tunet (Teofilact, Zigaben etc.); 
iar cel mal noi afirmă că pentru temperamentul lor aprig 
(9, 38.-10, 35 sq. Le. 9, 54. Mt. 20, 20 sq.). 

b) Defăimarea fariseilor; muma și fraţii lui Isus, 8, 20-35... . 

(It. 19, 92—37. 46—50, Le, 11, 17—23. 8, 19—21). 

20. şi a venit în casă; și s'a adunatiarăşpo- 
por, că nu mai puteaii ei nici să mănânce pâne. 
21. Şi auzind ai s&i eșit-aii la densulsă-lprindă; 
că ziceai că nu-şi este în fire. În casă: nu să spune 

a cul era casa. Iarș să rapoartă lav. 7.; e acecaş mulţime 

5) In Dan, i, 8; Filii Zebedaci appellati sunt filii tonitrui, quod non ut 
plerique putant, Boanerges, sed emendatius .legitur Benercem. De nom. hebr. 
Benerecm (29 139) Blii tonitrui, qnod corrupte Boanerges obtinuit (De Ioanne). 

22*
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care îl împresoară lângă ţermul .mirii (ce dovedeşte artic.). 
Nu puteai ei: Isus și învă &țăceii, Poporul venea, în 'masse mari 
să se tămăduească la Isus și învățăceil săi, că ei nu mai aveaii 
vreme nică să mănânce. Ai ser: aceștia prind veste de îmbul- 
zeala mulţimii; pot fi înv&țăcei ori rudenii. Din v. 31 sq. 
rezultă că avem de înţeles acești din urmă. Fpit-ai: nu să 
spune de unde; probabil. că dela Nazaret (1, 9. 6, 3). Sa-l 
prindă (ef. 6, 17. 19, 12. 14, 1): ducându-l în cercul res- 
trins al familiei st-l apere de slibire şi nimicire în . lucrarea, 

“sa intenzivă. î5tocy = nu-și este în fire. După Io. 7, 5 fraţii 
Mântuitorului nu credeaii întrânsul. Văzend că acum că popo- 
rul merge. la dânsul ca, la un făcător de minuni. credeai că 
cu adevărat a .perdut mințile ; de aceea vin să-l prindă, să-l 

jee cu sine,. Cu putinţă este. însă că ăuziseră de cursele fari- 
seilor şi voesce să-l scape, Ziceai: ceeace a zis unul sai altul 

cătră rudenii să exprimă ca cum toți ar fi pronunţat.. 

„29. Și cărturarii care pogoriseră dela Teru- 
salim ziceai că-are pe Beelzebul, şi că cu dom- 
nul dracilor scoate pe draci. 23. şi chiemându-j 
pe-ci grăi'lor în pilde: Cum poate satana 'să 
scoată pe satana? 24. Și dacă o împărăție seva 
împărţi între sine, nu poate sta împărăţia aceea. 
25. Şi dacă o casă se 'va.împărţi întru sine, nu 
poate sta casa accea. 26. Și dacă satana s'a scu- 
lat asupra sa, s'a împărţit, şi nu poate'staciare 
sferşit. 27. Dar nimene nu poate, întrând.în casa 
celui tare, să răpească vasele lui, de nu va iega 
ântâiă pe cel tare, și atunci va răpi casa lui. 28. 
„Adevăr zic vouă că toate păcatele -s& vor ierta 
fiilor oamenilor și hulele cari vor huli; 29. iar 
cine va huli pe Duhulsânt, nuareiertareîn veci, 
ci vinovat va fi de păcătuire vecinică. 30. Că zi- 

"seră: Arc duh necurat. Cărturaril care Pogor seră dela 
Terusalim: dovedeşte că opoziţia contra lui Isus s'a născut în 
centrul teocratic (2, 16). Ziceaă; imperf. reprezentă ce cuge- 
taii cărturarii în centrul lor asupra lui Isus. Beelzebul cf. Mt, 
12, 22 sq. După Me. afirmă ei că Isus e ocupat de demoni 
(lo. 7, 20. 8, 48. 52; 10, 20), de aceea scoate pe drac. . 
Ocaziune la această afirmare li s& îmbie când Isus vindecă pe



cel îndrăcit. Isus demonstră absurditatea' spuselor lot în v.:24 

sq: Și chiomându-I: Isus” caută: ocaziune ca să le poată re- 
fiecta. Cum: poate satana să scoată: pe sutana cf. Mt: 12, 26. 

adecă' satana: pe sine însuș; așadar nu un sâtana' pe altul. 

Urmează din v. 24—26 două exemple analoge dovedind" pe cui" 

"poate: Exemplele încep'cu și, căror st alătură! v.: 26: ce era de: 

demonstrat așijderea cu și. Acest progres cu ză e: frapant,, izbi-" 

tor, deşi legătura, cu zac:de v; 23 rămâne cam aspră." Daâr :: rezultă» 

din cele precedente” că Isus nu poate lucra cu:putere demonică." 

Toate: fâră excepțiune. doc e paralel la duagzrjuaza.: Unele 'Msse 

ai Goas raportând la: B7aopmuias. Pecătiiire vecinică : 0 vină * 

care nicăcând nu-să va ierta. Recepta are zoloews în loc de dig: 

Tiuaros, care din urmă să dovedeşte de NB Verz. V.:30. 

motivează vorbirea lu: Isus în acest înțeles: Că ziseră ete. cf: . 

Mt. 12, 31 sq.; Le. 11, 18. Are dul, necurat: nu pe Beel- 

zebul ca v. 22, pentru contrastul la-70 ziveiua: 70 &piov. | 

31. Și veui muma lui şi fraţil lui, şi stând: 

afară ati trimis la densul să-l chieme. 32. Și şt 

dea poporul împrejurul lui, şiziclui: latămumă 

ta: şi fraţii t&i şi surorile tale te caută afară: 

33. Şi răspunztnd:lor Isus zice: Cine este muma: 

mesa şi fraţii mei? 34. Şi căutând la celceşădeai: 

împrejurul sâii zice: lată muma mea șifraţil mei: 

35. Oricine va-face voea lui Dumnezei, acesta e 

fratele mei şi sora mea şi muma mea. Și surorile. 

tale după ADEF; lipsese NBCGLI7. Înprejurul stă: Isus 

priveşte cu blândeţă la toţi care se alipiseră deja de el. Voea 

luă Duimnezei : nu numai legea, ci descoperirea dzeească în 

totalitatea sa. e . 

c) Isus învaţă în parabole, 4; 1—34. 
(Alt. 13, 1—23: 31-35, Le, 8, 4—21) 

| 1. Şi-iarăş-a început a învăţa lângă mare: Și . 
s'a-adunat la densul popor foarte: mult, că în: 

trând-el în corabie șădea pe mare, șitotpoporul 

era pe'uscat lângă mare: 2. Și învăţa pe dânşii 

"în: pilde- multe, și'grăea lor în învăţătura'sa: As- 

cultaţi.:3. lată a eșit sămtnătorul să samene. 4,
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Şi a fost când sămăna una a căzut lângă cale, şi 
au venit paserile și ai mâncat-o. 5. şi alta a că- 

„ zut pe petriş, unde nu avea pământ mult, şi în- 
„dată a răsărit pentrucă nu avea pământ adânc; 

6. şi când a răsărit soarele, a ars-o, şi pentruci 
nu avea rădăcină s'a uscat. 7. Şi alta a căzut în 
spini, şi s'a înălțat spinil şi ait înecat-o, și nu 
a dat rod. 8. şi altele aii căzut în pământ bun, și 
dădură rod înălțându-se şi crescând, şi a adus 
pănă la treizeci și pănă la șesezeci şi pănă lao 

sută. 9. Şi zise: Celce are urechi de auzit, săaudă, 
Jarăş priveşte la 2, -13. Și-s'a adunat: istorisește ce s'a în- 
tâmplat când învăța el acum. Popor foarte mult: acum se 
îmbulzese mal mulți ca altă dată. Lângă. mare: întors spre 
mare. În pilde cf. Mt. 13, 3; deşi 3, 23. 4, 21-—23, 94. 

„25: dovedesc că zaga/o13j la Me. trebue luat în înțeles mai 
larg, mal mult ca magorula: (lo. 16, 29). Alulte: Me. rela- 
tează numal unele; mal complect este Mt. În învățătura sa: 
proponimentele lui -prezente, saii în genere. Aă înecat-g :- prin 
cutropire cf. Mt. Le. aremsav. Altele specializează pe 10. 
Până la treizeci ete.: de grăunţe. arafaivovra ai aUsavouer a 
(AB) să rapoartă numai la ile; iar sub rod înţelegem: fie- 
care fir de grâi. 

„10. şi când-era singur, l-ai întrebat pe el 
cei de pe lângă dânsul cu cel doisprezece asupra 
pildelor. 11. şi zise lor: Vouă s'a dat taina îm- 
părăţiei lul Duninezei; iar acestora celor din 
afară toate vor fi în pilde, 12. ca privind st pri- 

„_vească şi să nu vadă, şi auzind să audă şi s5 unu 
“înţeleagă, ca nu cumva să se întoarcă și să se 
ierte lor.păcatele. 13. Şi zise lor: Nu știți pilda 
aceasta, și cum veți înţelege toate pildele? Sin- 
gur (zară povas) arată: că numai explicarea: sa făcut în 
cercul mal restrins al învățăceilor. Cei de pelângă dânsul ete. : 
învăţăceil care stăteaii mal aproape de Domnul: și apostoli. 
Asupra pildelor cf. v. 2. Nu i-a surprins cuprinsul cât mai 
ales forma învățământului. Recepta citeşte 71jv zraoafo1ipv —co- . 
rectură. După sa dat Recepta are: a cunoaște, adaus din Mt. 

„13, 11. Le. 8, 10. Taina împărăţieă lui Dumiezeă :- omul.nu
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poate cunoaşte” dela 'sine - ființa acestel împărății. Celor din 
„afară: cer afară de cereul format pelângă' Isus: piyveoda cu 
îv == a ajunge lu ceva, a veni undeva, ezistu; de aceea: toate 

„să fac pentru aceia în pilde ca er să nu poată înțelege lucru- 
vile cari se 'rapoartă la împărăția lui Dumnezeii; ek nici le pot 

“ profana ori întrebuința spre scopuri nepermise, cf. Mt. 13, 
10 sq. Zise lor: nu numai celor 12, -ci tuturor care erai cu 
dânsul (v. 10). V. 13. exprimă mirarea lui Isus. Ma! nainte 
zisese el că lor s'aii dat. toate misteriile împărăției lui Dumne- 

„ze, şi acum ci nici această pildă nu o înţeleg dar nici ce- 
lelalte pilde (v. 10. Tăg nagafBolds). 

Erplicarea “parabolei. 14. Celce samănă samână 

cuventul...15. Iar aceştia sânt cel de lângă cale 
unde să samtnă cuventul, și când aud, îndată vine 
satana șiiia cuventul să smănat întru inimile lor. 

16. Și. aceştia aşijderea sfint cei sămânaţi pe. pe- 
triş,. care când aud cuvântul îndată îl. primesc 
eu bucurie, 17. şisuu ai rădăcină întru sine ci 

sânt până la o vreme, apol când să face necaz sai 
goană pentru cuvânt îndată se smintesc. 18.. Şi 
aţi sânt cel să mănați între spini; aceștia, sânt 

care ai auzit cuvtntul, 19. şi grijele v eacului şi 
înşelăciunea bogăției și poftele. după celelalte 

“lucruri întrând îneacă cuvântul, și să face fără 
rod. 20. Și aceștia sânt cel sămănaţi în pământ 
bun, care aud cuvântul şi-l primesc, și rodesc 
unul treizeci și altul șesezeci și altul o sută, 
Cele samenă ete.: 'sămânătorul este celce predică cuvântul 

“lut Dumnezeii. Lângă cale: se află. La soiul acesta al auzito- 
rilor vedem că 'satana, cin s'a predicat cuvântul, îndată îl ia 
“din inimile lor. În loc de îtimile lor citesc unil întru ex: (& 
auroie). Așijderca : sub aceleași împrejurări şi condiţii: ca, cei 

“de măi nainte (v."14).' Se smintesc: se lapădă de credinţă. 
 V. 18. Recepia citeşte azorovzes în loc de axovoavzes. Poflele 

” după - celelalte “ lucr ură: onoruri, plăceri ete. — exprimă ! că 
- ceeace pofteşte omul pentru alte scopuri e stricăcios (1. Io. 

9, 16). “Întrând: în inimă. EN din Msse, “neexistând accen- 
tuarea în unciale, la, acest loc unit Îl transcriu, cu Ev, alţii 

N cu tr.
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2. Și zise lor..că doar. nu vine: făclia ca să 
se. pună, sub măsură sai sub pat?: Ai. nu. să. se. 
pună. în sfeşnic? 29.- Căci. nu'este ceva: tăinuitea: 
să nu se vădească;, „miei. a fost ascuns,:ci ca:'să; 
vie. întru arătare, 25. „Dacă, cineva are-urechi-de:: 
auzit, să audă, AIE. 5, 15, 10, 26). Și zise.lor. desparte: 
cele. următoare . “de, cele precedente; iar lor.:să. rapoartă -.la: 
mulțime; (v.; 2.),. “pentrucă, nu, să. spune (ca, în. W 12: 13.): 
apriat.. cercul auzitorilor, Vine. făclia :. nu. de: - aceea să aduce. 
lumina în ! odae; începe. ca. și. a: eșit sămenătoruli..în ;v.i:3.: 
Aceste. cuvinte 55. află şi.la, Mt, dar în altă legătură. Ad. se. 
exprimă, — „raportându- -se la Y. 11 ;—:X0I . sânteţi. instruiți : 
de. „MinE, în „tainele împărăției Jur Durinezeit, „pe: carl -le „veţi 
propune, altora, „ca „toţi, să cunoască, puterea, . el (Le. 8,. 16). 
Nu e, ceva. “dăinuit : nimic. nu poate rămâne vecinie . „ascuns. 
Subiectul. propoziţiey, irebue; luat : din v. 21 6 Auyvos.. — cei 
nu tinpedecă . adiectivele „predicative la. neutru cu. şi. fără: zi 
pentrucă luându- -s5 ca, moţiune generală genul subiectului obiectiv. ! 
nu. să îa în. considerare (Kinner, Gr. Gramm. II, 32 sq.). Lumina! 
— zice Isus — ayându- -se în, „vedere pe sine; nu':este un: obiect: 
care. poate. remâne ascuns, ci. or „unde, „străbate. trebue :să se: 
descopere, "Tainele Pmptrăţiel) lui Dumnezeă: trebue, st, fie Cuno-.: 
cute. La y. 23 cf. y, 9. e at eat 

24. Şi zise lor: Vedeţu e ce auziţi. Oua caremă& 
sură, „veţi. măsura. s€,, va: măsura: vouă, și :st va 
adauge vouă, 25. Căci. celce are, să va, da lul; Şi 
celce nu. arest; va.lua dela densul: işi ceeace:are. 
Vedeți: el să: fie atenţi la, celece, „griieşte « el și să le păzească. Cu, ; 
care, măsur d ete. Cum va fi atenţiunea. voastră SE. Va. MESua vouă : 
cunoştinţă, „adecă.; „cdlă, adențiune. aduceți, « atâta : cunoștință vi să. -: 
dă, dar ma. măzinaă, în „această măsură, ci și. mal multă. (Ziga=: - 
bin); alteum “la Mt. 7.2. V,. 95. motivează pe-să va adauge 
voue': căcl, 'celce : are ete. “Cine: :crezend Ș-a- agonisit cunoștința - 
mal înaltă - “progresează, tot. mal. mult, iar cel trândav: lesne 
perde Şi. “puţină” cunoştinţă; (ef. Mt. 13, 12, Le. 8, 18).: 

Parabola despre grăunțe — o:are-numal'.Me.: 26.: și: 
zise: „Aşa este împărăţia lui: Dumnezeii, ca omul 
care dupăce, a aruncat semenţa: în, vimeni 27: şi 
dormea şi se, scula. noaptea: şi ziua, şi: semânţa,
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răsărea și creștea, cum nu știeael. 28. Pământul, 
de: sine rodeşte,. mal ântâiiiarbă, „apoi spic, apol- 

„grâi plin în spic. 29. lar. când se. coace- rodul, 
îndată trimite'secerea, că a sosit, secerişul, og. 
tina * comparationis este că: săracuţa pusă în. pământ să; lasă 
în: voea sa; omul nu o grijeşte pănă la 'seceriş. Împărătia luă 
Dumnezez : : mesianică, biserica, -Și dormea ete; ; „după și, tre- 
Due” adaus apol.: vuzra zei 1jutoav e acuz. timporal ; iar noap- 
tea, e pusă tnaiute: pentru. dormea. Pămentul să înfățișează Că 
produce :dela “sine fără conlucrarea omului, din puterea sa 
produce cele “tre! stadii ale desvoltării: vegătative. nagadoi. 
(unii: magia). are înţelesul lui pernute (Passow, Lex:). Trimite 
secerea exprimă că. s&m&nătorul n'a, purtat grijă de semăhătură 

pănă când a, desvoltat, iar acum el hotăreşte timpul secerări]. . 
Explicarea - este : Sămănătorul e Cristos şi învățătura lut în. 
biserică, sămânța este cuvântul lut Dumnezeii, * adevărul mân- 
tuiril ;: țarina. 'sânt -oamenil. Inimile: acestora sânt aplicate a. 
primi “adevărul: evangeliei ; Tertulian : “ Anima -hominis natura- 
liter.: 'christiana. Tipul 'secerişului - este “judecata, din “urmă: 
Vestitorul. cuvântului: dumnezeesc. și-a împlinit datorinţa,, îm- 
părtăşindu-l altora ; puterea Iul “internă va, produce în - fiecare, 
roadele sale, cum face și s&m&nătorul- (1. Cor. 3, 7). Această 
parabolă confirmi pe vedeți ce auzi şi arată, că no! : să nu: 
fim “indiferenți  cătră cuvântul lui Isus. | 

Parabola despre. muștar. 30. Și zise: Cum. să ast- 
mănăm împărăţia lui Dumnezei, sai cu ce pildă - 
o.vom închipui? 31. Ca grăanţul de: muștar, care: 
când să samănă în pământ, mal mic: fiind, decât, 
toate semințele: de pe pămânţ,. 32. şi când,s'ast- 
mă&nat, crește! și se face mai mare decât toatebu- 
ruenile, şi face. ramuri. mari, cât pot. locui: sub. 
umbra lut.paserile cerului. Plural. nu. e, comunicativ. 
Ca grăunțul de muștar: de' suplinit, este o închipui, (cf. Mt. - 
13; 31 sq.: “Le. 13, 18 sq.). pitz0gTEgov o; propoziţia deşi. 
aparține „la. 0s, genul e determinat de: “omieţrza, cu. care să. 
asamenă grăunţul de: muștar. 

::33. Și cu multe-pilde de aceste grăea: lor! cu- 
vântul precum puteai auzi; 34: iar.fără.de pildă 
nu,grăea lor, iar când era singur învățăceilor le. 

.
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dezlega toate. Evangelistul spune că Isus în - învățătură, 
Sa acomodat puterii de. pricepere a auzitorilor.. Cu multe pilde ; 
Me. vedem-că a ales între: multele parabole ale lui Isus.  Fard - 
de parabolă ct. Mt. -13, 34. Toate: învățăceilor “(în tiţelesul 
strins) explica parabolele propuse (cf. Mt. 13, 36 sq.) 

$. 60. Isus arată învăţiiceilor priterea sa, 4, 35—5, 48, 
a) Liniștirea mării, 4, 35—41, 

-- At, 8, 18. 28—27, Le. 8, 22-95), . 

85. Şi'zicelorin'ziua-aceea făcându-se seară: 
Să trecâmi'de.ceea parte.: 36. Şi slobozind er po- 
porul l-ai: luat pe el așa cum era în:corabie, -și 
alte corăbii eraii:cu dânsul. 37. Şi s?a făcut vitor 
mare de'vent, și 'valurile se loveaii de corabie, 
cât se umpluse corabia: 38. Şi era el dormind în 
„partea dinapol a corabie! pe căpătâi; şi-l deş- 
teptară.pe'el şi -ziseră :lui:: Învăţătorule,: nu: ar: 
grijă că perim?- 39. Şi:sculându:se a certat ven- 

„tul şi 'zise-măril: Taci, contenește.: Şi a'stătut 
„ventul, şi s'a făcut linişte mare. 40. Şi zise lor: 
Ce sânteți:aşa fricoși? Cum nu aveţi 'erdinţă? 
41. Și se temeaii cu frică mare, și ziseră unul că- 
tră altul: Cine este acesta, că și vântul şi ma- 
rea îl ascultă? Aceste versuri se leagă la v. 1.: Dupăce 

„Isus învățase: poporul -în pilde voeşte acum, făcendu-sc scară, 
să treacă pe: partea, răsăriteană a lacului. Învăţăceit slobod po- 

- porul, iai-pe Isus în corabia 'de unde învățase, cast treacă. 
cptvres Tov: dgiow: ai părăsit mulțimea suindu-se la Isus în 
corabie. Cum eră în corabie: Isus lucrase “ziua, intreasă, iar 

„acum fără ase “fi întărit întreprinde călătoria. free: va- 
„lurile: lovindu-se de corabie se vărsaii, întrânsa: Isus doarme 

„Pe perina (rreoozepratov, pe care șădeaii sai dormeaii ma- 
„trozil)ce era în. “partea. dinapol a corabiel;- atunci se “naşte 
vifor (1aî?awp).: Nu a) grijă că perim exprimă însmijirea, înv&- 
țăceilor şi oarecare displăcere. Cum na aveți credință; Isus 
îl mustră: er văzuseră deja multe ininuni și totu nu cred în 
puterea lu înaltă. Se temeau : învățăceii şi toţi care craă în. 
corabie. Cine este: din cele întâmplate recunosc că cel agrăit 
„cu „Învățătorule este 'o ființă superioară și “merită mal "multă
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încredere decum aveaii el, deși ai fosţ martori la may . multe 
fapte ale luf. Recepta citeşte ouzws ; ; mcăs otz după AC Ma- 
iusc; iar NBDLA Verz. ounw, ce lesne sa format: din. asă- 
mă&narea celor două silabe omiţend ovz. 

b) Isus scoate draci la Geraseni, 5, I—20. 

At. 8, 28—34. Le. 8, 26-39). 

1. Şi veni de cecalaltă parte a mării în inu 
tul Gerasenilor. 2. Şi eșindeldin corabie, îndată 
l-a întimpinat pe'el un om din mormânturi cu 
duh necurat, 3. care locuea în mormânturi, și 
nici cu lanţuri nimenc.nu putea să-l. lege, 4. 
pentrucă de multe ori fiind legat cu obezi și cu: 
lanţuri, rupea dela sine lanţurile, ;și obezile le 
„sfărma, şi. nimene nu putea să- | domolească;:5. şi 
„totdeuna noaptea şi :ziua -în-morme onturi şi în 
„munţi era strigând și bătendu-se. pe sine cu pie- 

tri. 6. Şi văzenad. pe Isus-de departe. alergă Și 
căzu. înaintea lui, și strigând cu glas mare zise: 
?. „Ce este .mie şi ție, Isuse Fiul lut Dumnezei. 
elul înalt? Juru-te pe Dumnezeii, să nu mă chi- 

nueşti 8. Căci zicea lui: :Eși duh necurat din 
omul. 9. Şi l-a întrebat-pe el: Care-ţi este nu- 
mele? şizicelui: Leghion e numele mei,:c că mulţi 
sântem. 10. şi-l ruga pe.el mult ca să nu-I tri- 
mită. afară de ţinut, TI. Darer a acolo lângă munte 
o. turmă mare de porci păscând. 12 şi-lrugară pe 
el toţi dracil ajcond: Trimite-ne în porel,-ca. să 
întrăm în el. “Şi i-a uslobozit pe ci. Şi cșind 
duhurile ccurate ai întrat-în porci, și s?a! por- 
mit turma de pe țărm în mare, ca la: două mil, 
Şi s?aii înecat în mare. 14. Și care-i păşteai fu- 
giră. si vestiră în cetate şi in țarini;.şi- eşiră. să 
vadă ce să întâmplase: 15. Şi: veniră.la: Isus, și 

| rtzură pe cel îndrăcit șăzend Im brăcat Şi întreg 
la minte, pe celce avuse leghionul;și s'a temut. 
„16. Şi le-aii spus.lor cetce ve Szuseră cum Ss? în- 
tâmplat cu cel indrăcit şi despre porel.:17.: Şi
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începură a-l ruga pe el să iese din hotarele lor. 

18; Şi. în trând: el. în corabie, îl rugă „celce fusese 

îndrăcit ca să fie cu: dtasul. 19. Şi nu l-a lăsat 
pe el], ci zise lui: MergI în casa ta la ai LEI, şi! 

spune, jor. câte: a făcut ţie Domnul şi te-a mi- 

luit. 20. Şi:s?a dus și a începuta predica în De- 
capol câte făcuse Isus lui, şi toţi se miraii. La 
numele cetăţii cf. Mt. 8, 28. Variantă este 25c4dovr. aur 
şi: eSeAdovzos . auroi ;. t0dis. anvrnoev şi urjvinoev. Din 
mormenturi : „caal: erai acolo. V..3 sq; descrie starea celui în- 
drăcit. Spre. a-l îmblânzi:; Vaii. aplicat toate mijloacele; dar fără 
efect. Era în V. „Bi să leagă: cu strigând şi, bătându-se pen-. 
trucă. petrecerea; Iul. în mormânturi. s& descrisese. v.. 3.. Cel: 
îndrăcit vede. de: departe. pe: Isus, aleargă: la densul, i-se: în- 
chină: ȘI-I roagă; să nu-l chinuească,. scoțând. adecă din el:dracil,. 
care. grăesc aceste prin om. d70. peazg09 e pleonazm, ocură 
adese la .Me.. Pe: Dumnezeă: acesta. să consideră. autoritate 
și. la: Fiul. lul. Dumnezeii, de. aceea. se provoacă: la el. Ce este 
mie și; ție etc.: cel tndrăcit grăeşte așa, deși alergând înaintea, 
lui Isus. aștepta tămăduire.. Isus: poruncește | dracilor să iese din 
om';. aceștia văzend puterea mai înaltă; care e prezentă, caută ă 
ai se opune. prin „cel: bolnav:.el (respective ei), nu mai voește 

- ajutorul. lut” Isus. - Cu întrebarea: din v..9. Isus îl aduce la 
conștienţa. persoanei sale: Leghion e'numele mei, adauge expli- 
carea :,căct mulți sintem. . Şi . rabinii întrebuințează cuventul 
leghion spre a semnifica. mulţime ; demonul conducător grăește 
aşa în numele. tuturor, ce-reesă: şi din împrejurarea că eşind 
se. împart. în porel.. „Din. ținut: . în. aceste - locuri la Geraseni 
sai aflat. el foarte ; bine. pănă acuma; s& nu-l trimită altunde, 
deși. trebue să iasă din + om. V, 12, după: pe el de adaus este: | 
toți draci. (Recepta) ; NBCL lipsese amândouă cuvintele, alte 
mărturii. ai numai: toți. Ca. la: două: mit are numai Me. Șă-: 
zând,: Ja. picioarele lui. Isus, cf.: Le. 8, 35.; îmbrăcat, Le. 8, 
27. Care: avuse: leghionul : „e contrast: marcând : şi mai. mult: 
minunea; Și începură : dupăce -aii văzut; unele din cele: întâm- 

plate. Să jie cu dânsul: să meargă: cu: el. Isus nu-i permite, 
ci-l. ţrimite la, al st să le. spună -ce a făcut Dumnezeii prin 
trimisul stă. În Pereea nu':era, teamă că să vor “naşte tumulte 

din pricina lut, „de. aceea : lasă . pe: cel „vindecat - să fie: tot-
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deuna. :mărturie Gerasenilor despre: făcătorul de minuni.: Din 
cuvintele lui" Isus! (ce-â făcut: hu Domnul). și din - Vestirea 
celui vindecat vedem dumnezeirea, „celulce: a . lucrat. si 

c) Isus i învie pe fica lui ldir; vindecărea femeii e cu curgărea sângelui 

5, 21—48, | a . Sa E 

are. 9, 1. 18-26. Le. s, 10280) ÎN aa 

| şi trecând! Isus în corabie iarăș 16 din: 
cote. s'a adunat mulțime multă la: dânsul, Şi era 
lângă mare. 99. Și veni la el unul 'din mal marii 
sinagogii, “cu uumele lair, şi 'văzându- l căzu'la 
picioarele lui, 23. şi- 1 ruga mult, zicend- că fi ca 
mea epe. moarte, ca venind să: RA pui mânile peste 
ea, ca să se mântuească şi ă trăească. 24. Şi 
a mers cu dânsul; şi mergea după el: popor mult; 
şi-l împresoraii pe el.  Dela “malul! răsăritean al Tacuilul 
trece. la 'cel apusean, se "duce: la Capernaum “unde: vindecă pe 
un paralitic” și iarăș se întoarce-la mare: (ef. Mt. 9,1); :Mul- 
țime multă la densul "(en 'avrov): “mulţimea dorea: să fie cât 
mai aproape de Isus. Lângă mare: exprimă “în genere locul 
petrecerii - lu Isus ; nu determină: timpul: în răport cu cele 
precedente." Jair: nume cunoscut din: TV. “(Num., 32, 41. 
Jud. 10, 3). 'Deminut. Dupdreroi arată iubirea părinţeaiscă. 
t0zirws îzu=in eztremis. est, Vulg.; ocută în: grecitătea * “po- 
sterioară. Ca venind să-ți pui circumscrie i perativu ul Și trebue 
adaus aș dori (Win. p. 295, 5-a). | 

25, Şi o muiere “fiind! întru: curgerea sânge- 
luY de doisprezece. ani, 26. şi mult'chinuindu-să 
dela. mulţi doftori şi cheltuindu: și ale sale, şi 
nimic folosindu- se' ci mal. vertos în mal răi ve- 
nind, 27. auz ind cele de Isus; venind intre popor 
dinapoi s? a atins de haina: lui; 28. căcr zicea'că 
de mă voii atinge de hainele! lar, mă voii tămă- 
dui. 29, Şi îndată s'a oprit izvorul! sângelui'el, 
și a simţit cu trupul că s'a vindecat: de plaga. el. 
30: Şi îndată cunosctnd Isus întru: sine'puterea 
care eșise dintronsul, întorcându-se în mulţime 
zise: Cine s'a atins de hainele mele? 31. “Şi zi- 
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seră lui învățăceil lui: Vezi că poporul te îm- 
bulzeşte, și zici: Cine s'a atins de mine? 32. Şi 
căuta împrejur s6 vadă pe care făcuse aceasta. 
33. lar muierea temându-se și tremurând, ştiind 
ce s'a făcut el, veni și căzu înaintea lui şi spuse 
lul tot adevărul. 34. Iarel zise: Fică, credinţa 
ta te-a mântuit; mergi în pace, şi fii sânătoasă 
de plaga ta. Vindecarea acestei femei o istoriseşte evange- 
listul . nostru: mal. vioi și mai detailat decât ceialalți. Zoate 
ale sale: ce putu. ea numai face să se vindece. Ci zise: întru 
sine, întroduce lucrarea următoare. Sa: oprit izvorul sângelui: 
sa înlăturaț boala-ei (Lev. 12, 7. 20, 18), sorgintea secre- 
tări! sângelui în corpul feminin. Simaţit cu trupul: întărirea, și 
aflarea bună trupească o fac a crede că s'a, tămăduit; Zigaben.: 
Pe trupul et nu mai curgea în picături. Și îndată cunoscend 
Isus întru sine e contrast la a simțit cu trupul din .v. 29; 
0 observare spirituală în conştiența lui Isus, dela care a pur- 
ces puterea vindecătoare;. trecerea acestei puteri asupra, femeii 
şi cunoștința lui Isus sint contimporane — ceeace rezultă 
din” paralelizinul v. 29. și 30. [sus pune întrebarea, pentruca 
cel vindecat să se întărească. în credinţă. V. 30. mot să leagă 
cu îjwaro și exprimă obiectul atins: nu hainele lui Isus ai 
săvârşit minunea. Și ziseră lui învețăceii hui dovedeşte că cu- 
noştinţa "lui Isus nu să bazează pe observare externă. Care Jă- 
cuse aceasta. (ij roizo nonjoaoav); temin. e pus de evangelist 
în urma faptei împlinite. 'Lemenderse și tremurând: privirea 
lui Isus a impresionat-o; ea înţelege că el o cunoaște că sa 
atins; de aceea: st şi zice de Isus î0eîv. Tot adevărul: nu 
ascunde nici schimbă ceva. Mergi în pace: Isus întăreşte vin- 
decarea săvârșită; iar îv la etoxim înfăţişează, starea fericită 
conţimporană, cu izraye, a 

35. Încă grăindel veniră dela mai marele si- 
nagogel zicând că fica ta a murit, ce mal ostenești 
pe învăţătorul?. 36. lar Isus nebăgând în seamă 
cuventul rostit zice mal marelui sinagogel: Nu 
te teme, crede numai. 37. Şi nu a lăsat penimene 
să meargă împreună cu dânsul fără pe Petru și pe 
Iacob şi pe Loan fratele lui Iacob. Dela may marele 
sinagogei : casnici. Aceștia credeai că pănă când fata era vie
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Isus, ca. profet, rugându-se ;și puind - mânile asupra e), ar mai 

fi putut ajuta, acum însă .nu.. nueazoroas: nu: bagă în seamă 

ce ziseră casnicii ,luy. Iair,. ca cum aceste cuvinte. nici nu sar 

fi pronunţat; el să adresează părintelui „fetel-.şi-l - întăreşte: . 

Nu te teme, crede numa. Lua Y. 3Ticf. Mt. 17, 1... 

-38.: Şi ai:venit în casa mai marelui sinagogei, : 

și văzuturburare și pe ceice plâng şi sătângueai 

mult,:39. şi.întrând zicerlor:- De ce-vă turburaţi: 

şi plângeţi? Prunea n'a muritei doarme. 40. 

Şi aăris de el. lar el scoțând afară pe toţi luă 

pe tatăl pruncei și pe muma şi pe.cel-cu dânsul, 

şi întrară unde era prunca. 41. Și prinzând: mâna 

prunceiizice'ei: -Talitha-kum, care'să tâlcueşte: 

Pruncă, ţie-ţi.zie, scoală. 42.: şi îndată s'a sculat 

prunea și.umbla;'căci'era de doisprezece ani; şi 

s'ai miratiindată cu mirare multă. 43. Şi 'a po- 

runeitilor mult ca nimene:să nu știe de'aceasta, 

şi zise:să dee ei.să mănânce: Aă ris” dece: că: sânt: 

deplin. convinşi de moartea. fetcă, -în opunere . cu “părerea . lui 

Isus. . Cer. cu - densul: ccă : 3. învățăcel: amintiţi „mai : nainte. 

“Taludă zovu (SBO) vNp SOD, puella, surge; dar Jod del - 

fine. e suprimat, pentrucă e fără intonare; traducerea e lărgită 

cu ție-ți zic (7, 34. 14, 36). zoodorov e nomin. în locul vocat. -. 

(Win. p.:172. 2, a.]. Căc era de 12 am explică precedentele 

Sa sculat și umble :- nu mal era mică. Și Sai miral: învăţă- 

ceii şi părinţii prunci. SE mu știe de aceasta : cum s'a întâm.- 

plat învierea (ef.. Mt. 8, 4). poi în loc de prq (NCA) ce-a 

a 3..pers. aor.. conj. —: veche eroare în scriere. Și zise să 

dee ete. cf. Mt. 9, 25; părinţii st se convingă pe: deplin că 

fica lor s'a însănătoșat. . | De 

$. 61. Rezultatul deosebirii precedente, 6, 1—13. 

| a) Isus în Nazaret, 6, 1—6. | E 

(At. 18, 54—58. Le..4, 16-80). 

1. Şi a eşit de acolo, şi a venit'în patria sa, 

şi aă mers după el învăţăceil sâI..2. Și fiin d:Sâm- 

Dătă începu st înveţe în sinagogă; şi mulţi au-:
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zind s'ai mirat zicend: De unde are acesta aceste, 
și care e înţelepciunea cea-dată lut? şi atari 
puteri să fac prin mânile lui? 3. Ai.nu este 
acesta lemnarul, fiul Mariel şi fratele lui Iacob? 
și lose și al Iuda şi Simon? şi nu sânt surorile 
sale aici la noi? Șt se sminteaui întru el. 4. Şi 
zise Isus lor că nu este proroc neciustit fără 
numal în patria sa şi între rudeniile sale și în 
casa sa. 5. Şi nu putea face acolo nici o putere - 
fără numai puţini neputihcioșiatămăduit puind 
mânile peste ei. 6. şi se mira de necredinţa lor, 
Şi umbla împrejur prin sate învățând. A eșit 
de acolo: de lângă mare (5, 21). „Patria sa: Nazaret, * 
De unde: ei nu-și puteaii explica, originea înțelepciunii _unai 
om nenvrăţat, cum cunoșteaii pe Isus. Și atari puteri etc: 
şi la Nazaret se lăţise vestea minunilor lui Isus. Lemnarul 
să' numeşte Isus pentrucă învățase meseria lui Losif (Mt: 13; 
55). Iustin zice că Isus fâcea pluguri și juguri (c. Tryph. 
88. p.+316); "Origen (e. Cels. 6. 4, 3), 'Teodoret (UI. E. 
3; 23), Evang. infant.. 38 (cf. în genere Thilo ad Cod. 
Apocr.'.]. p. 368 sq.). Variantă este "Iwo],. 'Iooijroş şi 
Iowoijp. losif nu să amintește, pare că murise. Aici la noi: 
pare că numai aceste erai .măritate în Nazaret. Unele Min: 
citesc E9uupratov: e (Nazaretenii) se. miraii de el, iar moti- 
vul e necredinţa “lor — este eroare în. scriere. Proroc să 
ia în genere. Și mu putea face etc.;. Teofilact: Nu peu- 
trucă el era slab, ci mentrucă aceia crai necyedintioși ; 
necredință, este cauza care face pe Isus să se mire. La mira- - 
rea lul Isus cf. Mt. 8, 10. Și umblând etc. leagă unii la, 
cele următoare, în care caz să rupe orice legătură de timp cu 

„cele precedente. 2 zizip ca 3, 34 aparţine lut zreorijpev. 

b) Trimiterea celor doisprezece, 6, 7—19. 
(ĂLt. 10, 1—14. Le. 9, 1—6), 

7. Şi chiemă pe cei doisprezece și începu a-l 
trimite pe el doi câte dol, şi dădu lor putere asu- 

„Dra duhurilor necurate, 8. și porunci lor câ ni: 
mic să nu iee pe cale fără numat un toiag, nici
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pâne, nici traistă, nici bani'la brâi,:.9.-ciîncăl- 
ţaţi .cu'sandale, și să nu îmbrăcaţi:dout& haine. 
10. Și zise lor: lu oricare casă.veţi întra, acolo 

_r&mâneţi pănă când veţi eşi de acolo. 11. Şi care 
“loe'nu:vă va primi pe vol-nici vor asculta devoi, 
eșind de. acolo scuturaţi praful de sub picioarele 
voastre spre mărturie lor. '12.-Şi eşind predicai 
ca să se pocăească, 13. şi scoteai- mulţi draci; şi 
ungeaii cu untdelemn pe: mulţi :bolnavi-şi-l tă 
mădueaii. Și începu a-ă trimile: ântâiul paş în realizarea 
chiemăril lor. indicate. 3,: 14. :0uo-0uo e evraizm în'loc de 
zar saii du duo (Vin. p. 234.. 3). ' Trimiterea aceasta, în 

grupuri de câte doi poate fi motivată de' împrejurarea că doi 
sai mai mulţi adunându-se în numele lui: aii: deosebită bine- 
cuvântare şi putere; saii. după Ecl. 4, 10. Prov. 18,19. La. 

-v.. 8. cf.: Mt.:10, 10. V.:9. se schimbă construcția :::în vro- 
Dedeuevovs ca dălia autorul trece :din' construcția precedentă 
cu îva la acuz-cu infin. şi omite verbul nOgeut0 dai apoi cu 
47) 2vOvonode vorbirea indirectă devine directă. Între acest loc 
şi Mt. 10,10 nu e contrazicere. -Sandalele să fie lor încăl- 
țăminte suficientă; să nu caute însă a: îmbrăca încălțăminte , 

formală, Cndânua zoî)ov (calceus),: “care avea pele și deasupra, 
„ȘI să întrebuința la Feniceni și. Babiloneni: - Remâneță acolo : 

în casă. Veţi eși de acolo: din acel loc. Nică vor asculta «de 
vol este anacolut, căci să continuă ca cum oricare loc ete. ar 
fi propoziție condiţională. După lor spre mărturie are Recepta : 
adevăr zic cout, mai lesne. va: fi. Sodomel ; Ă  Gomorei în ziua 

Un-- 
geaii cu avatdelemn ; şi « acum în orient” să imhisbulițenzi unt-. 
delemnul ca. medicină la, boale iuterne; Si „externe, “Aci ave 
prototipul tainei mirului. i 

                                                    

$. 62. Dela trimiterea apostolilor - pănă. “la; prezicerea morţii, 
6, 14—8, 30, . 

a) irod aude de Isus; uciderea Botezătorului, 6, 14— —29,. 

e, 14, 1-12, Le 9, 7— n | 

14. Şi: auzise. regele Irod; căci să acuse cu- 

noscut numele luj, şi zicea că Loan Botezătorul 
23
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s'a sculat din morţi, și pentru aceasta lucră pu- 
terile întrânsul. 15. lar alţii ziceau.că lie este; 
iar alţii ziceai că proroc ca unul din proroci., 
16. ar auzind Irod zice: Ioan al cărul capeiam 
tăiat, acela s”a sculat. Și auzise: despre lucrarea apos- 
tolilor (v. 12. 13) şi în legătură cu aceasta şi de a, lut Isus.“ 
Irod să numeşte rege, deși era numai tetrarh (Mt. Le.).-Și 
pentru aceasta GA. 14, 2): să credea că cel înviat din morţi: 
are mare putere. Teofilact:: Căci mal nainte loan nu făcuse 
nichun semn; iar după înviere credea Irod că a primit lu- 
crarea semnelor. lie cf. Mt. 16, 14. Proroc ca unul din 
provoci: un profet de toate zilele. Recepta, citeşte : provoc. este, 
sai ca unul din proroc. Irod însă perzistă în părerea sa că 
este Botezătorul, pe care a lăsat să-l omoară. dv — Iov 
e atracţiune (Win. p.155.2.b.); 275 exprimă conștienţa rea. 

17. Căci acest Irod trimiţenda prinspe loan 
şi l-a legat în temniţă pentru lrodia muierea lui 
Filip fratelui 's&i, -că p luase pe ea muiere. 18. 
Căci zisese Ioan lui Irod că nu să cade ţie săţil 

„pe muierea fratelui tăi. 19. lar lrodia îl pândea: 
şi voia s5-l omoară, şi nu putea. 20. Căci Irod! 

„se temea de loan, ştiindu- ] bărbat drept şi sânt, 
şi» Il păzea peel şi ascultând de el multe facea, 
şi cu drag asculta de el. V. 16 s6 lâmureşte istori: 

sindu- să moartra Botezătorului. AMuierea luă Filip ct. Mt. 14, 
1—3. îveizev aura: a pândi pe cineva, a nu-l perde nicl- 
când din ochi; motivul sânt cuvintele Botezătorului. Se temea 
de Ioan: avea deosebit respect pentruca vedea întrapată în- 

" trensul o putere extraordinară ; de aceea crede că să întâmplă 
vro nenorocire de va peri acest bărbat. Îl păzea: nu lăsa să 
i-se întâmple ceva răi; cu atât mal puţin ca Irodia să-și 
poată duce la fudeplinire planul de r&zbunare. Și ascultând de 
el etc.; pare că în afaceri de mul puţină importanţă cerea 

sfatul Botezătorului, atunci vedea, întrânsul o autoritate. N are 
1noge în loc de îrolea,. iar înțelesul este: când il asculta cu- 
getând la multe fapte de ale sale, conștiența  deșteptându-se îl: 
mustra,; cf. Mt. 14, 5., de unde reesă că câte odată voia să 
nu mai fie Botezătorul între vii, dar se temea de popor. : 

21. Şi intâmplându-săozicuprilej bun, când
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Irod de ziua naşteri! sale făcuse ospăț boerilor 
săi. şi căpeteniilor şi fruntașilor din Galileea, 
22. și întrând fata Irodiei și jucând, plăcu lu! 
Irod şi celorce şădeaii la masă. lar regele zise 
fetei: Cere dela mine orice voești, şi-ţi voldaţie. 
23, Și s'a jurat el că orice vel cere îţi voiă da 
ţie pănă la jumătate de împărăție. 24. Şi eşind 
zise mumei sale: Ce să cer? lar ea zise: Capul 
lui loan Botezătorul. 25. şi întrând îndată cu 

grabă la regele a cerut zicând: Voesc ca acum 
să-mi dal în tipsie capul lui Ioan Botezătorul. 
26. Şi foarte s'a întristat regele, dar pentru ju- 

rământ şi pentru celce șădeaii la masă nu voia 

să o respingă. 27. Şi îndată trimiţEnd regele pe 
un alergător porunci s6 aducă capul lui.. 28. Și 

mergând i-a tăiat capul în temniţă, și a adusca- 
pul lui în tipsie și l-a dat fetel, şi fata l-a dat 
mumei sale. 29. Și auzind învăţăceil lui aii venit 
și luară trupul lui, şi-l puseră în mormânt. Zi cu 
prilej bun: când lrodia poate executa planul de răzbunare con- 
tra Botezătorului. aepeorăves sânt cel mal înalți digniori al 
curţii; expresiune întrodusă din timpul macedonian; jeA+oeot 
sfint câpeteniile militare; oi z9c5roc rijs Tuhiaias su. frun- 
taşii ţării, nu erai în serviciul: regelui. V. 22. ai NBDA/ 
aUzov în loc de arz5s; „dar nol nu știm că Irod să fi avut 
fată; aurie dovedeşte că fiind fica Irodiei plăcu regelui. V. 
23 cf. Estir 5, 3. 7juloous e genit. neutr. contras dela fjuov. 
V. 24. cirijooatcu. e conj. deliberat. ; Recepta, citește airroogta. 
Irodia ştie că regele- i-a căzut în cursă, nu-i dă răgaz să se 
desmeticească, ci pretinde ca îndată să i-se plinească dorinţa. 
9îw îva cf. 10, 35; Le. 6, 31. 2$ourijg scil. 25 aurris wgos. 
Q9rmoa, = cam irita roddere, eam repudiare. onexovhărwo 
(speculator este propriii supraveghetor ): sânt militarii care pe 
timpul împăraţilor romani făceaii serviciii de poliţie, curieri și 
chiar de gâde (Liv. 31, 24. Suet. Cal. 44). Porunci să-l aducă 
stă în legătură cu trimițând v. 27. i mergend v. 28. nu 
constringe a crede” că Irod cu familia se afla în acelaș loc, 
adecă în JMachaerus. 

23+
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b) Isus satură cinci mii de oameni, 6, 30 —44. 

(Mt. 14, 13—21, Le. 9, 10—17, Io. 6, 1—14). 

80. Şi s?aii adunat apostolii la Isus și aii spus 
lui-toate câte făcuseră și învăţaseră. 31. Și zise 
lor: Veniţi vol deosebi'în loc pustiit și vă odih- 

niţi puţin. Căci erai mulți care veneau și A du- 

ceaii, şi nu aveaii vreme nici s8 mănânce. Și 
s'aă dus în loc pustii singuricu corabia. 33. şi: Ă 
văzură pe el mergând şi-i cunoscură mulţi, şi pe: 

“destri din toate cetăţile alergai la un loc întra- 
colo şi aii sosit înaintea lor. Apostolii, care v.-7. fu- 
seseră trimiși de Isus, rentorcendu-se din misiunea lor rapor- 
tează despre toate. După. această lucrare intenzivă aveaii 
trebuință de recreare, de.aceea le zice Isus: Veniţ?- vol etc., 
adecă fără popor. Nu aveau vreme etc. cf. 2, 3..3, 20. in 
văzură: oamenii; cunoscură pe ei: le înțeleseră intenţiunea.. 
Întracolo: spre locul singuratic încotro călătoreaii. Pedestri: 
încungiuraii lacul, dar venea şi din alte părți ale ţeril. Aă 
sosit înaintea lor: i-a întrecut, cf. Le. 22, 47. Și Saă adu- 
nat la densul după au sosit. înaintea lor lipsesc NBL. 

34. Şi eșind Isus văzu popor. mult, și i-se 
făcu milă de ei, că eraii ca oile fără păstor, și 
începu să-i înveţe pe el multe. 35. Și fiind deja 
multă vreme din zi s'aii apropiat la densul învă 
țăceil şi-l ziseră că locul e pustiii şi iată vreme 
multă: 36. Slobozeşte- X pe ei, ca să meargă în lo- 
curi și satele de prinprejur ss- şi cumpere ce să 
mănânce. 37. larel răspunzând zise lor: Daţi-le vol 
să mănânce. Și ziseră lul:'Mergând să cumpărăm 
pân! de dout sute de denari, și le vom da lor să 
mănânce? 38. lar el zise lor: Câte pânl aveţi? 
Duceţi-vă vedeţi. Şi știind ziseră: Cinci, și dol 

„peşti. 39. Și porunci lor să-l pună pe toţi să șadă 
mese mese pe iarbă verde. 40. Și ștznră cete cete, 
câte o sută și câte cincizeci. Și luând cele 
cinci pâni şi cel doi pești cautână la cer le-a 
binecuvântat, șia frânt pânile şi dădu învăţă- 
ceilor ca să le pună înaintea lor, şi cel doi pești
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i-ai împărţii tuturor. 42, Şi mâncară toţi și s'aii 
săturat; 43. şi luară douăsprezece coșuripline de 
sfărimături, și din pești. 44. Şi eraii ceice mân- 
cară pânile cinci mil de bărbaţi. Și eșind: din corabie, 
nu din locul singuratic, cf. Mt. 14, 14. Ca oile fără păstor ct: 
Mt. 9, 36. Începu dovedeşte că Isus voia să pauzeze în lu- 
crarea sa. digas 7r0111)s: trecuse o parte însemnată din zi. 
V. 36. are Recepta: se-și cumpere pân, că nu ai ce să mă-. 
nânce; dar cele mat multe Msse citesc numai: să-și cumpere 
ce să mănânce. zi să întrebuințează în loc de 0, ze (Win. p. 

159). La provocarea lui Isus să dee învăţăceii de mâncare 
aceştia răspund cu oarecare supărare: Mergând să cumperăm 

ete. 200 de denari: învăţăceii zic că această sumă ar fi mi- 
nimul, dar de aci nu urmează că o aveaă. Gupurzooa up 
noa sânt acuzat. pentru că aparțin la construcția acuzat. 
cu infin. ; iar ngaorai meaorai ca adverb determină predicatul. 

- Întreg poporul formă societăți de masă, dar șădeaii pe iarba 
verde în cete de 100 și 50 de inși impărţiţi fiind ca stra- 
turile în grădină. Duplicarea lul ovuzooie și reaoai e evraizm 
spre a, semnifica noţiunea distributivă, ca și dio—0vo (v. 7 
cf. Win. p. 234. 3; 432); La v. 41. cf. Mt. 14,19. Înv. 
43 avem variante: xlcoudrov 0udeza xopivous 7rljges (Lach-. 

mann; așa. e tradus) şi zidouara dudexa zogpivov ninouuaza 
(Tischendorf): și luară ca sfărimături cu umplăură de 19 
coșuri,  adecă sfărimăturile făceaii 12 umplături de coșuri. Și 
din pești: rămăşiţe aii fost “şi dela, aceştia. Ceice mâncară 
pânile: aceste ai fost mâncarea principală. 

0) Isus călătorește pe mare și face minuni, 6, 45—56. 

(AI. 14, 22—36. Io. 6, 15—21), 

Isus descopere în această liniştire puterea sa. mai înaltă ; 
cel doisprezece sânt surprinși şi se miră. 

45. Și îndată a silitpeînvăţăceil sti st între 
în corabie şi să meârgă înaintealui de ceeaparte 

cătră Betsaida, pănăce va slobozi mulțimea. 46. 
Şi dupăce şi-a luat rămas bun dela et-s?a dus în 

muntele să se roage. 47. Şi făcendu-să seară era 

corabia în mijlocul mării, şi el singur peuscat,
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48. şi v&zendu-i pe el că se chinuese vâslind, 
căci era vântul împotriva lor, cătră a patra 
veghie a nopţii veni la denșii umblând pe mare. 
Şi voia să treacă pe lângă dânșil; 49. iar el 
văzendu-l umblând pe mare le părea că e nălucă 
şi ai strigat; căci toţi îl văzuseră și s'au tur- 
burat. 50. Iar el îndată grăi cu el, şi zice lor: 
Cutezaţi, eii sânt, nu vă temeţi. 51. şi a întrat 

„la el în corabie, și a încetat vântul; şi foarte 
peste măsură s'aii spăimântat şi se mirau întru 
sine. 52. Căci nu înţeleseră la pâni, ci era împe- 
trită inima lor. Îndată: înainte de a fi înoptat. I-a silit: 
Isus desparte pe învățăcei de mulțime ca fiind singuri să-l 
facă a înţelege minunea (v. 52). În corabie: cu care veniseră. 
Cătră Betsaida: pentru v. 53. să aminteşte aci în mod es- 
cepţional lângă de ceea parte și este cea de pe malul apusean, 
nu Beisaida Julias. dnorasăuevos avzois: dela popor; compo- 
zitul dnoragorodu — a lia rmas bun. În mijlocul mări! nu 
trebue luat în înțeles geografie, ci==pe mare în contrast cu 
uscatul. Că se chinuesc vâslind: ventul contrar îl împedeca în 
călătorie, de aceea trebue mult să chinuească fiind. siliți a 
călători fără vâsle. Să treacă pe lângă ei: să le examineze 
credința ; cum nu iar băga în seamă. Zoţi: fără excepțiune îl 
văzuseră ; nu numai unii care poate erai fricoși. Întru sine: 
mirăril nu dai expresiune. La pân: din înmulţirea pânilor 
în chip miraculos încă nu ajunseră la cunoştinţa că Isus este 
“putere mal înaltă dumnezeească și poate face toate minunile. 

„ Motivul acestei necunoașteri sânt mintea și inima neaccesibile 
cunoştinții vie a demnităţii lu Isus. 

53. şi trecând aii venit în pământul Geneza- 
retului şi se opriră. 54. Şi eșind el din corabie 

„îndată îl cunoscură, 55. și înconjurând tot ţinu- 
tul acela și începură a aduce bolnavii pe paturi 
unde auzeaii că este. 56. şi ori unde întra în 
sate sai cetăți saii locuri, puneai lauliţepecei 
bolnavi, şi-l rugară măcar de giăitanul haine! 
lui să seatingă; şicâţiseatingeaui setămădueai. 
Oameodoayres xi 7 piv: ai trecut lacul deacurmezișul 
și ai venit așa la Genezaret. îs Itvwvmoagtr exprimă altă
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direcțiune ca v. 45. Ţinutul acesta se întinde dela Betsaida, 
pănă la Tiberia; azi să numeşte șesul El-Ghuwijs. Vântul să 

"vede că schimbase: încâtva direcțiunea, și el aii aruncat ancora, 
„unde numa! putură la uscat. Îl cunoscură: oamenii de acolo ; 

el nu-l' aștepta acum. Din -v. 55. reesă că ori unde înţele- | 
geaii că este Isus duceaii pe bolnavi după el ca să-i vindece. 
 neguedoauov: ca'să lăţească vestea, venirii lui Isus. regrpegev : 
“dela un loc la altul; dacă să întâmpla ca Isus 's&-nu fie 

întrunul se. duceaii altunde. În sate şi cetăți: nu numai în 
- Genezaret, ÎI rugară măcar! ete.: acesta era, obiectul rugă- 
mintei; nu doreaii să-l înveţe. Partie. &w stă în propoziție 

relativă cu indic. când să vorbeşte de ceva sigur. (Win. p. 
287. 3). 

d) Așezămintele evreești, .7, 1 —23. 

pu (At 15, 1—20). - 

| “1 Şi s'aii adunat la dânsul fariseii și unit din 
cărturari care veniseră dela lerusalim. 2. Şi 
văztud pe. uni! din învățăcel. că mănâncă pânile 

„GU mânile necurate, -adecă nespălate — 3. Căci 
fariseil și toţi Iudeii de nu-și spălai mânile cu 

pumnul. nu mănâncă, ţinend tradiţia bătrânilor, 
4 ŞI, din târg de nu se spală nu mănâncă, Si altele 
“multe sânt cari aă luata le ține: spălarea paha- 
relor şi: urcioarelor Şi a. vaselor.de aramă și a 
paturilor 2 — 5. şi l-ai întrebat! farisei! Şi căr- 

-- turarii: Pentruce nu. umblă învăţăceil t5i după 
tradiţia bătrânilor, ci mâncă pânea. cu mânile. 
necurate? Care veniseră aparţine numal la ani din. căr- 

"turari, iar vozend se rapoartă la amândouă subiectele. zevds 
"zăv uadqrv: subiectul propoziției obiectului: devine în urma 

atracţiunii obiectul verbului dela care depinde (1, 24). zovs 
_-dorovs; pânile cari tocmai le mânca (ef. Mt. 15, 2). oh 

" Iudeii: espresiune populară. zorwuis zegoiv explică cvangelistul 
“pentru cititorii păgăul, cf. Mt. 15, 2. vu] are două 
înţelesuri: pun şi o măsură de lungime, adecă lungimea 
dela, cot până la pumnul închis. Teofilact, Zigaben explică. pănă 
la coate; dar neexplicabil este atunci: dativ; Tu], ceeace



— 360 — 

gramaticeşte însemnează numai cu Pumnul :: pumnul . închis spală și freacă cu ceealaltă mână... Vulg. traduce crebro, ca cum : ar sta muzvd (asemene Șaguna). Din. târg: venind, -saii după D dravr î19oo.. În târguri conveneaii cu oameni „deosebiți şi lesne se puteai. necurăți; de aceea Iudeii .riguroși nu mă- nâncă când se întorc de acolo. înaințe de- a lua, baie (Le. 11, 38).ca curați să stee la masă. N citeşte Gayvriowwzăr : nuniaă se stropesc cu apă. Spălarea Daharelor etc.: vasele necurate să puneaii în apă. S£orns derivă dela seztarius, măsură pentru liquide și uscate. zAtyaz (Recepta, ADE Min.): nu numai triclinia, divanurile de masă, ci şi locurile de “odihnă: în ge- nere, cari să necurăteaii de leproși, de celce aveai curgere de sânge ete a 
„6. Iar.el zise lor: Bine a prorocit Isaia des- pre vol făţarnicilor, cum este scris că acest po- por mă cinstește cu buzele, iar inima lor departe este de mine; 7. dar înzadar mă cinstesc pe mine învățând ca învățături poruncile oamenilor. -8. Lăsând porunca lui Dumnezeii ţineţi. tradiția oamenilor: spălarea urcioarelor şi a paharelor Și asemene ca aceste multe faceţi. 9. Și zise lor: Bine, lăpădaţi porunca lul Dumnezeii ca să ţineţi tradiția voastră, 10.-Căci Moisi a'zis: Cinsteşte pe tatăl tăi şi pe muma ta, şi: Celce grăeşte de 

răi-pe tatăl sai pe mamă-cu moarte să moară.. 11. Iar voi ziceţi: De va zice om tatălui sai mumel: Corban, adecă dar, este ceeacealfi putut folosi tu-dela mine, 12. nu-l mai lăsaţi pe el ni- 
mic să facă tatălui sai mumel, 13.călcând cuvâu- tul lui Dumnezei :pentru tradiţia voastră care ați dat-o; și altele ca aceste multe faceți. Bine e ironie, asemene v,.9; cf. Is. 29, 13 (Mt. 15, 7 sq.). Lăpodaţi porunca lui .Dumnezeă : condamnă, atitudinea lor faţă de legea lui Dumnezeii pentruca să poată observa, datinele sale. Cuvin- tele spălarea urcioarelor . . „faceți lipsese NBLA4 Min. Cele „zise mal nainte st ilustrează cu un exemplu v. 10. sq. Corban | (Lev..7, 38. Num. 7, 13): dar. la templu. Care ap dat: legile aceste nu sânt vechi, ci Sai născocit abia de partidul . fariseilor, deși nu toate de generaţia actuală, (At. 15, 4 sq.).
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14. Şi chiemând iarăș mulţimea zise lor: 
Ascultaţi toți și înţelegeţi. 15. Nimic nu este 
din afară de om care întrând în el ar putea să-l 
spurce; ci celece ies din om acelea sânt'cari 
spurcă pe om. 16. Celce are urechi de auzit să 
audă, cf.-Mt..15, 10 sq. Poporul se dăduse la o parte când 
veniră fariseii - şi cărturarii (v. 1); acum Domnul îl chiamă 
iarăş la: sine ca să le arate cum să naște adevărata spurcă- 
ciune. Pe om spurcă înaintea lui Dumnezeii numai celece ies 
dintr6nsul, nimic însă din celece se află „afară de el. V. 16. 
lipseşte NBLZ/ Min. 

17. Şi cânda întrat în casă departe de popor, 
l-aii întrebat pe el învăţăceii despre pildă: 18. 
Şi zise lor: Așa şi vol sânteţi ne'nţelegători? 
Nu înțelegeţi că tot ce întră în om din afară nu 
poate să-l spurce, 19. că nu întră în inima lu!,; 
ci în pântece, şi iese afară în umblătoare, cură- 
ţind toate bucatele? În casă departe de popor: Tsus este 
acum în cercul strîns al învăţăceilor. Artic. înaintea lu ofxos 
e dubii după N. Pildă: adecă cele din v. 14. 15. Așa și 

„vol sinteți etc.: Isus se miră că nici e nu înțeleg. deosebirea 
între necurățirea externă și internă” zadagigov: care (adecă 
umblătoarea) curățește toate bucatele fiind locul unde să aruncă 
părţile eterogene organizmului; deci se rapoartă la zov: dped- 
Q0va; neutr. zadagitov (Recepta) ar fi apoziţie la propoziţia, 
precedentă și = 6 xadagiteu (Win. p. 579. 3). Înţelesul : de 
ar conţine mâncarea, ceva necurat, apol se delătură prin zzro- 
ocutodaa sis Tov aqptdoova ; omul de :c nu se mai poate necurăţi. 

20. Iar el zise că ceeace iesă din om, aceea 
spurcă pe om.: 21. Căci din lăuntru din inima 
oamenilor ies cugetele rele, curviile, 22. furti- 
şagurile, uciderile, preacurviile, iubirile de ar- 
gint, răutățile,. înşelăciunea, îmbuibarea, ochiul 
viclean, hula, trufia, ușurătatea minţii; 23. toate 
aceste rele ies din lăuntru şi spurcă peom. Cuge- 
tele: rezoluţiunele cari se manifestează în următoarele fapte 
rele. Ochiul viclean: invidios, cf. Mt. 20, 15. Prov. 23, 6. 
28, 22. Înşirarea acestor rele variază în “Msse; clasificarea 
lor e imposibilă (cf. Gal. 5, 19 sq. Mt. 1. paralel).
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e) Muierea canaaneană, 7, 24—30. 

„QIt. 15, 21—29)).. 

24. lar sculându- se de acolo s? a i dus în ţinu- 
turile Tirului şi Sidonului.. Şi. întrând în casă 
voia nimene st nu ştie, şi nuputeasă se ascundă; 

„25, ci îndată auzind o muiere de dânsul, a cărei 
fică avea duh necurat, întrând la el:a. căzut la 
picioarele. lui; 26. iar muierea era elină, sirofe- 
niciană după neani, Şi. l- arugatpe el'ca săscoată 
dracul din fica sa.:27. Şi ziseel: Lasă malântâii 
să se sature fiil; căci nue bine a lua: pânea fii- 
lor şi ao. arunca cânilor. 28.: lar ea răspunse şi 
zise lui: Da, Doamne;: dar și cânil sub masă mă- 

- nâncă din stărimăturile fiilor. 29. Şi zise er: Pen- 
„tru acest cuvânt:mergi, eșit-a dracul dintica ta. 

'30. Şi ducându-se în casa.sa atlat-a. pe-fica sa 
zăcend în pat, iar dracul eșise. De acolo: din ţinutul 

„: Genezaretalui (6, 53); alții zic că „din: casa v. 17. provo- 
câudu- -se .la : avaoras,: Și : Sidonuluă ;lipseşte DL... Pimoturile 
(za dota după: NBDI; Recepta : ucddera =— hotare): . partea 
aceea, a Galileei care se hotărăște cu: aceste . două 'oraşe. În 
casă: casa unul păgân. ovdya îj9ele pvovar: nu voia ca 
cineva să ştie că se află aci; decl. avea intenţiunea st nu facă 
minuni. SE se ascundă: pentr ucă vestea lul se lățise deja de 

„mult, '7p$ -:... auris e evraizm (Win. p. 140. b). Blind: o 
deosebeşte de fenicenele -evreești. : Variante sânt! „Sveorpoireooa 
(Recepta),  Xvgogorrizeooa. (Lachman), Svopaporiziooa, Supa 

- Powvimaoa .(Tischendort) ;. cf. Win. p. 90 sq. Adausul Suge 
exprimă “care aparţine provinţei Siria, spre deosebire de a Bo- 

_ poivizes (Strabo. 17,.3). Mai ântâii: adecă împărăţia mesia- 
“nică să va laţi şi la păgâni (Rom. 1,:16). Pentr a acest cuvânt: 
deplina încredere. V. 30. Recepta. citeşte : eoer TO Guuodvov 
îSehapud e zai zrw „ Vuparcea Pepin un îni Tijg ză. 

5 Isus vindecă pe un surdomut, 9, 187, 

31. Şi iarăş eşind din ţinuturile Tirulul veni 
prin Sidon la marea Galileii în mijlocul ţinutu- 

4
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lui Decapolei. 32. Şi aduseră la dânsulpeun surd 
grăind anevoe, şi-l rugară ca să-şi pună mânile 

“pe el. 33. Și luându- l pe el din mulţime deosebi, 
ŞI- a. băgat degetul în urechile lul şi scuipind 
i-a atins limba lui, 34. Și privind la cera suspi- 
nat, şi zise lul: Efata, adecă deschide- te. 35. Şi 
s au deschis urechile lui, şi îndată s'a dezlegat 
legătura limbii lui, şi vorbea bine. Isus din ținutu- 
rile 'Tirului trece prin ţinuturile Sidonului, apol ia direcţiunea, 

_spre miazăzi-răsărit, „trece Iordanul, vine. în hotarele. celor. 10 
"cetăţi, nu departe de. malul răsăritean al lacului: Genezaret. 
Mt. 15, 30 sq. istorisește altă minune, iar. Me. relatează cea 
actuală și o are numa! €l. Ca să-și pună mânile pe el: -ştiii 
că Isus astfel tămădueşte. propiclos=— a grăi anevoe;: (mul 
—ăaos, DON, Ex. 4, 10..Ps. 38, 14. Is. 35, 6). Scuipind: 
“pe pământ a face tină, cu care a uns apoi limba (lo. 9, 6). 

„ Deosebi: ca să nu fie . împedecat 'îmbulzându-se poporul și să 
“nu facă senzaţie. A suspinat; Zigaben: Apăsat fiind de: sufe- 
rințele onulul. ippada” (IN2NN) e Ethpacl dela aram. N; N 
dela fine nu să pronunță, iar 7 se asimilează lut 5. Deschide-te: 
subiectul e omul, avându-să în' vedere auzul: lui. - ci axoui = 
urechile, ocură şi la- clasici. Legătura limbii: aceasta: să con- 

“sideră legată cu ceva. dedăs — bine; fără pedecă, nu mal 
produce tonuri ne'nţelese. 

36. Şi porunci lor'să nu spună cuiva; iar cu 
cât mal mult le poruncea, cu atât mai vârtos îl 
vesteai. 37. Şi peste măsură se miraă zicând: 
Bine a făcut toate, şi-pe surzi face să audă şipe 

„cel muţi să grăească, Isus nu poate împedeca ca, vestea 
minunii să nu se Jăţească. Lor: care aduseseră pruncul (v. 
32). Comparat. neoroodregov să gradează prin. uvAlov (Win. 

-p. 225). Bine a făcut toate să rapoartă la toate minunile lui 
Isus, căror aparţine | cea, prezenti, | De 

9) Isus satură patru “mii de oameni, 8, 1—10, 

“(GIt. 15, 32-39), | 

1. În zilele acelea iarăş fiind mult popor şi 
neavând ce să mănânce chiemă pe învăţăceil săi



și zise lor: 2: Mi-e milă de mulțime, că deja trei 
zile sânt cu mine și nu ai ce mânca. 3. Și de-i 
voiii slobozi nemâncaţi la casele lor, vor peri 
pe cale; și-unil din el veniseră de departe. 4. Şi. 
răspunseră lui 'invăţăceil săi că de unde va pu-. 
tea cineva să saturepeatâția cu pânl aci în pus- 
tie? 5..Și întrebă pe er: Câte pâni aveţi? Iar el 
ziseră: Şepte. 6. şi porunci poporului se şadă 
pe pămtnt; şi luând cele șepte pâni mulțumind 
a frânt și dădu învăţăceilor săi ca st le pună 
inainte; şi puseră inaintea mulţimil. 7. şi aveai 
puţini peştișori; și binecuvântându-l i-a pus . 
inainte. 8. şi mâncară și se săturară, și luară 
rămăşița sfărimăturilor şepte coşuri. 9. lar erau 
ca la patru mil. şi a slobozit pe er. 10. Şi îndată 
întrând în corabie cu învăţăceil ssla venit în 
părțile Dalmanuntel. Iarâș privește la 6, 34 arătârid că 
fapta de acolo s'a repețit. Deja tre: zile (7, 36. 37): zilele 
de când s'a lăţit vestea că este aci făcătorul de minun! (ef. 
Mt. 15, 32). V. 3. citesc uni! ijzova: sait etoi, de preferit 
este însă 7jxao. — formă mal puţin uzitată a preterit. Isus 
nu voeşte a slobozi mulțimea pe nemâncate, atâtea pâni 
însă nu aveai aci ca să le poată da, iar fiind locul pustii 
nici aveai dela cine să cumpere; de aceea întrebarea învăță- 
ceilor: De unde va putea etc. Peștişori: în jurul lacului. peştii 
încă erai mâncarea de rend. Binecuvântat: a rostit rugăciune. 
Dalmanunta sat sai orăşel aproape de Magdala, pe malul! 
apusean al lacului Genezaret (Mt. 15, 39). Unii cred că ar 

„FE satul de acum Delhemijă, spre miazăzi de marea Galileii, 
deasupra locului unde se varsă Hieromax, spre răsărit de Iordan. - 
Motivele ar fi că nu să spune că aii trecut de ceealaltă parte 
a mării, apol cele din v. 11 să întâmplă pe malul răsăritean. 

„ h) Fariseii cer semne; aluatul lor și al lui Isus, 8, I—21. 

"AI. 16, 1-—19), 

11. Şi eșiră fariseil şi începură ase disputa 
cu densul, certnd dela el semn din cer, ispitin- 
du-l pe el. 12. Și suspinând cu duhul sti zise:
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De ce cere neamul acesta semn? Adevăr zicvouă 
de să va da semn neamuluiacestuia. 13. şilăsân- 
du-i pe el iarăşintrând s'a dus de ceea parte. Fpiră: 
din sat în hotar fără a aștepta ca Isus să între în cetate. Fă 
încep disputa cu tendenţa de a încurca pe Isus cu întrebările - 

ce le pun. Suspinând cu duhul: pentru necredinţa ce o do- - 
vedeşc ceice cer semn. £î doYmosrar e formă evreească la ju- 

„Tământ, căreia s& dă totdeuna înţeles negativ (Win. p. 466. 
0bs.). _Zarăş întrând:. în corabie, v. 10.. De ceea parte: 
cea răsăriteană ; sai i după explicarea a doua a V. 10: apu- 
seană. A 

14. Şi el uitaseră stiee pâni, şi numai o pâne 
aveai cu sine în corabie. 15. şi porunci lorzictnd: 

* Căutaţi, păziţi-vă de aluatul fariseilor şi dealua- 
_tul lui Irod. 16. şi socoteaii unul cătră altul că 
pâni nu'avem. 17. şi cunoscând zise lor.: Pentru- 

ce socotiți că pâni nu aveţi? Încă nu „pricepeţi 
nici înţelegeţi? Aii încă împetrită este inima 
voastră? 18. Ochi având nu vedeţi, şi urechi 
având nu auziţi, 19. și nu vă aduceţi aminte. când 
am frânt cele cinci pâni la cinci mii, şi câte co- 
şur! pline de sfărimături ați luat? 20, Ziseră lui: 

Doutsprezece. Şi când cele şepte pâni la patru 
mil, plinirea câtor coșuri de sfărimături aţi 
luat? Şi ziseră: şepte. 21. şi zise lor: Încă nu 
înţelegeţi? Zr uitaseră : învăţăceil, cf. v. 10. Numai o pâne 
se află numal la Me. 0gâre'e absolut, și de aluatul etc. de- - 
piude numaă de păziți-vă. Fariseii şi Irod : să “numesc la un 
loc pentrucă stătea pe aceeaș treaptă în ţinerea, făţarnică a 

legilor tradiţionale şi desconsiderarea speranțelor poporului în 
viitor, ce dovediseră în atitudinea faţă de Isus. Irod să amin- 
tește în locul 'saduceilor (Mt.), . căci principiile lui frivole şi 
desfrenate conglăsueaii cu ale acestul partid. V. 16. citese 
unii îovor în loc de oguzv. Indicat. îyova: în vorbire obli- 
quă zugrăvește mai vioiii (Kiihner Ş. 595, 1). nezwowutvnv e 
apoziţie: aveţi vol inima voastră ca una împetrită. La v. 20. 
cf. 6, 41. V. 21. avem variantă: 103 ov, ax ounv, Și ounw 

simplu. Încă nu înțelegeți relevează întrebarea din v. 17. ex- 
primând mirarea că aceștia singuri nu și-a putut zice aceste.
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i) Isus vindecă un orb, 8, 22—96, _ 

Din vindecarea aceasta, păstrată numai la Mc., reesă că „Isus nu mal voia: să atragă poporul făcend minuni. | 
22. Și veniră la Betsaida. Şi aduseră la dân- sul pe un orb, -şi-l'rugară să se atingă de el. 23. Și apucând pe orb de mână l-a scos pe el afară de sat, și scuipind in ochii lu), punendu-și mânile. pe-el, l-a întrebat pe el de vede ceva; 24. Și'ridi- cându-și ochi! zise: Văd oamenii, căci ca copacii umblă. 25.. Apoi iarăş puse mânile pe ochit lui, și-l făcu să se uite și era la loc, și vedea toate - de departe. 26. Și-l trimise pe el la casa sa zi- cnd: Să nu întri:nici chiar în sat, nici să spui culva în săt: Betsaida nu s& poate hotări mal deaproape: cea, de .pe malul apusean -(6, 45; Teofilact, Zigaben) sati nord- răsăritean. Din sat cf. 7, 33. Scuipind în ochi: a uns ochii cu scuipit (7, 33). Din v. 24. reesă că. acesta nu era orb de naștere. În stadiul ântâiu al redobândirii luminii ochilor obiec- „tele ii par neclare: oamenii i-se. arată în mărimea copacilor. Zigaben: Neperfect a tămăduit pe orb ca pe unul care era neperfect în credință; de aceea l-a și întrebat, de vede .e«va, ca puțintel. vezend dela această măsură mică a vederii să creadă mqă deplin, și se se vindece may perfect; căci înțelept este tă- 

măduitorul (Victor. dela Ant., Teofilact). Viafhenuv=a fiza ceva; 
privirea aceasta fixă a fost urmarea vindecării, care o primi cu 
a doua. punere 'a mânii din partea lui Isus. Vedea; imperf. ex- 
primă, starea durabilă. Tplavyiz propriii : strălucitor de departe 
(Suidas), arată că cel vindecat vede obiectele şi în depârtare, 
deci căștigase lumina ochilor deplin. V. 26. ude — unoE : 
nici chiar — nici (Win. p. 456). Cel vindecat nu locuea în Betsaida; dar nici i-să permite să se întoarcă în satul stii de 
unde venise cu Isus, iar dacă totuș s'ar duce atunci să nu 
spună nimânui despre. vindecare (5, 4). Cuvintele nici să spuă 
cuva în sat lipsesc NBL, unele Min.; cele mai multe Min. aă: 
Mergi. în casa ta, și. dacă „vel fi întrat în sat, nimenuă să nu 
spuă în sat; D citeşte: Jfergy în casa ta şi nimeruă să au spul | în sal (els r zum). a |
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j) Opiniunea mulțimii ; mărturisirea inveţăceilor, 8, 27—30. 

4 (At. 16, 18—16. Le, 19, 18—26). 

27. şi a: eşit Isus şi învăţăceil si în satele 
„Cezarei! lu! Filip; și pe cale întreba pe învăţă- 
ceil săi .zicând lor: Cine zic oamenii că sânt? 

28. lar el grâiră lui zicând-că Ioan Botezătorul, 
și-alţii Ilie, iar alţii că unul din proroci. 29. Şi 
el îi întrebă pe-ei: Iar voi cine ziceţi că sint? .. 
Răspunzând Petru zice lui: Tu eşti Cristosul. 
30.: Şi a oprit pe el ca să nu spună nimănui deel.. 
Și a eșit: din Betsaida (v. 22).: În satele:: locurile aparținătoare 
la teritorul Cezareii lui Filip (Mt. 16, 13). La unul din prorocă | 
trebue ' întregit. ești.  'Recepta citeşte:. va Tv neoprit = 
corectură gramaticală. Ultimele cuvinte din răspunsul lui Petru | 
şi ce a zis: Isus omit Mc. De ct. Mt, 16, 11—19. -De el: - 
că e Mesia. 

$. 63. pela prezicerea , morții pănă la călstoria la Terusaliv, 

3, 31- 9, 50. ” 

a) Isus prezice” moartea sa, 8, 31-39, 1 
(lt. 16, 21—28. Le. 9, 22—27),. 

31 Şi începu să-l inveţe pe 6i că trebue Fiul 
omului să pătimească, şi să va urgisi de bâtrâni 
și de arhierei și de cărturari și să va omori şi 
după trei zile-va învia. 32. Și grăea de faţă cu- 
ventul. Şi apucându-l Petru începu a-l.certa. 33. 
lar el întorcendu-se și văzând pe învățăceii săi 
certă pe-Petru și zise: MergIidupă mine, satano, 
că nu cugeţi cele ale lui Dumnezeii, ci cele ale 
oamenilor. rw să repeţeşte înaintea fiecărei clase ar&tând 
că toţi sânt vina în aceea măsură. De față: nu în enigme, 

ci fiecare putea scoate înțelesul cuvintelor lui; â cuvântului 
despre moarte şi învierea sa. Apicându-l Petru: l-a luat la 
o parte. A-l certa: din motivul că mal marii poporului îl vor 
omori ; Petru nu crede că Mesia poate fi:omorit de oamenl. 
Și văzend pe ânvețăceii să: atitudinea: lui Petru lesne putea | 
sminti și pe ceialalţi, de aceea, Isus îl mustră. |
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34. Și chiemând mulţimea cu pe învăţăceil s6i zise lor: Celce voeşte să vină după mine, să se lapede de sine și să-și ice crucea sa și să vină 
după mine. 35. Căci cine vrea să-și mântuească 
sufletul sti, îl va perde; iar cine va perde su- fletul s6ă pentru mine şi pentru evangelie, îl va mântui. 36. Căci ce foloseşte omului să dobân- 
dească lumea întreagă şi Ss&-şi peardă sufletul 
său? 37. Căci ce va da omul schimb pentru su- fletul săi? 38. Căci cine se rușinează demine şi 
de cuvintele mele în acest neam preacurvar şi: păcătos, și Fiul omului se va rușina de el când va veni întru mărirea Tatălui său cu sânţii ân- geri. 9, 1. Și zise lor: Adevăr zic vouă că sânt 
unii din ceice staii aici care nu vor gusta moarte 
pănă vor vedea impărăţia lui Dumnezei venită 
intru putere. Cuvintele aceste grăeşte Isus la Mt. 16, 24 cătră învățăcel, Le. 9, 23 cătră toţi, după Me. cătră popor şi învățăcel. V. 37. Recepta: î) zi dwboe dvYewnos, Tischen- dort zi ao doi (NB) âvSownos: Și de cuvintele mele: evangelia "„predicată de Isus încă poate fi obiect al dispreţului şi batjo- curirii. Se rușinează .. . păcătos (Mt. 12, 39); adiectivele ex- primă: uriciune foarte mare este a se lăpăda de Isus întrun atare neam (cf. Mt. 10, 33. Le. 9, 26). futru mărirea Tatălui 
etc., adecă venirea aceasta e imbinată cu judecata dumneze-* ească. Întru putere: împărăţia mesianică se va desvolta, atunci, 
precum acuma nu st întâmplă (Mt. 16, 28. Le. 9, 27). 

b) Schimbarea la față a lui Isus, 9, 2-13. 
(At, 17, 1—183,.Le. 9; 28—56; 2. Petru 1, 17 sq.) 

2. Şi după şese zile a luat Isus pe Petru şi 
pe Iacob şi pe Ioan, șii-a suitintrun munte înalt 
deosebi singuri. 3. Şi s'a schimbat înaintea lor,. : și hainele sale s'ai-făcut strălucitoare, foarte 
albe ca neauă, cum nălbitor pe pământ nu poate st nălbească. 4. şi s'a arătat lor [lie și Moisi, şi eraii grăind cu Isus, 5.: Și răspunzând Petru zise lui Isus: În văţătorule, bine este că noi sân-
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tem aici, şi să facem trei colibi, ţie una și lui 
Moisi una şi lui. [lie una. 6. Căci nu ştieace răs- 
pundea, că erai cuprinși de frică. 7. Și's”a făcut 
un nor umbrindu-i pe ei și s'a făcut glas din nor: 
Acesta este Fiul meii cel iubit, pe acesta să as- 
cultaţi. 8. Şi îndată privind împrejur n'aii văzut 
pe nimene fără numal pe Isus singurcu denșii. V. 
3. ca neaua lipseşte NBOL/, mai multe Verz., Origen citeşte 
ca lumina. Cum nălbitor pe pământ: strălucirea, aceasta nu să 
poate asemăna cu nimic pe pământ, pentrucă “aparţine sfe- 
rel suprapământene. . Că nu știea ce respundea:. în momentul 
când începu să zică cele din v. 5; iar motivul este frica, de 

” pf 
. . , - ri Aaron Sai onoxgi9y. Naă vezut pe nimene: din cel care 

care toți erai cuprinși. V. 6. citese unil viit. zi Aainjoe, alţii 

fuseseră mai nainte. 

9. Şi pogorindu-se ei din munte, poruncilor 
ca nimene să nu ştie ceeace. văzuseră fără numa! 
dupăce Fiul omului se va scula din morţi. 10. Şi 
ei ținea întru sine cuvântul. întrebându-se în- 
tre sine, ce este a se scula din morţi. În loc de aro 
Tot dgows ai BD 22 o Ugovs: muntele e punctul de ple- 
care, - Cuvântul: . cele din'v. 9, nu! fapta schimbării la. faţă. 
Țineaă: mai călcat porunca lui Isus, adecă aii.tăcut asupra 
celor întâmplate (7, 3, 4. 8). Întrebându-se între sine: cuge- 
tând asupra celor: întâmplate disputaii numa! între sine, dar nu 
și când erati de faţă străini. Ce este aq se scula din înorță : 
nu în genere învierea morţilor, ci: ce înţelege Isus când zice 
că el, Mesia, va învia din morți; așadar mal nainte va muri 
— ce învăţăceii nu pot îmbina cu așteptarea că Mesia pă- 
şește cu pompă întemeind împărăţia sa. D. unele Min. ai Grav 
ez vezguv dvaarii. Kui ro 10yow txgdrnoav 1Q0s tavrovg 
ovveirovvres 55 leagă şi explică diferit. Îmbinând 005 tau 
zous cu ovvEnroivres înţelesul poate fi a): ai ținut tare cu- 
ventul lui Isus ce-l grăise, necontenit ai cugetat asupra lui; 
b): cuventul, adecă porunca, a nu spune nimănui aă ţinut, 
dar între sine discutaii asupra întrebării etc. c) alţii leagă 
însă 71005 Eaurovs cu Ezgdrnoav: ai ținut: în sine cuvântul, 
adecă fapta schimbării la, față; ai tăcut asupra ei (= Eoipn- 
oa Le. 9, 36). -. | 

24
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11, Și l-aii întrebat pe el zicând: Căct' zic 
fariseil şi cărturarii că trebue să vină mai ân- 
tâiă Ilie? 12. Iar el zise lor: Ilie venind mat 
nainte tocmește toate. Şi cum este scris de Fiul . 
omului? Că multe va pătimi şi va fi despreţuit. 
13. Dar zic vouă că şi Ilie a venit, şi aii făcut lui 
câte voiră, precum este scrisdeel. draj OrL; saiă 
putem lua propoziţia drept o zicere divulgată de cărturari în 
popor. ' Antâi : “înainte de întemeierea împărăției mesianice 
(Mt. 17, 10). V. 12. Isus aproabă învăţătura cărturarilor că 
Mesia are înaintemergător, de aceea prezent. tocmeșie (anozu-—. Dorăve). Și cum este scris de Fiul omului: Ilie ca tocmito- 

„rul tuturor lucrarilor vine înaintea Mesiel; cum să îutâmplă 
că, acesta, trebue să sufere şi să fie nebăgat în seamă? Mân- 
tuitorul are în vedere Is. 53,3 sq. Profeţia, că Ilie pregăteşte 
calea, dispune pe toți la credință (Mal. 4, 5 eq.), cum să îm- 
bină cu Mesia care pătimeşte? Răspunsul este v. 13. Dar zie 
vou etc. Ilie Tișbitul va veni numai ca înaintemergătorul Me- 
sici când vine la, judecată, iar Mesiei suferitor a mers înăinte 
altul, Botezătorul, care, ca şi lie, însuș a suferit. Variantă: ESovdero 97] şi 250vdevn9f. Verbul 23ovOerow oră sovdeveiv = 
a desprețui, a nu băga în seamă (Ps. 15,4. 53, 6). Și Ilie... 
aă făcut: Mesia a venit, dar şi Ilie; sait realizat cele închi- 
puite 1. Reg. 19: Înveţăceii să “facă concluzia: mai restcază 
patimile Mesiel. Precum este scris să rapoartă la aă făcut 
luă, nu la Ilie a venit (ef. Mt. 17, 11 sq). - 

0) Isus vindecă un lunatie îndrăcit, 9, 14—29. 
(Mt. 17, 14—21. Le. 9, 37—43). - 

14. Și venind ei la învățăcel văzură mulțime 
multă împrejurul lor și pe cărturari disputân- | du-se cu dânșii. 15. Și îndată tot poporul văzân- 
du-l pe el s'a mirat şi alergând s'aii închinatlui.: 
Obiectul . disputei urmează, v. 16-—18: încercările de a timădui 
pe cel bolnav. Plur. idăvreg... 28edaufjOnoar e după colec- 
tivul 04105. Motivul mirării este sosirea neașteptată a lui Isus; 
Zigaben ete. crede că avea încă strălucire dela schimbarea la 
față — ca Moisi (Ex. 34, 29). CE
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16. Şi i-a întrebat pe ei: Pentruce vă dispu- 
taţi între voi? 17. şi răspunse luilunuldin popor: 
Învăţătorule, am adus pe fiul mei la tine că are 
duh mut, 18. şi oriunde îl apucă îl zdrobeşte, și. 
face spume și scârșnește dinții și se usucă; şi 

„am zis învățăceilor tăi să-l scoată, și n'aii pu- 
tut. 19. Iar el răspunzând lor zise: O neam ne- 
credincios, pănă când sânt la voi? Aduceţi-l la 
mine. 20. Şi-1 aduseră la dânsul. şi văztndu-l, 

“duhul îndată l-a scuturat pe el, şi căzend la pă 
ment îl tăvălea spumând. În loc de '2agujz7oev .rous 
voauuareis (Recepta) trebue citit avzovs şi să rapoartă la 
mulţimea care-i eşise înainte; al doilea aurous (A: tavrovs, 
D 2 vui») la învățăcei. Unul din mulțime răspunde, pentrucă 
cererea lul a, produs disputa; este tatăl celui bolnav. La tine: 
credeam că te găsesc cu învățăcel tăi. Duh mut să numeşte 
după efect (v. 25). Oriunde îl apucă: când să înoesc atacu- 
vile (v. 25). ÎL zdrobeşte (0rjooe) : înțelege convulziunile. Face 
spume etc.: băiatul, care e subiectul la scârșnește dinți şi la 
se usucă (schimbare de subiect, Win. p. 528). Boala atacă 
sănttatea, băiatului (cf. Le. 9, 39). La v. 19. cf. Mt. 17, 17. 
i vezendu-l: băiatul vede pe Isus; sati luând demonul de: 
subiect să explică atacul prezent. L-a scuturat: pe băiat (cf. 
Le. 9, 49). e 

Converzaţia lui Isus cu tatăl băiatului are. numai Me. 
21. Şi întrebă petatăl lui: Câtă vreme este de 
când s'a făcut lui aceasta?. Iar el râspunztnăd 
zise: Din'pruncie; 22. şi de multe ori și în foc 
l-a aruncat și în apă, ca să-l piardă pe el; ci de: 
Poţi, ajută nouă fiindu-ţi milă de noi. 23. lar Isus 
zise lui: De poţi? Toate sânt cu putinţă celuice 
crede. 24. Îndată strigând tatăl pruncului cu la- 
crimi zise: Cred; ajută necredinţil mele. ws=—ca; 
partic. de timp; alte mărturii aă 25 oc (Rec.) saii pot (CL). 
e zi 0uvg e nomin. absolut (Win. p. 170. 3. 534. d.): tatăl 
crede că Isus poate numal să domolească boala, aşadar: Vezi 
cum nu avea credință neclătită (Zigaben). Nouă: grăește capul 
familiei. 70 e Vi: ce să atinge „de pol“; Isus întrebuin- 
țează, cuvintele tatălui — deşi nu le încuvințează — spre a-l 

24+
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duce la adevărata, cale a credinții: Zoate sânt cu putință ce- luăce crede. ei dv e substantivat şi i-S'a pus înainte za. Recepta are 70 ei Ouvp morevoau (cuvântul din urmă lipsește NBCLA4 . Min. multe Verz.): de poţi crede (îţi voii ajuta). V. 24. ta- tăl se declară gata a crede; se teme însă că credința lu nu e suficientă, roagă pe Isus st-l întărească, | 
„25. lar Isus .văzena că năvălește poporul, „Porunci duhului necurat zicând lui: Duh mut şi surd, eii îţi poruncesc, eși dintrensul și mal mult „SE nu întri întrensul. 26. Și strigând şi mult scu- turându-l a eșit; şi s'a făcut ca mort, cât mulţi “Zicea că a murit. 27. Iar Isus apucându-l de mână l-a ridicat pe el, și a stat. 28. Și. întrând el în casă învățăceil lulil întrebară deosebi: Că nol n'am putut s5-l scoatem. 29. Și zise lor: Acest fel cu nimica nu poate eşi fără numai cu rugă- ciune și post. Ei în opunere cu învățăceil. Porunci duhu- „luă: ca să evite adunarea mai mare a poporului care venea din toate părțile. Și mai mult se nu întri întrânsul: să înţe- leg paroxizmele din timp în timp (v. 18); de acum înainte nu mal are această putere. Și era ca mort: băiatul. V. 26. “citind z0d5os și onoodsas avem 0 construcție la înţeles în- chipuindu-și evangelistul nvevua ca persoană (0aiziov); Recepta.: z0ă5av, onaodăav. V. 28 afăm NBODLA Min. e20£299yzog aurov. Recepta (A) elocAddvra auzi... ENN0uTn0a aură. Ori = vi, Gri. Acest fel: de draci; nu. să rapoarță numa! la acest fel, nici la. draci în genere, pentrucă Isus dăduse deja „ învăţăceilor puterea asupra acestora, (6, 7. 13), ci soiul cure îmbină necredință cu boala. N poale eși: nu este alt mijloc spre a-l scoate (cf... Mt. 17, 21). Și cu post lipseşte NB, dar să află ACDL, în cele mai multe Verz. 

d) Isus prezice a doua oară moartea sa, 9, 30—32, 
(ĂIt. 17, 22 sq. Le, 9, 43—45), 

30. Şi eşind de acolo mergeai prin Galileea, și nu voia ca să-l știe cineva; 31. căci învăţa pe învăţăceii săi, și zicea lor că Fiul omului să va da în mânile oamenilor, și-l vor omori pe el, şi
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dupăce îl vor omori a treia zi va învia. 32. lar 
ei nu înţelegeaii cuventul, şi se temeati s6-l în- 
trebe. De acolo: din ţinutul Cezareii lui Filip (8, 27). 
„magenopevovro : treceaii prin Galileea, adecă nu sait oprit nicl- 
unde pănă la Capernaum (v. 33). Isus voia ca în această că- 
lătorie ' să fie singur cu învățăceii (nu voia ca să-l ştie etc.), 
jar motivul este că avea să-l înveţe şi să le împărtășească 
multe. Prezent. zagadidorar e pus pentrucă sfatul dumnezeese 
a hotărit deja, iar acum începe a se realiza. Nu înfelegeati 
cuvântul : nu puteati cuprinde spusele lui Isus în legătură cu 
speranţele lor mesianice. 

e) Învețăceii se dispută în privința rangului, 9, 33—50. 

(At. 18, 1—14. Le. 9, 46—50, 17, 1 sa.). 

33. Și veniră în Capernaum. şi fiind el în 
casa i-a întrebat: Ce disputaţipe cale? 34. Iar el 
ai tăcut; căci pe cale se priciseră între olaltă 
cine e mal mare. 35. Şi şăzând a chiemat pe cel 
doisprezece, şi zice lor: De voeşte cineva să fie 
ântâiă, va fi mal pe urmă de toţi şi tuturor slu- 
gă. 36. Și luând un pruncilpuse în mijlocul lor, şi 
luându-l în braţe zise lor: 37. Oricine va primipe 
unul din acești prunel întru numele mei, pe mine 
m&.primește; şi oricine mă primește pemine,nu 
mă primește pe mine, ci pe celce m'a trimis pe 
mine. În casa: a lui Petru (Mt. 17, 24. 18, 1). Recepta are 
mg0s tavrous după diehoyiteo9e. Cine e mal mare: după rang 
în Împărăţia mesianică (Mt. 18, 1). Va fi: mai ântâiii să devie 
atare (At. 20, 28). Luându-l în braţe: ca pruncul să fie mai 
puţin sfiicios între atâția bărbaţi. La v. 37 cf. Mt. 18, 5. 

38. Și zise Ioan lui: Învăţătorule, ştim pe 
unul care întru numele tâii scoate draci, carenu 
vine după noi, şi l-am oprit, pentrucă nu vine 
după noi. 39. Iar Isus zise: Nu-l oprițipeel; căci 
nimene nu este careva face putere întru numele 
mei şi va putea încurând să mă grăească dersi; 
40. căci cine nu e împotriva noastră, pentru 
noi este. Întru numele tă: în puterea acestuia, exprimân-
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du-l. Căci mimene mu este ete.: harizmă e puterea de a scoate 
draci întru numele lui Isus, dar. presupune credinţa în puterea 
supranaturală, a, acestuia. Celce are această credință nu-l poate 
grăi de răti, deși credinţa, lui trebue încă desvoltată ; poate că 
nici nu ajunge la acel grad ca Isus să-i fie eseluziv elemen- 

„tul de vicață. De aceea adauge: Cine nu este împrotiva ete. 
Variantă: contra voastră, pentru vol. 

41. Căci oricine va adăpa pe vol cu un pahar 
de apă întru numele, pentrucă sânteţi ai lui Cri- 
stos, adevăr zic'vout că nu va perde plata sa. 
Pentrucă sânteți aă luă Cristos este motivul: pentrucă sânteţi 
învățăceii mei, așadar fac aceasta pentru mine. ao după er 
Ovouari lipseşte ND/ (ef. Mt. 10, 42). Acest v. cred unil că 
motivează pe cică cine -nu este împrotiva noastră etc.; alţii îl 
leagă cu v. 37. 

42. Şi oricine va sminti pe unul din aceşti 
măi mici care cred, mal bine artilui de și-ar lega 
de grumazul sâii o piatră de moară mânată cu a- 
zini şi sar arunca în mare. 43. Și de te va sminti 
pe tine.mâna ta, tai-o; mai bineestestintri ciung 
în vieaţă, decât avănd dout mâni să mergi în 
gheena, în focul cel nestins. 44. Unde vermele 
lor nu moare, și focul nu se stinge. 45. şi de te 
va sminti piciorul tă, taiă-l; mai bine este să 
întri șchiop în vieaţă, decâtavend dous picioare 
st fii aruncat în gheena, în focul. cel nestins. 46. 
Unde vermele lornu moare şi focul nu se stinge. 
47. Şi de te va sminti ochiul tăi, scoate-l; mai bine 
este să întricu un ochit în împărăţia lui Dumne- 
zeii decât-avend doi ochisăfilaruneat în gheena, 
48. Unde vermele lor nu moare şi focul nu se stinge. V. 42. e variantă :1190s sevluzâe (24 Maiusc. Recepta ; 
Le. 17, 2). V. 44. 46 lipsesc NBCz/ Min. unele Verz. În focul 
cel nestins exprimă judecata, mâniel luj Dumnezei. În aceleași : 
Msse lipsesc v. 45 cuvintele în focul cel nestins, adause din v. 43. 
V.:48. e din Is. 66, 24, descrie durerile 'și chinurile iadului, 
49. Căci fiecare să va săra cu foc şi fiecare 

jerttă cu sare să.va săra. 50. Bună e sarea; iar 
dacă sarea va fi nesărată, cu ce sg va direge?
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Aveţi întru voi sare, şi pace aveţi între olaltă. 
Aceste cuvinte să află numai la Mc.; iar din fiecare jertfă ete. 
rezultă că Mântuitorul are în vedere ritul jertfelor în T. V. 
(Lev. 2, 13. Num. 18, 19; 2. Cron. 13, 5). Porunca acea- 
sta a. lui Isus o înțelegem mal bine dacă știm că sarea şi în 
zilele noastre în orient este simbolul legămentului:) ; jar |. c. 
e vorba de legămentul cu Iehova, Dumnezeul lui Israil, care-l 

sânţeşte precum însuș e sânt — ce să arată foarte bine cu 
sarea, având putere conservatoare şi curățitoare?). Căci moti- 
vează cele precedente (v. 43 —48), iar fiecare (nâs) se ra- 
poartă la oameni în genere. zvgi e dat. instrum. şi însemnează 
focul curăţitor al mizeriei, care e analogie la durerile ce cau-. 
zează lăpădarea de bunurile cele mal necesare. za: exprimă ce 

-să întâmplă în cu foc să va săra după legea lui Dumnezeii 
(Lev. 2, 13). Piecare gerțfă: de care să vorbeşte în lege. 
dAoOoerar în amândout locurile nu e viit., ci exprimă nece- 
sitatea (trebue, să se; Win. 262.. 6). Și fiecare jertfă cu sare 

să va săra lipsesc NBLa/ Min. — care omitere să explică pen- 
tru omiote).; căci Lev. 2, 13 era prea îndepărtat pentru glo- 
satori. Mântuitorul arată că uniţi cu Dumnezei sânt care s'ai 
curăţit prin focul patimilor și al jertfei, prin sarea credinții 
și a dragostei. Bund e sarea etc., e luat din experienţă și e: 
trecere la zicerea dih Lc. 14, 34, care Mt. 5, 13 să 'rapoartă 
la chiemarea învăţăceilor, Sarea pelângă cele două însuşiri a- 
mintite (conservă și curățeşte) dă și gust mâncărilor în cari 
să pune. În acest înţeles simbolizează înţelepciunea. Învăţăceii 
să nu fie amăgiţi la păcat prin darurile şi ântâietăţile lor (v.. 
43—48), nică. să se mândrească (v. 34) sai să fie nerăbdători 
(v. 38), căci atunci perd putinţa de a fi plăcuţi lui Dumnezeii ; 
iar chimie lor este de a fi sare altora. Contra acestor da- 
torinți păcătuiseră învăţăceil în “cearta, din v. 34 sq. Întru vot 

*) Principi! arabi incheie legăminte în chipul că fiecare pune sare pe pâne 
şi zice; „Pace! Eu sfint prieten cu prietenii tăi, şi duşman cu duşmanii tăi“, apoi 
o mâncă. Legămentul acesta să numeşte „legămentul săril“.. Cel vechi vedeaii în 
sare și simbolul curățeniei (Băhr, Symb. d. mos. Cultus II. p. 324 sq.). - 

2) Nu pare verosimil ca Me. să facă aluziune la întrebuinţarea, sări! la jert- 
fele 'T.. V. deoarece serie pentru păgâno-creştini. De aceea e mal bună explicarea 
că autorul se rapoartă la sare ca mijlocul cu care oameni! dai gust mâncărilor 
şi le fac plăcute. Şi fiecare om poate deveni plăcut lui Dumnezeă prin focul ne- 

"cazurilor carățindu. se de toată tina păcatului; de aceea trebue aduse şi cele may 
mari jertfe când avem a ne opune păcatului (v. 43—49).
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e corelat cu între olaltă: fiecare învețăcel să nizurască a păstra sarea întru sine și atunci va fi în pare cu ceialalți. 

Ş$. 64. Călătoria lu Ierusalim, 10, 1—52. 
_4) Despre desfacerea căsătoriei, 10, 1—]2, 

(ALE. 19, 1—9). 

1. Și de acolo seulându-se a venit în hotarele Iudeii și dincolo de Iordan, şi iarăş s'a adunaţ mulțime la dânsul, şi cum îndatina iarăș îi în- vEţa pe el. 2. Şi apropiindu-se fariseii l-ai în- trebat de. este slobod bărbatului s&-şi lase mu- ierea, ispitindu- pe el. De acolo: dela “Capernaum, (9, 33). Și dincolo de Iordan determină pe în hotarele Iudeii; el se află acum în Pereea; Recepta: dd oi mtoav zov Iog— ddvov. Iarăș are în vedere 9, 30 şi nu contrazice, pentrucă acolo Isus voia să fie singur, iar acum aflându-se afară de Galileea, era potrivit să învețe poporul, deoarece călătoreşte Ia, Ierusalim. La v. 2. cf, Mt. 19, 3. a 
3. Lar el răspunzând zise lor: Ce vi-a porun- cit-vouă Moisi? 4. Iar ej ziseră: Moisi a lăsat SE se scrie carte de despărţire și să o lase. 5. lar Isus zise lor: Pentru învârtoșarea inimil . voastre a scris vouă această poruncă. 6. Iardela începutul făpturi! bărbat și muiere i-a tăcut pe ei. 7. Pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl săă și pe muma sa și se va lipi de muierea sa, 8. şi vor fi cei do! un trup; că nu mal sânt doi ci un trup. 9. Deci cea împreunat Dumnezei, om să nu despartă. Espunerea evangelistului diferă încâtva de Mt. Aci Isus însuș se provoacă la legea, mozaică, iar după Mt. fa- riseii fac aceasta. Această POruncă : a, serie carte de despărțire. - Bărbat și muiere s-a făcut: creatorul ; cf. Mt. 19, 4—8. 

10. Şi în casa iarăș l-ai întrebat pe el înv&- țăceil lui de aceasta. ll. Și zise lor: Oricine își „Ya lăsa muierea sa şi va lua alta, preacurvește asupra el. 12. Și dacă muicrea lăsând pe bărbatul: stă se va mărita după altul, preacurveşte,. eis zi
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oiziav: adecă dupăe» întraseră acolu, cf. 13, 9; unde prtree 
acum, sali poate ca 7, 4. Recepta 2 7 oziq e corectură gra- 
maticală. V. 11. sq. grăește Isus cătră farisei — după Mt. 
dsupra eX: muierea lăsată. care este încă soţie legitimă. Me. 
scrie pentru păgâni, la care să indatina ca şi muierea să inten- 
teze divorţ, de acera: Și... lăsând pe bărbatul săi. Subiectul 

b) Isus binecuventă pruncii, 10, 19—16, 
It. 19, 13—15. Le. 18, 15—17). 

13. şi aduseră la densulpruncicasăse atingă 
de ei; iar învăţăceil certai pe ceice îi aduceai. 
14. Și vEzend Isus nu i-a părut bine și zise lor: 
Lăsaţi pruncii să vină la mine, și nu-i opriţi pe 
el; că unora ca aceștia este împărăția lui Dum- 
nezei. 15. Adevăr zic vouă, ori cine'nu va primi 
împărăția lui Dumnezei ca pruncul, nu va întra 
întrensa. 16. Şi luându-i în braţe i-a binecuvtn- 
tat, puindu-și mânile preste el. Ca să se atingă de 

„ei: credeai că atingerea numai le va, împărteşi binecuvântare. 
YV. 15. Împărăția lui Dumnezeit se desvoltă în celce are inimă 
copilărească, smerenie. Zeojilact: Care din ezerciț ai nertu- 
tatea ce poșed copiii dela fire. Puindu-și mănile peste eX: aşa: 
săverșește binecuvântarea, | | 

c) Tenerul bogat, 10, 17—3]. 
(At. 19, 16—30. Le. 18, 18—30), 

17. Şi eșind el în cale, alergând oarecare și | 
îngenunchind înaintea lui îl întrebi pe el: În- 
văţătorule bune, ce voiii face ca să moștenesc 
vieața vecinică? 18. lar Isus zise lul: Ce mă nu- 
mești bun? Nimene nu este bun fără numal unul 
Dumnezei. 19. Știl poruncile: S&nu preacurveşti, 

SE nu ucizi, să nu furi, sănu mărturisești strâmb, 
să nu păgubești, cinstește pe tatăl tăi și pemuma, ta. 20. Iar el zise lui: Învăţătorule, aceste toate 
le-am păzit din tinereţele mele. 21. IarIsus pri-
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vind la el l-a iubit pe el și zise lui: Una îţi lip- 
sește: Du-te, vinde toate câte al și dă săracilor, 
şi vel avea comoară în cer, și luând crucea vino 
după mine. 22. Iar el întristându-se de cuvânt 
sa dus scârbit; căci era având multă avuţie. și 
eșind: din casa v. 10. În cale: spre lerusalim. Alergând și 
îngenunchind exprimă intențiunea serioasă a acestul bărbat 

“(AIE 19, 22. Le. 18, 18). Zuveţătorule Dune; la Greci era, 
datina a se adresa, fiecărui cu „bunule“. Isus arată că la el 
nu să rapoartă acest cuvânt ca formulă de etichetă, ci el este 
aceasta ca Fiul vecie al celui care unic e bun. Cuprinsul 
v. 19 este luat. din Ex. 20. 12—16 unde: lipseşte să nu 
păgubești — poate că resumează porunca a 10. din Decalog. | 
Răspunsul tânărului este adevărat, pentrucă Isus nu-l des- 
aproabă; să zice chiar că, privind la cl începe a-l iubi — 
vede un individ îngrijat de mântuirea, sufletului, deşi nu ajunse 
la credința care toate covirșeşte, ce să vede din întristarea 
lui. Luând crucea (Mt. 16, 24) lipseşte în cele ma! multe 
mărturii, Itala, Vulg. | 

„28: Şi privind Isus împrejur zice învățăcei- 
lor sâi: Cât de anevoe vor întraîn împărăţia lui 
Dumnezeii ceice ai avuţii. 24. lar învăţăceil sai 
mirat de cuvintele lui. lar Isus iarăș răspun- 
zend zise lor: Fiilor, cât de anevoe este stintre 
în împărăţia lui Dumnezei ceice se încred în 
avuții; 25. mal lesne este cămilei să treacă prin 
urechea acului decât bogatul să între în împă&ră- 
ţia lui Dumnezei. 26. Iarei și mai mult se mi- 
rai zicend unul cătră altul: Şi cine se poate mân- 

„tui? 27. Căutând Isus la ei zise: La oameni e cu 
neputinţă, dar nu la Dumnezeii; căci toate sânt 
cu putință la Dumnezei. Atitudinea tânărului bogat 
înd: amnă- pe Isus a descoperi primejdia avuţiei. În v. 24. 

“lipsesc NB înainte de în împerăția lui Dumnezei : care se: 
„încred în avuții, să află însă ABN; ele domolese înţelesul 
cuvintelor celce ai avuții. Isus ştie că rari sint cazurile eu, 

„cel bogat să nu-și pună toată încrederea în avuţii, de aceea 
„Zice: Dal lesne este ete. zis înaintea lul 7oupalias şi Gapidos - 
„lipsește NACD. Îuvăţăceil se spăimentă de aceste cuvinte și în-
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treabă, că, stând astfel lucrul, cine poate ajunge la mântuire? 
La răspunsul lut Isus cf. Mt. 19, 23—26. 
"28. Incepu Petrua grăi lui: Iată no! toate 

am părăsit şi am venit după tine. 29. Zise Isus 
lui: Adevăr zic vouă, nimene nu este care a pă- 
răsit casă sait pe frați sai pesurori sai pe mumă 
saii pe tată sai pe copil saii țarină pentru mine 
şi pentru evangelie, 30. denu va lua însutitacum 
în veacul.acesta case și fraţi și surori şi mumă 
şi copil și moșii cu goniri, și în veacul viitor 

"“vieațţă vecinică. 31. lar mulţi vor fi cel ântârpe 
urmă și cei de pe urmă ântâi. V. 29. Recepta: dno- 
zoudeis d 0 "Ijoovs einer. NBDA Min. Vulg. Itala: lipsesc 
i) puraiza înainte de i) râzra; apol v. 30 vuvui as. În acest 
veac: înainte de venirea a doua a lui Isus. Veacul viitor: după 
venirea a doua. Îusutit să specializează în case . ... moșii, cari 
bunuri sint spirituale, de aceea adausul cu goniră: chiar când 
ar fi cea mai mare nevoe și lipsă . Cristos răsplăteşte prin 
darurile sale aci în biserică .ceeace noi am perdut în cele 
materiale (2. Cor. 6, 8 sq.); iar în împărăţia mesianică ur- 
mează fericirea vecinică. Romuneraţia aceasta nu depinde de 

„timpul chiemării cuiva, (cei mal nainte chiemaţi - lesne pot fi 
remunerați mai pe urmă și întors). 

- d) Isus prezice moartea sa a treia oară, 10, 32 - 34. 

At. 20, 17—19. Le. 18, 31—33). 

32. lar el erai pe cale suindu-se lă lerusa- 
lim, și mergea Isus înaintea lor, și se spăimân- 
taii, iar ceice mergeai după dânsul se temeai, 
Şi luând iarăș pe cel doisprezece începu a spune 
lor celece erai să se întâmple lui, 33. că iată ne 
suim la Llerusalim, şi Fiul omului să va da arhic- 
reilor și cărturarilor,. şi-l vor osânudi pe ella. 
moarte și-l vor da pe el păgânilor, 3£. şi eril 
vor batjocuri pe el și-l vor scuipi şi | vor bate 
şi-l vor omori, și după trei zile va învia. Era pe 
cale privește la v. 17; iar 1joav are subiect pe ovafaivovreg, 
dar nu aparţine aci. oi de azolovdovvreş nu sânt o parte
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din învățăcel, ci alţii care veneată după Isus şi învățăcel (10, 1. 46). Ei ştii eu sfătuiseră_ mat marii în Ierusalim contra lui Isus. Laând pe cei doisprezece: numai acestora mărturi- sește Isus celece spusese deja de două ori despre patimile sale în Ierusalim ; de aceea îarăș s& rapoartă la 9, 31. V.34.Șia: păgâni. Recepta citește 7; TOT Tutog. + 

2) Rugămintea Zebedeizilor, 10, 95—45, 
- (Mt. 20, 20—28). 

„95. Şi veniră la densul Iacob și Loan fiitlut” Zebedeiii, zicând lui: Învăţătorule, voim să ne. faci ceeace vom cere dela tine. 36. Iar el zise lor: Ce voiţi să vă fac vouă? 37, Iar ei ziseră lur: Dă-ne nouă ca unul de dreapta ta şi celalalt de stânga ta să şădem întru mărirea ta. 38. ar Isus zise lor: Nu ştiţi ce cereţi. Puteţi bea paharul care eii voii bea, saii să vă botezați cu botezul cu care eii mă voii boteza? 39. Iar.el ziseră lui: Putem. Iar Isus zise lor: Paharul care ei "vol bea îl veţi bea, şi cu botezul cu care eii mă voii boteza vă veţi boteza; 40. iar a şădea de dreapta mea sai de stânga mea nu-mi este dat mie s& daii, ci celorce s'a gătit. 41. Şi auzind cel zece începură a se supăra pe Iacob și pe Ioan. 42. Şi chiemându-r Isus zise lor: ŞtițI că celorce să pare că împărăţesc între păgâni îl stăpânesc pe ei și cel mari ai lor îi domnese pe el. 43. Iar între vol nu este așa; ci celce voeştesă fie mare între vol să fie vouă serv, 44. şi celce voește st fie între vol ântâri, va fi tuturor slugă. 45. Căci şi Fiul omului na venit să i-se slujească, ci să slujească și sE-și dee sufletul săi răscumpărare pentru mulţi. Vezi la Mt. diferența între -acesta și Me. | în privinţa, întrebătorilor. 9eiere IE Houjow ; constr. acuz. cu infin. după Sela să cutropește că urmează conj. deliberat. (Win. p. 268. 4). 25 dgoriowv e formă mal rară și trebue citită după ABDA. dos ut tva ; îva circumscrie propoziția obiectului (9, 30). Întru mărirea ta: când tu vel fi ajuns la
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mărire, saii: când şădem lângă tine să se reverse asupra 
noastră mărirea ta. Cuvintele sa ca botezul ete. lipsesc la 
Mt. şi exprimă în altă imagine ceeace să zice în a dea pa- 
harul: aceasta însemnează a primi dureri, aceea a se cufunda : 
cu totul în ele. Celorce sa gătit: de Tatăl (Mt. 20, 23). 
Celorce să pare că împărățesc: aceștia sânt recunoscuţi de 
păgâni ca stăpânitori (Win. p. 570. c. cf. Gal. 2, 9). Nu 
așa este între vol; este arată că principiul creştin începuse a - 
lucra, între învățăcel, e prezent. 

) Isus vindecă pe un orb în leriho, 10, 46— 52. : 
(Alt. 20, 29—34. Le. 18, 35—43). - 

46. Şi veniră în Leriho. Şi eșind el din leriho 
și înv&ţăceil lui şi popor mult, șădea lângă drum 
cerşind un orb, fiul lui Timeă, Bartimei. 47. şi 
auzind că este Isus Nazarineanul, începu să: 
strige şi a zice: Fiul lui David, Isuse, milueș- 
te-mă. 48. Şi-l certaii mulţi să tacă; iar el și 
mal mult striga: Fiul lui David, milueşte-mă. 
49. Și stând Isus zise: Chiemaţi-l. Şi chiemară 
pe orb zicând lui: Îndrăzueşte, scoală, te chiamă. 
50. lar el lăpădându-și haina sa sărind veni la 
Isus. 51. Și răspunzând zise Isus lui: Ce voești 
să-ți fac? Iar orbul zise lui: Învățătorule,; ca să 

„văd. 52. Iar Isus zise lui: Mergi, credinţa ta 
te-a mântuit. Și îndată a văzut, şi a mers după 
el pe cale. Bartimei derivă dela: "5% 3, devenise nume: 
propriii şi e identic cu fiul luă Timea. Artic. la vid dove- 
dește că acest orb era mai apoi persoană cunoscută între 

„creştini. Poporul îi spune că este Isus, iar orbul îl agrăeşte 
cu Fiul lui David dovedind credința că Isus e Mesia. 6aB- 
Bovvi: OX20) =— domnul mei, Domnule; e mai mult ca 12% 
După el; însoţeşte pe Isus la Ierusalim. 

$. 65. Petrecerea, lui Isus în Ierusalim pănă la patimi, 
11, 1—13, 37. 

a) Isus întră în lerusalim, 11, 1—11, 
(Alt. 21, 1—11. Le. 19, 29—44. Io. 12, 12—19). 

1. Şi când se apropiară cătră Ierusalim, că- 
tră Bettage și Betania lângă muntele maslinilor,
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trimite doi din învăţăceil săi şi le zice lor: 2. 
Mergeţi în satul dinaintea voastră, şi îndată în- 
trând întrânsul veţi afa un mânz legat, pe care 
nimene din oameni încă n'a șăzut; dezlegaţi-l 
şi-l aduceţi. 3. Și de va zice cineva vouă: De ce 
faceţi aceasta? ziceţi: Domnului trebuește, și 
îndată îl trimite încoace. 4. Și s'aii dus șiaflară 
mânzul legat lângă uşă afară la răspântia căil 
și l-ai dezlegat. 5. Și unil din ceice stăteau 
acolo. ziseră lor: Ce faceţi că dezlegaţi mânzul? 
6. lar ei ziseră lor cum zisese Isus; șii-aui lăsat 

„pe el. 7. Şi aduseră mânzul la Isus, și ai pus pe 
el vestmintele lor, și șăzu pe el. 8. şi mulţi aş- 
ternură vestmintele lor pe cale, alţii tăiară ra- 
muri din ţarine. 9. şi celce mergeai înainte, și 
care venea pe urmă strigaii: Osana, bine este 
cuvântat celce vine întru numele Domnului; 10. 
bine este cuventată viitoarea împărăție a pă- 
rintelul nostru David, osana întru cel de sus. 11. 
Şi a înrat în Ierusalim: în templu; și privind 
toate, fiind ora înaintată, a eșit cu cel doispre- 
zece la Betania. Cătră Detfage și Detania determină maj 
aproape precedentele cătră Jerusalim Muntele maslinilor cf. 
Mt. 24, 3, nu aparţine la Detfage şi Detania. Satul înaintea 
voastră: Betfage care era ultima stație la Ierusalim. Pe care 
nâmene din oameni wa șezut; spre scopuri sânte st luai nu- 
mal animale nefolosite (Num. 19, 2. Deut. 21, 3; 1. Sam. 
6, 7); cf. Mt. unde s& adauge azin și profeția Zahariei; 
aceste lipsesc şi la Le. Răspântia că (7, 76 dugodos—w): 
este calea împrejurul curții, Aă lăsat pe ea: să dezlege mân- 
zul și s&-l ducă cu sine. V. 7. Recepta citește 7pyayov în 
loc de qtgovo (cf. Mt. 21, 8). Tischendort v. 8. 2320. 9 
Orifidas, uowpavris îz 7iăv ayov: alții aşterneaă ramuri 

- Şi frunză, cari le tăiaseră din țarinele dimprejur ; iar Recepta:” 
"&iloi 0t orofddas izonrov tz ri dtrdowv zai îorgulvvvov: 
es 7iv 000v. Viitoarea împărăție a părintelui etc.; aşteptaii 

„restabilirea acesteia prin Mesia (Ezech. 34, 23. ler. 30, 9): 
împărăția mesianică care începe acum; cuvintele aceste le are 
numai Me.. 0wpics . . zis dioas după ABDNTII; oye ai
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NOL. Numai Me. deosebește între ziua întrăril lut Isus în 
Ierusalim — când petrece în treacăt în templu — și ziua 
a doua când îl curăţeşte. 

b). Isus blastemă smochinul; curățirea templului, 11, 12—26, . 

(at. 21, 19—22. Le. 19, 45-—48, 21, 87). 

12.-Şi a doua zi eşind ei din Betania a fă 
mânzit. 13. Şi văz&ndun smochin de departe avtnd 
frunze, a venit, doar va afla ceva întrânsul, şi 
venind la el nimic n'a aflat fără numai frunze; . 
căci nu era vremea smochinelor. 14. Şi răspunzând 
zise lui: Să nu mal mănânce nimene de acum în- 
ainte rod din tine în veac. Şi auziră învăţăceil 
lui. A doua zi: Luni iese Isus cu învățăceii; el:a văzut 
frunze, crede să afle ce arăta, exteriorul. Aceasta nu află însă 
loc, Isus îl face imaginea Ierusalimului şi a poporului care 
la aparență avea dreptatea legală, dar nu aduce rod, cf. Mt. 
21, 18 sq. e oa cu șiit. indic. (Win. p. 282. 414.); între 
aceste împrejurări avea frunze (cf. Mt. 21, 19). Nu era vremea 
smochinelor explică de ce Isus .n'a, aflat. rod. Și respunzând 
zise: pomului, care nu i-a dat roade. Evangelistul adauge că 
învățăceii ai auzit cuvintele lut Isus; pregăteşte v. 21. 

15. Și veniră în lerusalim. Şi întrând în templu 
începu a scoate pe celce vindea și cumpărai în 

templu, şi a răsturnat. mesele schimbătorilorde 
bani şi scaunele celorce vindeaii porumbi, 16. 
și nu lăsă ca cineva st ducă vase prin templu, 

. și învăţa şi zicealor: Ai nu este scriscă casa 
„mea casă de rugăciune să vachiema pentrutoate 

popoarele? Iar volaţi tăcut-o peşteră tâlharilor. 
18. Și auziră arhiereil și cărturarii, și căutaii 

cum st-l piardă pe el; că se temeau de dânsul, 
pentțrucă tot poporul se mira de învăţătura lui. 
19. Şi făcendu-se seară a eşit afară de cetate. La 
v. 15. cf. Mt.. 91, 12. Na lăsă ete.: era deci datina-a trece 
prin edificiile templului cu vase pentru trebuinţa de - toate 

“zilele, ca, să nu ocolească. Isus opreşte aceasta, căci templul 
şi edificiile sale sânt sânte. Pentru toate popoarele: Is. 56,
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7.; iar evangelistul face .acest adaus pentru păgâni, -care încă 
consideraii templele de locuri cari nu pot fi profanate; aceasta, 
fac acum Iudeii. La v. 17. cf. Mt, 21, 13. Că se temeatt 
de el motivează pe cum: încă nu erai hotăriţi asupra chi- 
pului în care'să omoară pe Isus; iar frica lor are motivul 
în vaza ce avea acesta, la, popor, care se mira ete. Învățătura 
luă (Isus) nu s& poate raporta numai la v. 16. 17, ci lao 
parte mare a activității lui de pănă acum. La v..19. cf. Mt. 
21, :17 — după: care loc s'a, dus la Betania petrecând noaptea, 
acolo. El făcu “aceasta spre a scăpa de. cursele dușmanilor, 
apoi fiind. mulţi pelerini :nu toţi aveati: loc. în cetate, . ci: de 
seară mergeau: în satele învecinate. | a 
„20. Şi trecend dimineaţa'văzură smochinul 

uscat. din rădăcini. 21. Şi aducându-și aminte 
Petru. zise lui: Învățătorule, iată smochinul pe 
care l-a! blăstămat s?a uscat, 22. Şi răspunzând 
Isus zise lor: Aveţi credinţă în Dumnezeii. 23. 
Adevăr zicvout că oricine va zice muntelui aces- 

„tuia: Ridică-te și te aruncă în, mare, și nu se va 
îndoi întru inima sa, ci crede 'că' să va întâmpla 
ce zice,.va fi lul..24. Pentru ăceea zic vouă, ori- 
câte veţi cere rugându-vă, credeţi-că aţi primit, 
și va fi vouă. 25. Şi când staţi rugându-vă, ier- 
taţi de aveţi ceva asupra cuiva, ca și Tatălvostru 
cel din cerurisă vă ierte vouă greşelile voastre. 
26. Că de nu veţiiierta vol, nici Părintele vostru 
celdinceruri nuva ierta greșelile voastre. Vezură: 
învăţăceil; este o întâmplare miraculoasă, pentrucă smochinul 
şi tăindu-să păstrează verdeaţa timp îndelungat; cf. Mt.. 21, 
18—22. Aducându-și aminte: de blăstămul de ieră. Zise lor: 
înveţăceilor. Credinţă în Dumnezeu cf. Actă 3, 16. Rom. 3, 

„22. Gal. 2, 20. 3, 22. Pentru aceea: axtnd credinţa tare 
„această putere etc. Aţi primit (î2dBere după NBCLA): în 
sfatul lui Dumnezeii deja. aţi primit, dacă cereți nimic îndo- 
„indu-vă; Recepta ?aufdvere, — corectură, nenţelegând pre te- 
ritul. În legătură să pune cu rugăciunea iertarea greșelilor 
aproapelui, care ne garantează, că Tatăl aşa va ierta ale uoastre, 
cf. Mt. 6, 14 sq. Când stai cf. Mt. 6, 5. V. 26. lipsește .
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NBLS4 Min.; îl are Recepta, ACDE. ou Qpieze în loc de 
pu piere (cf. 1. Cor. 7, 9; Win. p. 444,2.) 

0) Sinedriștii întreabă pe Isus asupra puterii cu care lucră, 11, 27—33, 

(At. 21, 23—97. Le. 20, 1—8). 

27. Și aii venitiarăşla lerusalim. Şi umblând 
el în templu venit-ai la dânsul arhiereil şi căr- 
turarii și bătrânii, 28. şi ziseră lui: Cu ce putere 
faci aceste? saii cine ţi-a dat ţie această putere 
ca să faci aceste? 29. Iar Isus zise lor: Vă voii 
întreba pe vol un cuvânt, și să-mi răspundeţi, şi 
vă voiii spune'vout şi ei cu ce putere facaceste. 
30. Botezul lui Ioan din cerera saii din oameni? 
respundeţi-mi. 31. Şi cugetaii întru sine zicând: 
De vom zice: Din cer, va zice: Pentruce darnu 
aţi crezut lui? 32. Dar să zicem: Din oameni? Se 
temeai de popor; căci toţi ţineai pe Loan că cu - 
adevărat a fost proroc. 33. Şi răspunztnd ziseră 
lui Isus: Nu știm. Şi Isus zice lor: Nici eii nuvă 
spun cu ce putere fac aceste. Jarăș priveşte la v. 15. 
Isus petrece în templu și învață (Mt. 21, 23. Le. 20, 1). 
Umblând arată că Isus n'a dat anză la interpelare. Cu ce 
putere fac) aceste: curățești templu, înveți poporul. Isus de- 
clară că le va spune cine-l-a plenipotențat s& lucre, dacă ina! - 
ântâiii îl vor răspunde întrebarea. Și ei vă voii răspunde; și 
e consecutiv. V. 32. Recepta 047 2av eizeourev. Căci se te- 
meai, de popor a adaus evangelistul, pentrucă cu greit vor fi 
mărturisit sinedriștii aceasta față de popor. Mai multe Min. 
şi Verziuni citesc qofovue9da în loc de îpofoivro — corec- 
tură după Mt. 21, 26. La atracţiunea "loc... Gr. Win. 
p. 581. 5.a. 

d) Parabola despre viier, 12, 1—12, 

(At. 21, 23—46. Le. 20, 9—19). 

1. Și începu a grăi lor în pilde: Un oma să- 
dit vie, și a îngrădit-o cu gard, şi a săpat teasc 

| 25
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"şi a zidit turn,şi “a dat-o: lucrătorilor, işi a: călă- 

torit. 2. Şi la vreme a trimis o slugă la'lucrători, 
ca să iee dela lucrători din roadele viel. 3. Și 
apucându-l pe-el l-ai bătut şi l-ai 'slobozit de- 
şert. 4, Și iarăș a trimis la:el altăslugă; şi aces- 
tuia aii spart capul şi l-aă batjocurit. 5..şia tri- 

mis:pe altul; şi pe acela l-aii omorit, şi pe mulţi 
“alţii, pe unii “bătendu-i, pe alții omorîndu-l. 
:'6..Avea încă un fiil. iubit; trimise mal pe urmă 
pe acela la dânşii zicând că se vorrușina defiul 
meii. 7..Iar'acel lucrători 'ziseră între sine că 
“acesta e moșteanul; veniţi să-l -omorim, şi-a 
noastră va'fi. moşia. 8. Şi luându-l pe el l-ai 
“omorît şi l-ai aruncat afară de vie.:9. Ce va face 

- stăpânul vie!?-Veni-va și va perde pe lucrători, 
și va da'viea altora. 10. Ai nu aţi citit scriptura 

= aceasta: Piatra care ai lăpădat- o ziditoril, acea- 
sta.s a făcut în capul unghiului; 11. dela: Dom- 
“nul s?a făcut aceasta și e' minunată în “ochii 
nostri? 12. Şi căutai săprindăpe el, şi se temeai 

- de mulțime; căci cunoscură că. pentru el:a zis 

pilda aceasta. Şi lăsându-l pe el s?aii dus. Și în 
“cepu:: dupăce. dădu. răspuns sinedriștilor. Lor: “sinedriștilor. 
“Unoljviov este putina, așăzată sub tease (Azp0s) ca st se. 
“scurgă vinul. La vreme: roadelor (Mt." 21, 34). Înainte de 
“aă spart capul citesc uni! Dătendu-l cu piolri; cari cuvinte 
lipsesc NBDL/ şi par a fi împrumutate din Mt. 21, 35. 

„- Verbul. zepolaouv are aci înțelesul lui zepalidw. La pe 
mul alți trebue suplinit un verb din particip. următor: ' ai 
maltrat. În urmă trimite stăpânul viei și pe unicul fii. L-ai 

" omorât și l-aă aruncat (trupul) afară de vie; lăpădarea ur- 
mează după ucidere exprimând tratarea neomenească, cf. Mt. 

21, 39. La întrebarea, din v. 9. Isus răspunde: Peniv-a și 
va: perde: etc.; după Mt. răspund dușmanii. Scriptura cf. Le. 
"4, 21. 10. 19, 37. Acta 1, 16 etc.: atitudinea voastră faţă 
de mine dovedeşte că vol nu înțelegeți acel loc (ef. Mt.. 21, 

-42).: Cunoscură că pentru eX: arhiereil înţeleg că parabola să 
rapoartă la: eX; subiectul sânt sinedriștii din 11, 27. Aceasta 

ÎL îaverșuneazăi şi mal mult contra lui Isus; « caută să-l
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-“prindă, dar, se item de: popor..să-și execute - planul :acum în- 
„dată ;. de. aceea : Și lăsându-l pe el-ete, - RI e 

in să paie mg ti tu iizosi 
t e) Despre plătirea dării ; învierea. norir. 79, 19—27... 

da ia Era) an 2, 16-83. Lei 20, 20—40); 2: ît: 
nt azi : E Pau pati i ai 

iu: 13, Și ai, trimis, la dtnsul pe. unit: din farisei 
„si irodiani casă, prindă: în cuvânt.:14.; Şi venind 
„zisera. lui: Învăţătorule;; ştim:că eşti adevărat 
iși nu-ţiie. grijă de nimene; căci:nu.cauţi.la faţa 
„oamenilor, ci înveți după; adevăr calea lui Dum- 
„nezei;: cade- să a da dare cezarului sai nu?a S& 

„dăm: sat.să.nu dăm?:15.: lar el: cunoscând: făţăr- 
„nicia lor le zise:.Ce mă ispitiţI?. Aduceţi- -mi-un 
idenar;ca să văd. 16.. larsel. ai, adus.: Şi:zise lor: 

; Alcul: e chipul. acesta şi seriptura?;lar el zi- 
SI „seră:; Ale 'cezarului.. 17.; lar Isus zise lor.:: Cele 

ale, cezarulul dați cezar ului și cele ale lui. Dum- 
nezeii: lui Dumnezei. Şi sai:mirat de:dânsul.. 4ă 

trimis: cei din: 11,97: iva„aurov dyetvuou . dq: propriii : 
„să facă „vânătoare, asupra, Iul. cu. cuvântul, : adecă-cu o întrebare 

sea. prindă. V,- 14 să. întreabă de. motivul ; „obiectiv. al. plătirii 
„dări, :de;aceea ou —:a doua, gară. -exprimă-o maximă subiectivă, 
„de. aceea, :47]. (Win. p. 442).. Făţărnicie . era pornirea, lor. pen- 
„"trucă; voiaii să piardă pe. Isus,.. deşi - îsi. dait-aerul 'că - cer in- 
strucție,. Compozit. tsedanalcov arată gradul. mirăril, iar im- 
Perie durata e. ..... ; 

18. Şi ai venit, la. donsul Saduceit, « care ie 
că nu. este înviere; și. l-ai întrebat-zictnd: 

"Învăţătorule, Moisi a. scris nouă, că:de va muri 
fratele cuiva şi-l va rămâne muiere şi nu valăsa 
:fecior,. ca să ice fratele lui pe muiere. și să ri- 
„dice semenţa. fratelui săi. 20., „Şepte fraţi'eraii, 
-Şi cel dântâii-a luat muiere,; și murindnualăsat 
semenţă. 21. Și al doilea a luat-o:pe ea, și-a mu- 
-rit nelăsând stmenţă;:și altreilea așijderea. :99. 
„Şi cel şepte.nu'aii lăsat. sămânță. Mal peurmă de 
„toţi a murit şi muierea. 23. La.înviere, când vor 
fi înviat, a cărui din. ei va fi muierea?. cet şepte 

25* 
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ai ținut-o pe ea. 24. Zise Isuslor::Aănurătăciți” 
vol pentru' aceasta neștiind Scripturile nici pu- 
terea lut: Dumnezei 2: 25. Căci când' vor învia din 

morţi, nicise vor'însura nici se vor mărita, ci 

sânt ca; ângeril-în ceruri..26. lar:de.morţi că.se 

vor.scula,;:nu:aţi citit în'cartea:lui Moisi.în:rug 
cum:grăi: Dumnezeii zicând lui: Ei sânt:Dumne- 

zeul lui Avram şi: Dumnezeul lui Isac: şi Dumne- 

zeul lui lacob?.27. Nu este Dumnezeul morţilor 

ci: al:viilor. Mult rătăciţi. Oizives: care, precum este 
cunoscut. Moisi a'scris nouă: Deut. 25, 5. îva în dispoziţia legis- 
latorului întrodusă : cu Ore exprimă 0 poruncă, voinţă . energică 

(Win. p.:295. 5.). V. 21. citesc unele: mărturit:.și nică acesta nu, 

a lăsat sămânță. Al treilea așijderea : a luat-o și a murit fără ur- 

mași. .V. 22. există un text mai lung: Și cel șepte ai luat-o pe. ea 

şi iu âă lăsat sămânță. toxarov e adiect. neutr. întrebuințat ca 

adverb, de care depinde apol genit. mase. novrov.;;. Când „vor 
fi înviat. (lipsesc în unele: Msse — închipuindu-se ca subiect 

oamenii. în genere: părea. superflue) : cei șepte bărbaţi -și mu- 

ierea. Pentru * aceasta 'să.“'rapoartă la propoziţia participială 

următoare 'ar&tând că el nu cunose Scripturile, nici puterea 

lui Dumnezeii care Îa înviere va preamări trupurile oamenilor.. 

V. 25. Variante: ayuilovrar, yauioxovru (Recepta), 2zya- 

piozovrai (AF EH Min.). În vug determină în cartea hi 

Moisi; partea unde e vorba de rug (Ex. 3, 6). Buzos aicl 

escepțional 'e mase. Tischendorf a șters după NAC artic. 

inaintea lui 905; după altele 9zos înaintea lui Coyzuwv şi 

Vueig ouv înaintea, lui mo? avăode (Recepts). 

) Porunca cea mare, 12, 28—34. 

(At, 22, 34—40). 

„98. Şi s'a apropiat la dânsul unul din cărtu- 

rari, care auzise pe ei disputând cu el, văzend 

că bine le-a răspuns, l-a întrebat peel: Care 

poruncă este întâia între toate? 29. Isus r&- 

spunse că întâia este: Ascultă Israile, Domnul 

Dumnezeul nostru Domnul unul este, 30... şi să, 

iubeşti pe Domnul Dumnezeul tăi dintoată inima
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ta: şi din tot sutletul ţtă și.din: tot cugetul: tăi 

și-dinitoată puterea tai:31. A. doua. aceasta: Să 

iubeşti pe'aproapele tăii-ca'însuţi.-pe: tine. Mai 

mare:decât 'aceste altă.poruncă nu: este. 32; Și 
zise 'cărturarul'lui: Bine, învăţătorule, adevărat 
al: zis 'că' unul:6ste-şi altul nu este:afară de dân- 
sul. 33. Şia iubipe eldintoată inima și din toată 
mintea și din toată putere, și'a iubi.peaproapele 

ca pe'sine însuş mai mult este decât toate arde- 
rile de tot și'jerttele. 34.: Și Isus, văzend. că i-a 
răspuns'cuînțelepeiune,ziselui::Nu eşti departe 
de împărăţia lui Dumnezei. Și nimene n'ai. mal 
îndrăznit să-l întrebe peiel. Pezend (unii. citesc: 20uv ; 
alții 'e20u6) “exprimă impresiunea,.ce a, făcut-o răspunsul Mân- 
tuitorului din converzaţia precedenti. năvrov € neutr., nu Însem- 
niează ! inumal: poruncile, + ci” tot ce: să: poate porunci. XV. :29.. 

sânt "variante :"'0z2 7rgcă77 naowv'7v."Evrolbv,: dai 10057 
năvziv îvroiq; Ore: nor năvrovizov îvrolv. La citatul 
din: Deut.. 6; 5” evangelistul “adauge! Ascultă: 'Israile etc.,.. cu 
cari cuvinte începe “rugăciunea de dimineaţa și seara, îl lărgește 
apoi cu din toată puterea ta (ct; Le. 10, 27). V, 31. -Recepta : 

și a doua 'asemene aceasta; 'Lachmann: șia: doua : aseinene . 
acesteia ;: mal * probabilă este a; lui Tischendorf. (cum am tradus). 

„Bine apar ține la a zis. Cărturarul recunoaște că pe baza. desco- 
peririi T. V. un Dumnezeii este, pe care omul să-l iubească ma! 
presus de toate; că toți membrii legământului sânt egal înaintea 

lui Dumnezeii, dect trebue să se. iubească între sine.! Că. : unul 

este: Dumnezeii: "Mintea e pusă în loc de: suflet; :adausă lângă 

inima spre a arta că direcția inimi! trebue. să fie clară şi 
conștientă. Zoate aparţine la, arderile de tot şi” jertfele. Jertiele 
sânt numai tipuri ale jertfei interne adevărate, când omul se, - 

jerifește pe sine lui Dumnezeii (1. Sam. 15, 22. Ps. 40,7. 
Os. 6, .6). 200 aurov Gr. e tracţiune ca 1, 32 (Gal. 4, 
11). Nu ești departe etc.: Isus îl încurajează ca în cunoştinţa 

sa să nu 'contenească, ci să progreseze şi așa să devină mem- 

brul împărăției lui Dumnezeii. Duşmanil lul-Isus observă că el 

combate toate întrebările ce i-le pun, de aceea hotărăsc a nu-l 
mai întreba. Diferenţa între Mt..şi Me. dispare dacă înţelegem 
mergătey intențiunea, celorce l-ai trimis, nu a întrebătorului.
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2 Isus. initreabă de Mesia, 12, 35-37, 
Tai (AI 92) 41246: Le, 20, sa) citi 

  

“3! Şi răspunzend Isus! zis6 Tavevână în tem” 
„iăi Cum" zic! cărturarii că Cristos” este “Fiul luă, 
David? 36. Însuş: Davida zisîn Duhul sânt: 'Zis- a: 
Doninul' Doninului: mei: “Şezi de” dreapta. mea pă” 
năce” voii „pune, pe. dușmanii tăr scăunel! picioa-" 

relor: tale; 97. Însuș David il numește Domn, şi? 
de! unde este lui fii? Și mult! popor. bucuros: As 
culta pe. el „Rospunzend : dușmanii. tac “iar “Isus începe” a 
grăi. Îoăţâud, în temphu: find” mult popor; "deşi: are! în vedere: 
pe" cărturarii” prezenţi. "Cum zic: în ce: chip s8 “poate” “aduce”: 
în legătură învățătura cărturarilor că Mesia, e fiul: lui David": 
cu cuvintele acestuia, care îl numește Domnul săi? De unde: 
cum să întâmplă Gl numeşte fiul sii? Cuvintele luY Isus: plac 
poporului care-l ascultă. a 

Dei că Isus fereşte 'de cărturari, 19,-88—40, iii tt, 
= Qlti 23,.6—14., Le.: :20, 45—47.), !    

: 38. şi tai iivbțătuii sa zise: “Paziţi: vă de dări 
turari, cărora le place să umbleîn supravestminte': 
şi salutările în târguri 39. și jeţurile. dântâi în, 
sinagog6! şi: locurile dântâi la ospeţe; 40: carei 
mănâncă casele: văduvelor şi întru ar&tare mult: 
se roagă, aceştia: vor lua cu atât mal grea jude-- 

„cată: În învețăbira 'sa: când: învăța poporul zise: intre altele '- 
şi: “aceste: De 9e]dyrw depind 'zigrnazeiv. și: următoarele” 3. 
acuz. : Casele "văduvelor ;: Teofilact:: Pe 'sub ascuns “întră "la fe: 3 
meile lipsite: de: ajutor  ca:cum le-ar fi tudor. Întru arttare -- 
(făţărnicie) ; contrăst: la realitate; “așa caută ei: AȘ ascunde : 
lăcomia. May” grea: Judecată ; Victor dela. Ant::” Cu cât mai: 
mult î% cinstește ' poporul și ei cinstea o întrebuințează” spre pa-i! 

gubă,- cu atât mal mult vor. fi osândih; că cel puternic cu . 
pulere o vor fi ezaminaje. 

„, Darul veituuel, 7 au. 

(Le. 21, 1-4), 

aa, si şăzend e. inaintea: vistierieti privea 
cuim-poporul: arunca bani:în vistierie. Şi'mulţii:
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avuţi aruncară mult; 42. Și -venind o văduvă să- 
racă aruncă două 'lepte, ce este un cvadrant. 43. 
Şi. chiemând pe învăţăceil săi zise lor: Adevăr 
zic vouă că această văduvă săracă a aruncat mal 

mult: decât toţi care ai aruncat în vistierie; 44. 
căci toţi ai aruncat din prisosinţa lor,iar acea- 
sta din lipsa. sa a aruncat tot ceaavut dintoată 
averea sa. La vistierie cf.-lo. 8, 20. (losif Flaviu, Antiq. . 
19, 6,1)... Leptonul era, cea mal mică monetă, 1/7, de as | 
roman. “Două leple: evangelistul arată că veduva, ar fi putut. 
ţine. un lepton. Dispoziţia aceasta a, femeii a dărui templului 7 
toată, averea sa îndeamnă pe Isus a spune . învățăceilor, mări: | 
mea darului. : 

| 1) Isus prezice, căderia Ierusalimului; revenirea sa, 13, 1—37, ... 

(At. 24, 1—42. Le, 21, 5—36).. - 

Sfârşitul lucrării lui Isus în.lerusalim este cuvântarea 
despre a doua lui venire. . Unul din învățăcel .atrage atenţiunea 
lui, iar el stând pe muntele. olivilor. arată. 'semnele cari vor 
premerge risipirii templului. | 

- 1: Şi eşind.el din templu, zice lui unul! din. 
invețăceii s6i: Invăţătorule, vezi ce fel de pietri. 
şi ce feldezidiri. 2. şi Isus zise lut: Vezi aceste. 
zidiri mari? Nu Ss va lăsa piatrăpe piatră, care. 

“nu să va desface. 3. şi șăzând el în muntele mas-.. 
linilor înpreajma templului, îl întrebară peel. 
deosebi Petru şi Iacob şi loan şi Andreiă: 4... 
Spune nouă, când vor fi aceste? Şi ce semn va fi. 
când se vor plini aceste toate? Unul din învățăceii ; 
nu să spune. care; fără îndoială este că nu unul din cei amin-.: 
tii mal: apoi. (v. 3). Ce fel de pietri; Irod poruncise a să 
pune în substrucţiunea templului pietri de dimenziuni. foarte. 
mark. Josif Flaviu (Antig. 15, 11. 3) descrie templul; el-zice 
că periferia era 4 stadii; templul însuş (0 vad) era din blo- 
curi mari de marmoră aurită; întreg edificiul era foarte pom- 
pos și impresiona deosebit (Bell. jud. 5, 5. 6). Vezi aceste 
zidiră exprimă mirarea, de care e cuprins întrebătorul. ov 47) - 
cu, conj. aor. Win. p. 471. 3.. Me. în această. anunțarea.
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zisipirii Ierusalimului ;'se::deosebeştei: încâtva.. de, Mt.;.. el. tra- : 
dează” maj imult -tendenţa (vB 9 23.133; 38, 35. 37): de 
a marca, deosebirea. credincioșilor de, ceialalti, - îndeosebi! :de 
poporul. 'T; VE ID: aceza, să 'și.rosteşte . această cuvântare. din 
locul “unde :după;-Zah: 14; 4, (LĂĂ) Domnul va. crepa muntele 
maslinilor ca în valea așa "formată să. scape :rămășița,: poporului 
Jul: lehova,, din. Ierusalim. Aceste, (v; 4) să rapoartă la ruinarea 
templului ; iar aceşte.. „toate, „la ţoate; actele cari, vor , „însoţi. rui- 
narea ;lul,: la, „venirea, Domnului şi sterşitul lumil, cf, Mt. 24. 3. 

s5i 5 lar Isus: incepu: a'zice lor: Vedeţi casă nu 
vă inșale: cineva pe:vol. 6. Mulţi vor veni: întru . 
numele. îiei,izicnd'că ci: sânt, şi:pe: mulţi: vor 
amăgi.:7; lar. când: veţi: auzi: războae! “şiiveşti de 
războae, nu: văturburaţi;i icăci trebue săfie, ci încă- 

- nui6 'sforşitul.'8!: Căci se vor. scula. popor-asupra 

poporului și împărăție! asupra'iîmpărăţiei, vor:fi 
cutremure pe unele locuri, vor. fi-foameţi:şi tur- 
buriării 9: Începutul: durerilor sânt aceste: Iar 
păziţi- -vă:pe voi: înşivă; văxvor da pe. voi la'jude- 

= cătoril şiiin: sinagoge vă. vor bate! şi înaintea gu- 
vernâtorilorigi: a: regilor-veţi 'sta pentru 'mine, 
spre mărturie lor. “10. Şi la toate neamurile trebue 

_malântâii'să se predice: evangelia: 11..Şi: când 
- văivor duce pe: vol dându-vă, nu grijiţi ce veţi 
vorbi, ci ce's&:va da vouă întru acea. oră, aceea 
grăiți; căci nu:sânteţi voi care grăiţi, ci. Duhul 
sânt. 12...Şi va:da la,moarte frate pefrateșşitată 
pe fecior, şi.'se'vor scula țil asupra părinţilor 
şi-I vor omori pe.el..::13. .Şi veţi fi: uriţi de toţi 
pentru. numele: mei; iar celce rabdă pănă în sfer- 
șit, acela se va mântui. Aci să spun semnele cari preced 
xisipirea, Ierusalimului şi sfârşitul lumii (Mt. 24, 4—9..:14. 
10—13: Lie. 21,:8—19). Că ea sânt: Cristos. După căci tre- 
Due: urmează v, 8. “altă propoziție motivătoare. ntâiul pae (v. 7.) 

- motivează.pe nu .vă turburați iar al doilea (v. 8.) explică veştile 
de rezboae etc. După, foameți lipseşte în unele Msse:. turburări. 
În: sinagoge văi vor 'bate este: al: doilea fel de maltratare între 
cele amintite +(3). cari formează gradațiune: veţi fi duși în sin- 
agoge: şi cu :bătae siliți: a vă face membrii lor. Spre mărturie
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lor st rapoartă la locuitori şi regi:(2. Tim. 4, 1: așa vor 
lăţi e evangelia. Înainte: de sferşitul durerilor. și al veacurilor 
trebue să ajungă evangelia la toate popoarele, . de aceea, v.. 10. 
La, v. 11. cf. Mt.10,:19. Le.. 12, 11; V.: 12. ef. Mt. 10, 
21: sq.: Celce rabdă pănă în sfârșit :. e e statornic în mărturisi- 
rea:  credinții, cf. Mt. 24, 13. -- a i 

"14. ar când veţi vedea uriciunea pustiirii 
stând. unde nu săcade,-celce citește să înţeleagă, “ 

“15. ătunereet din Ludeea să fugă la munţi, iarcel 
de pe casă să nu se pogoare nici să între să iee 

ceva din casa sa, .16. şi care este la câmp să nu 

se întoarcă;indărăt să-și iee haina sa. 17. Valde 
„celece-aitiîn:pântece şi de celece lăptează în zi- 
lele acelea..18. lar vă rugaţi: ca.să. nu fie:fuga 
voastră iarna. 19. Căci vor fi zilele acelea nevoe 
ca-care nu a fost dela inceputul: făpturii,.care.a 
zidit-o:Dumnezeii, pănă acum şi nici; va fi..20. Şi 
de'nu ar; scurta Domnul zilele, nu s'ar mântui. 

“nicl:un trup; dar pentru cei aleşi, pe carea ales, 
a scurtat zilele; cf. Mt. 24, 15—92.: Recepta are -după 

„pustiiriă : ceeace s'a. zis de Daniil prorocul lipsesc însă NBDL 
Verz. -—. adaus din Mt. 6 eîs:zov ayeov: celce a mers -afară 
la: câmp.” Fuga voastră lipseşte: NBDL Min. Itala Vulg.; în 
acest caz să nu fie are înţeles general despre nevoea - prezisă. 
Vor fi... nevoe; substantivul pus în loc de adiectiv; e evraizm 
= vor fi pline. de nevoi. La v. 20 cf. Mt. 94, 21 sq. --: 

21. Şi atunci de:va zice cineva vout: lată 
aici. Cristos, iată acolo, nu credeţi. 29.-Căci se 
vor scula mulţi Cristoşi mincinoși și proroci 
mincinoși și vor da semne și minuni ca să amă- 
gească, de să poate, pecel aleși. 23. Iar vol vedeţi; 
toate-vi-am spus vout înainte. 24. Ci: în zilele 

acelea după nevoea aceea soarele seraîntuneca, 

și luna nu va mal da lumina-sa, 25; şi stelele vor 
fi căzând din cer-şi puterile cari sânt în ceruri . 
se vor clăti. 26. Şi atunci! vor vedea peFiulomu- 
lui 'venind în nori cu putere multă și mărire. 27. 
Şi atunci. va trimite ângeril și vaadunapealeşii 
sti din cele. patru: vânturi, dela marginea pămtn-
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tului pănă lamarginea cerului.:28. Iar, dela smo-:; 
chin învăţaţiipil da; Câna: ramul e, deja:fraged; și, 
creștefrubza, ştiţi. .căvaproape: este; vara: 29.așa. 
şi-vol:când vedeţiiaceste întâmplându- -se,, să ştiţi: 
că'aproape-este laiuși::30. Adevărizic: vouă că, MU, 
vaitrece;:neamul-acesta:pănă:când aceste toate, 
vor fi: 3Lit:Ceruluşi:pământulivor trece, iar cuvin: 
tele mele: nu:svor “trece... 32n Larș:de.:ziua, aceea. 
şi.de: oră:nimene:nuiștie,;. nici ângeril.înicer, nicr; 
Fiul;:fără. numâj, Tată li Aci să. tratează, sferşitul::lumir,.; 
Mt. 24, 193-—365Le: 21 25—33. La, atunci cf. Mt. 24, 233 3 
Vor. dai 'semnei după NABC,; iar. :Diare::vor. - face. Uusle: Msse,. 
aisiată înaintea lui: aan: :Spus v0uă:înainte — adaus: din. 
Mt. Mt. 24, 27 sq. lipsește aci. V. 25 avem variante: sta-u- 
lele vor fi căzând din cer și stelele cerului vor fi căzând. Ex- 
presiunea stelele... căzând e mal pitorească şi arată că acest 
fenomen nu să întâmplă întrun singur act. Puterile cari sânt 
în ceruri: puterile cari lucrează în și afară de aceste, Mt. 
24, 39. Aleșii: să, după NABC; aceştia, sânt în intimă comu- 
nitate cu Fiul omului. Dela marginea pământul etc. : dela un 
capăt al pământului pănă la celălalt, pănă unde pare că cerul 

ÎL atinge. Pământul să închipueşte ca un plan înconjurat de 
cer. Vor fi deci adunaţi credincioșii de -pe pământ şi cel 
din cer (1. Cor. 15, 23; 1. Tes. 4, 13 sq.). La v. 28—31 
cf. Mt. 24, 39—35, Y. 32, exprimă că -niclo creatură 
nu ştie timpul când aceste să vor întâmpla. Nimene, adecă 
om; formează cu cele următoare gradaţiune. Fiul nu ştie ca 
om; cf. Le. 2 52. Acta 1, 7. Mt. 8, 10. Nic Fiul lip- 
sește, la Mt. | 

33. Păziţi- vă, priveghiaţi şi vă rugaţi; căcl 
nu știți cânde timpul. 34. Ca un om care căl&- 
torind departe lăsându-și casa sa și dând putere 
slugilor sale, fiecărui lucrul, săi, şi portarului 
porunci să privegheze. 35. Priveghiaţi deci; căci 

„nu ştiţi când vine domnul casel, seară sau la, 
miezul nopţil sai la cântatul cocoșului saii dimi- 
neața; 36. ca nu venind fără de veste.s& vă afle 
dormind. 37. Iar ce zic vouă, tuturor zic, prive- 
ghiați. Și vă rugați din Recepta lipseşte BD. Când e timpul:
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potrivit. a: să: plini .cele.:prezise. : V.:. 34.: începe: ca un ionii 

as&m&narea, care. după propoziţiunile:. participiale; „continuă : în: 

și porunci portaruluă 'ete., trece :apol. v.: 35.;în vorbire. directă; : 

fără 'să- urmeze -apodoză: (adecă:: : aşa vă :poruncesc vouă: „pri-i 

veghiați). Putere: asupra casel şi “apertinenţelor „cari! avea, el 

însuș.: Lucrul. săi: să : leagă : strins ;cu “fiecărui : : puterea, pri-: : 

mită inu: 0 'pot folosi: la: olaltă, :ci fiecare: în: atacerile! sale.! ii 

îngintea: portaruluă -nu' e. copulă, ci '== aşijdere,. arătând că:: 

funcțiunea „lui 'este deosebi : de :mare' „importanță : pentru: toţi. :: 
Învățăceir: să: asamână cu: portarul :care  priveghează: “pentru : 

cel. din casă :şi. așteaptă pe stăpânul” săi. Seara,. miezul nopțiă :. 

ete.: sânt: cele 4' străji de: noapte. (At. 26; 34); Isus: nu: pro-:! 

voacă numai pe înveţăcel, ci pe. toți credincioși, de aceea :- 

iar ce zic vouă ete, îi EA 
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vei     
“Şi erai paştelă şi "dzimiie dia dos zile. 

sie arhibircil Și cărturăril cum! prinzân- 
du-licu” inşeliciune's 's8- L omoară: :2: Căci: ziseră: 
Nu: la. sărbătoare; cai să'nu''se: facă: văscoala: po- 
porului. “Paştele și aziniela: paștele cari sânt” și sărbătoarea” 
azimelor” (ct 3 Ezrâ:1;10, 317.19). V. 2. motivează sfatul” 
din v. 1 Paștele Sânt “aproape, '“decr cui: înşelăciune. irebue: 
să-l înlăture; căci: altcum în (popor “sar” “nâște tumult,- ujnore: 
cu, “indic. eăprimă, aşteptarea” sigură că ceva să întâmplă Oi. 
pi: "468. Dibia iii 
3 Şi fiind el “in: 'Betania: în casa lu! Simon 

leprosul,. Şăzend. el la masă venit-a o: muiere: 
avend un vas de'alabâstru cu mir de nard curat 
de mult; preţ; și spărgând: vasul l-a vărsat: pe 
capul Iul. 4 lar. eraă unil care supăraţi ziceai. 
întru sine: “Pentruce s'a făcut această pagubă 
a mirului?'5. Căci să putea vinde mirulmai mult! 
decât cu tre! sute de denari și să se dee săraci-- 
lor;i şi se mânia pe ea. 6. lar Isus zise: Lăsaţi-o. 
pe- ca; “de ce- -I faceţi supărare? Lucru bun-a fă-: 
cut cu mine. 7; Căci pe'săraci pururea îl aveţi 
cu vol şi când voiţi le puteţi face bine, iar pe' 

„mine nu mă aveţi pururea. 8. Ce a putut n făcut; 
mi nainte.a apucat a-mi.unge trupul mei spre: 
îngropare. 9. Adevăr zie vouă, că orlunde să va 
predica. evangelia în toată lumea, şi:ce a făcut 
aceasta să va :spune întru pomenirea el. 10. Și
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Iuda Iscariot, unul din cei! doisprezece, s'a dus 
la arhierei! ca să-l'vindă pe el lor. 11. lare! au- 
zind s'aii bucurat, Și ai promis săi. dee argint; 
și căuta prilej cum l-ar vinde * De “el. Fiind el în 
legătură cu în casa lui Simon are înţelesul imperf. 749 în- 
cepe .0: propoziţie; principală pănă -la;, no?uzelovs, -apolz cuc; ai! 
începe a doua propoziţie. Oleul; de nard, era; :cel mal prețuit, 
să prepara din planta nard care crește mă ales în India. 
Cel mat fin''oleii 'să producea'în Tars în! Azia mică, de unde - 
să vindea în văscioare de alabastru. cu, Srumaz,. lung, care. să, 
sigila. Dubioasă . este, etimologia, Iul. TLOTIL0s. Unit zic că în: 
semnează adevărat, veritabil, fiind contrarul pseudonardus (Pliniu, 
N.:H. 12, 12, 26); alţii „deduce, dela zivow,, saăă, zreziozw = de 
beut ;. “oii. zic.că, să; numeşte. după oraşul;, Pista, în; Perzia:, 
zoluzelotie să. leag 4. cu: 7&edov; alțil,cu pueov.. “Muierea Sparge, 
văsciorul,. ce dovedeşte, nemărginita, eliubire “cătră, Isus; pentru: 
densa, acesta, ;nu are valoare. Era: ună)... într a. sine; „înțre, 
olaltă: își. exprimal | displăcerea : Pentr uce., „ete. “Recenta, „are, 
după întru, sine: şi ziceau. ABAII aă înovo Torazodioy Ovaz=, 
Qiwv, fiind ;îndvov. prepoz... cu. genit. Mt.. pentru, mult, ; SE se. | 
dee, “săracilor : «Suma, “pentru care. S'ar. f vendut,; dv, 2uoi.. nu. 
însemnează numal cu mine, pentrucă toyditoSdai se construește.. 
cu :două acuz., ci &v exprimă că muierea a săvârşit, 0 faptă 

„care. 0, mulțumește deplin. Și când: oricând, Yoiţi; adaus,. „CO: 
mentator de Mc.;. lipsește la Mt. și, 10. „V. 7. BODLA4; citesc, 
NEVTOTE . . „. GUTOIG TUVTOTE .£U nouijoau :. e, „ExuTOV. în. 

loc. de persoana, | a 2. (oeaurov; Win. p.. 149.5). Ce. a. 
putut :. face. Spre î îngropare ; artic. zov exprimă. că înigropăciuhe ; 
să cuvine trupurilor moarte; .ungerea. de acum. îl înfăţişează, 
mort . deja. În toată lumea, lângă ori „unde ;să. a, „predica;. 
evangelia : . cercul  predicăril: evangelice:, va, f, şi . al, numelui ; 
acestei. femel. La x. 10; cf. Mt. 26, 14 59. Unul. din, cel doi; 
sprezece marchează, „&rozicia faptel.. naondoi după. BD, și nu; 

agadj.. EN N „i A i e 5 a fe ur Lai 

0) Cina cea de taină, 14, 19-aâ N Si da 
" „ar 26, 1729, Le; 22, 1-23; 1. Cor. IL; 25-25). ia 

  

s- 
ia 

+12, Și în ziua dântiit a azimelor;. când îs? a: 
junghiat mielul de paşti, ziseră-cătră el învăţ,
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iceit'lui:i Unde. voeştiisămergem să gătim paștele? 
î:13.. Şi trimite:doridin-învăţăceil săi și zise-lor: 
;:Mergeţiiîn cetate; și: va întimpina:pe:vol un.om 
sducend'un.vas: cutapă; mergeţi. după el, 14; şi 
unde va; intra. ziceţi. stăpânului; casel că: învăţă- 
„torulizice::Unde este chilia'mea,'în:care să:mă- 
„abac: paştele cuiinvăţăceil mer? 15. Şi-elivaiart- - 

“tamoutiun foişor'imare' aşternut "gata (Şi: acolo 
gătiţi nouă. 16. şi învățăceil: eșiră și veniră,în 

ucetate işi găsiră: cumile zisese.lor, şi ai gătit 
si ” pagtele, Mc: spune apriat că ziua întâia; a sărbătorii"; este 
:-în 'care:să 'junghia mielul pashal, “aşadar: 14. Nisan: cf. Mt. 
96, 17a'%9vov: imielul pashal ;: deja LXĂ îutrebuinţeazii în loe | 

de: opiu (Ex: 19, 215; 1.:Sam.. 25,11; Jos. Flaviu, Bell. 
= "jud.1:6; 9)... “Timaite + dob: din. învățăcel; după: Le.:99, 7: pe 

: “Petru: şi Ioazi. :zegdurov este un. vas de. lut; care prin ddazov 
a să! deosebeşte“: ide: vasul: alabastru: de: mai. nainte;, :Mt. lipseşte 

= istorisirea omului cu :vasul .de lut.: Isus 'nu spune -apriat :învă- 
nţăceilor:: casa. :unde..ţine -paștele pentruca. Iuda:să inu. ştie' și 

„ astfel.:să- -Lprindă înainte sati când erati la: masă. :70 zardi?vud 
-uzov ::-chilia:. de; care -am : nevoe; Isus :0: acordase deci;.mal. na 
--întesi “dvayaiov.: ca: voparov., (Le, 22,12), forma, dorică ora 
în eDW3: "foișorul. de pe: casă = Urteoglov.. „El: (auzos) :-. tocmai 
“- acela la: care, ad fost: conduși învățăceil, deși; mai nainte.-nu-l 
:" cunoşteail, Aplermulă cu: perinl de mas; gala exprimă că ei 
0: n titei | zi 

a
 

IL
 

2
 

x
 

ȘI facendu: se seară venit-ă cu'cel dor- 
sprezece 18.. Şi şăzând el la masă și mâncând 
zise Isus:"Adevăr- zic'vouă:că unul din vot mă 
va vinde,:celce mănâncă cu mine. 19. Începură a 
se întrista-și a zice lui unul câte unul: Doar ei 

-sânt?. 20.:Iar el zise lor: Unul din cel dolspre- 
„zece, care întinge.cu mine în blid. 21.::Căci Fiul 
:omului merge precum este scris despre:dtnsul; 
„„dar.val-omului aceluia prin: care Fiul omului să 

“:xa vinde; bine ar fi lut. de nu sar fi născutomul 

„.dcela.. Cu cer: dolsprez zece; cei doi se întorseseră din misiune. 
": Care::mănâncă cu mâne: nu determină .. pe 'tradator, : ci arată 

„mărimea crimel care -rupe legătura ce există : între . celee șăd



| 
î-.— 399. — ia 

“lao :masă,: (Ps.:41, :10); :els'zăra'sig 'sai sis xadeic; zăSelg: :in 
"“grecitatea de apol luându-să: prepoziţia, ca: adverb. -V. :19. după 
:doar''e' sint: are''Recepta și altul : doar: ei sânt ?; :dar lipsesc 

î NBOLPZ'Verz.: La v::20.: cf.: Mt. 26;: 23: sq: :Celce “ântinge 
“cu mine în Dlid determină “mal aproape! pe: tradator;: deşi: .nu 
-“ destul de lămurit; indică 'mal mult: momentul; întristător :că 
- acela și! acum iă parte: la: masă „câ':cum::s'ar; număra între în- 
 văţăceil“lul.: V:. 21 “arată: că Mesia trebue să pătimească, : dar 
:: vânzătorul nu e nevinovat.: Pot ta 

iși 22. şi mâncândiel luând pân e binecuvântând | 
“a:frânt-o și a:dat lor și zise: Luaţi; acesta:este 
itrupul'meii;'23:'și luând! pâhârul'inulțumind l-a 
“datiloriişi Deură din:el toţi. 24-'şi:zise'lor: Ace- 
sta. este sângele 'mei'-al. legămentului,: caresă 
varsă: pentru: mulţi.: 25. Adevărizic. voubică:de 
“acum: mu-'voii. mal bea: din rodul:viţei pănă în 
“ziua aceea!când noi îlivoiă bea'întru:impărăția 
“lui Dumnezeii.--Mt. și. Me.: consună :în relatarea, așăzării; s. 
 Euharistil,- numa! căacest :din: urmă e foarte scurt: având; sco- 
“pul:să 'argte că Isus de:'bună voe'a:primit patimile: și: moartea, 
“de; aceea. repeţeşte' meă după. trupul și sângele. Nu: “tocmai: co- 
rectă este relatarea aci la pahar, pentrucă după; text -pare:ică 

'“Isus a rostit cuvintele :. Acesta: e: sângele :mea: ete. dupăce toți 
:- beuseră. .Recepta citește v.:92. : Isus după luând ;: mâncaţi. după 
:- liaţi j-cari lipsesc în foarte multe; mărturii. V:-24.. nu să poate 

decide de avem să citim al noulaă legăment Sai: numal'legă- 
„mentul ; variantă, mal este, regi şi Vrte. noii. -.; 

__*0) Smintirea Învețăceilor,+ 1:14, 26—81L : asi 

Q 26, 50-86, Le. 22, 31 sa “Io. 18, 30-00). 2 

- 1126. şi dupace ai cântat oșiră tn muntele mas- 
“viile, 27. Şi zice Isus.lor că toţivăveţi sminti, 
„că scris este: Bate-voiii păstorul;:şiroile se:vor 
- risipi. 28..;Ci dupăce voii învia imerge-voiii: îna- 
“intea'voastră în Galilesa.: 29. lar 'Petruizise lui: 
“Şi dacă toţi se: vor sminti; dar'ei:nu. '30..Şi.zice 
“Isus” lui: 'Adevăr'zic ție că -tu :azi: în- această 
"noapte înainte de'ce va:fi cântaticocoşul de'două
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ori" de trei ori te vel lăpăda. de mine. “31, Iar el: 
mai vârtos zicea: De'ar trebui să mor cu tine, 

nu mă voii lăpăda de tine. lar asemene ziseră 
şi ceialalţi.. V.:27. are Recepta după vă veţi sniinti: întru 
mine în această noapte ; lipsesc în mal multe mărturii, par 
adause din Mt. 26, 31. e zai opune asigurarea, sa, spuselor 
lui Isus: ei nu voiii face ceeace tu afirmi. Zu e opus cu 
emfază lui: „Dar ei mu. “Me. este aci mai precis având de 
două oră, .ce lipseşte la ceialalţi evangeliști. 2% în această 
noapte ete. exprimă că cuvintele lui Isus adresate lui Petru 
şi eelorlalţi încurând: să vor realiza. V. 31. Decepta citește: 
0 08 2 71£010005 teyev uă?iov ; iar NBCD 0 da tinegroous 
edle cu şi fără puilov: el face: gură mare, exprimând că 
Petru grăea foarte multe. În acest caz e la loc deosebirea 
între aiva vorbi multe şi 2epev=a vorbi. ou gaj cu indic. 
viit: (At. 16, 22. “Le. 10, 19. 22, 30). 

d) Isus în Getsemane, 14, 32-42, 

(At, 26, 36—46, Le, 22, 39—40). . 

30, Și veniră tn țarina ce:st zice Getsemane, 
şi zise învăţăceilor săi: Şădeţiaci pănă mă voii 
ruga. 33. Şi luă cu sine pe Petru și pe Iacob şi 
pe'loan, și începu a se spăimânta şi a se teme, 

34. şi zice lor: Foarte întristateste sufletul meii 
pănă la moarte; remâneţi aci și priveghiaţi. 35. 
Și mergând puţin înainte a căzut pe pămtnt şi 
se ruga că de este cu putinţă s8 treacă delael 
ora, 36: şi zicea: Aba, Părintele, toate sânt ţie 
cu putinţă, ia dela mine acest pahar; “dar nu ce 
ei voesc ci ce tu voeşti. 37. Şi veni şi află pe el 
-dormină, și zise lul Petru: Simone, dormi? Nu 
“ai putut priveghia o oră? 38. Priveghiaţi şi vă 
rugaţi, ca să nu întraţiîn ispită. Duhul este gata, : 
iar carnea e slabă. 39. Şiiarăşa mers de s'arugat 
'zicend aceleaşi cuvinte. 40. Și întorcându-sei-a 
păsitpeel. iarăș dormind; căci erai îngreoiaţi 

_-ochit'lor, şi nu ştieaii ce să răspundă lui. 41. Şi. 

“veni a treia oară şi zice lor: Dormiţi în viitor
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şi vă odihniţi;, destul!, sosit-a. ora. când.să va, da 
Fiul omului în. mânile păcătoşilor, 42, Sculaţi, 
să mergem; iată s'a apropiat celce pm” a vândut, 
cf. Mt. 26, 36. dzdaufetodui expritii spaima, „de „bucurie, 
aci frica ce l-a cuprins pe Isus aductndi-și aminte de patimile 
cari-l aşteaptă; aceasta a produs apoi temere. (09guovetv).. Ora: 
hotărită lui pentru pătimire . (v. 41.) zi ea ar. „trece „d6 ar 
voi Tatal. «BBă 0 arre;.. Me. păstrează cuventul.: aramaic 
(N N)pronunțat 'de Isus în rug găciune,, dar, ÎL: “traduce, „pentru 
cititori. „Alocuţiunea, aceasta, devine. nume Dropriii la, „creştiniă 
de.. “naționalitate grecă.; “Toate sânt t,cu, putință, ginmipptență 
Tatălui o recunoaşte Fiul. -7i=6, și, trebue. upiit să. fie 
la, ce. „V00sc, și la ce. tu pocșt. Între: pă odihnipi şi “destul 
e o; „pauză, scurtă. În viitor: „opus Ia, „ceeace, el. nu, „pot, face 
acum ; când el nu va, maă fi cu denşii, atună pot, satisfuce, ȘI cerin- 
ţii de a dormi; acum, timpul nu e, potrivit. : Byplicările ui 
dneze cu e departe: frica; sati: acuiil E mai merge; EP 
Sferșit cu mâne, nu sânt, corecte. ÎN 

Au, ad za AD 

*) Prinderea hui Isus; '14, 43-52, 

(AL, 26, 47—56. ile, 28,; 47788), i? E 

43. Și îndată facă grăind! er venit. -a! Duda, Is: 
carioteanul unul din, cei doisprezece, și. cu, el 
mulțime multă cu săbir și, cu. ciomege.dela ar- 
hierel și cărturari și bătrâni. 44. Iar 'celce î1 
vânduse pe el'.le. dăduse lor, semn. zicând: Pe 
care voiă săruta acela este; prindeţi- -l și 1 du- 
ceţi cu siguranță, 45, Şi venind îndată. apropiin- 
du-se de.el zise: Învăţătorule, şi l-a sărutat, pe 
el. 46. Iar el puseră mânile pe el şi-l prinseră. 
47. lar unul din celce stăteai lângă el: scoțând 
sabia a lovit pe sluga arhiereului şii- -a tăiatlul 
urechea. 48. Și răspunzend Isus zise lor: Ca, la 

“un tâlhar. aţi eșit cu săbil şi cu: ciomege.. să: mă 
prindeţi; 49. în toate zilele eram. la vol în; tem- 
plu învățând, şi nu m- aţi prins; ci.ca să se pli- 
nească scripturile. 50. Și Lăsându- lpe ela fugit 
toţi.. 51. Și-un tânăr oarecare mergea după el:care 

26
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îmbrăcase giolgiii pe trupul.gol, şi-lprinserăpe. 
el; 52::iar.el lăsând giolgiul gol-a: fugit. £is. zor 
'Vudeza ca, v. 10. Iscarioteanul lipseşte NBC.: Srdwze e. plus- 

: quamperf.. fără: augment (Win. p. 70. 9). ovoonuov e neutru 
“dela ovoomuos: timbrat, jiguit, însemnează. un semn cunoscut 

ca ouufovhov. dopaits: sigur, nu poate scăpa. În v. 45. 
“unele Msse repețesc gaffi, ce ar marea şi mal mult fățărni- 
cia venzătorului. Unul din. ceice stăteaii lângă: el poate. fi nu- 
maj -unul din- cel amintiţi v. 33; după 10.18, 10. este Petru. 
Ci ca să se. plinească scripturile, s'a întâmplat aceste, cf. Mt. 
26, 56. 4ă fugit. topi: şi ceialalți învățăcel, nu numai cel 3 
-(. 47.). oivowy (giolgiii) era, îmbrăcăminte de dormit; de bum- 

bac orl. pânză; aci dovedeşte că acest tânăr era, foarte aproape 
de: locul. unde ai prins pe Isus şi poate zgomotul produs cu . 
această ocaziune l-a îndemnat să vină la; faţa locului. guvnzo-— 
.A0v9ei trebue citit: a mers împreună cu dânsul, adecă a în- 
soțit pe învățăceii amintiţi v. 50. din cetate saii din, localul 

„ unde să ţinuse. pasha. Ambrozie, Crizostom, Grigorie cred că 
„acest tânăr este Ioan; Epifune, Teofilact că este Iacob cel tâ- 
năr, fratele Domnului, “raportâudu-se la Hegesip (Eus. H. E. 
2, 25), Dar un tenăr oarecare, : apol -haina, de noapte arată 
lămurit că un apostol nu putem înțelege aci, deși trebue să 
fi fost un partizan” al lut Isus, căci numai așa să explică inte- 
resul ce-l are pentru dânsul. Din multe indicii pare că este 
evangelistul: numai el aminteşte această întâmplare şi n'a pu- 
tut-o auzi dela învățăceii care fugiseră; era de naştere din 
Terusalim. (Acta 12, 12). Recepta (4 " Maiusc.) citeşte după, 
aurov în v. 5l încă oi veaviozoi: slugile sinedriului, saii ti- 
nerii care erai în mulțime. : 

“ ) Gondamnarea lui Isus. Petru se lapedă, 14, 53—72. 

At. 26, 57—76. Le. 22, 54—62. lo. 18, 15—18. 25—27). 

53. Şi duseră. pe Isus la arhierei, și s'aitadu- 
„nat-la-el toţi arhiereil și bătrânii și cărturarii. 
„54. Şi Petru de departe mergea după el, pănă în 
lăuntru în curtea arhiereului, şi era şăzând cu 
slugile și se încălzea la foc. aurg v. 53 de citit după 
NODZ Itala, Vulg. deși lipsește AB și în Mssele cu text
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emendat. : : Acest av să rapoartă. la Isus: fiind el întrodus 
în acelaș moment ai -venit și arhiereil ete. chiemaţi. de 'mal 
“nainte, pentrucă în..T. N. (Le.:23,.55. Acta 1, 21. 9, :39 
ete, 10. 11, 33) ovrioztodai rii == una,.. cum aliquo - venire 
(Vin. p. 202), La arhierei: Caiafa (Mt.. 26, .57).. Arhiereii 
cf; Mt.:2, 4.296,14 ete. Petru .merge după Isus de departe 
ca: cum :n'ar fi în. societatea lui — :deja începe a se lăptda 
„de e Isus. "qebs în loc de mie (Xeon. Hell. 6. 2.29). 

„55. lar. arhierei! Și întreg sinedriul căuta 
mărturie contra lui Isus ca să- 1 „omoară, şi nu 

pra lu şi nu erai asemene mărturiile, 57. Şi 
unii sculându- se mărturisesc minciună asupra 

„ul zicând: 58; Că noi l-am auzit pe el zicând că 
eii voii sparge acest templu făcut de mâni, şi în. 
trei zile altul voii zidi nefăcut de mâni. 59. Şi 
“nici așa mărturia lor nu era asemene. "60. Şi scu- 
lându-se arhiereul în mijloc întrebă pe Isus zi- 
cend: Nu răspunzi nimica ce aceștia mărturisesc 
asupra ta? 61. lar el tăcea și nimic nu răspundea. 
“larăş l-a întrebat arhiereul pe el și zise lut: Tu 
eşti Cristos Fiulcelui binecuvântat? 62. lar Isus: 
“zise: Ei sânt, şi veţi vedea pe Fiul omului șt- 
zând de dreapta puterii şi venind cu norii ceru- 
lui. 63. Iar'arhiereul rupând hainele sale zise: 
Ce ne mai trebue mărturii? 64. AţI auzit hula;: 
ce vi st pare vouă? Iar el toţi l-ai osânditeă vi- 
novat este morţii. 65. Și începuriă unii a-l scuipi 
“și a-l acoperi faţa lui şi a-l bate cu pumnil șia 
zice lul: Prorocește. Şi slugile îl luară în pri- . 
mire cu palme. Asemene: nu consunaii între olaltă spusele; 
de aceea nici nu să putea aduce vro sentență pe temeiul lor. 
Lao v. 58 cf. Mt. 26, 60. Făcut-de mâni... nefăcut de mână 
sint cuvintele martorilor, care văd în aceste despreţuirea sanc- 
tuarului; nu ale evangelistului.  cpergonoinzrov e complinire 
“apozițională la &Alov.-. V. 59. relatează că şi aceşti martori 
“nu consunaii.. De aci putem conchide: că mărturiile să ascultai 
separat, ca să pară că s'a observat procedarea strict judecăto- 
rească; după toată dreptatea. În mijloc: membrii sinedriului: 

26*
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șădeaii ' în semicerc; arhiereul este acum aproape de delinquent. - 
V.. 60.: Nu i” răspunal : asupra ta să poate: lua ca. una, . saii 
două: întrebări ; în cazul 'din: urmă: Nu respunza: nimica 2. Ce 
este ce: aceștia. mărturisesc: asupra la 2. (zi-2= 6, zu). Fiul. celuă 
binecuvântat corespunde lui. pN3”]3:: cel binecuvântat - (pan) 
numeaii : rabinii: pe Dumnezeii.::. Expresiunea, e -aleasă spre :a 
arăta, hulirea, ce. star: face: afirmându-să întrebarea. Isus nu. nu- 
may. confirmă întrebarea; ci. adauge: Și. "veți vedea etc., spuind 
aşa judecătorilor să. de. acum că el. va fi: odinioară adevăratul 
judecător. Cu noriz:: (Mt: 26, 64 ări) cf. Dan...7, 13.:zous 
rovas “pentrucă .. israiltenil.. cu: dare: de : mână purtait. :două 
rânduri: de: subvestminte : (cf. Mt. 26, 65). -Ti: Vuiv, galverau 
nu =zi vuiv Vox, ci: ce; socotiți, cum vi. să, lămureşte  afa- 
cerea ? : L-ai osândit :- “rezultatul. care. de mult era :hotărit în 
sînul sinedriului, dar lipsea formalitatea. Și. aniă :. din sinedrişti, 
pentrucă : slugile să amintesc în: special: După condamnarea, lui 
Isus :de -sinedriu oricine putea să-l, maltrateze. :Prorocește (cine 
te-a lovit, Mt. Lc.) e nedeterminat:-și este numai. batjocură. 
Siugile : căror este: dat el să-l păzească pină la . alte dispozi- 
țiuni — încă îl primesc cu palme. Recepta îfallov: îl băteaii 
cu palmele în loc de 27afov. 

"*66. Şi' fiind Petru jos: în curte venit-a:.una 

din slujnicile arhiereului, 67. şi văzendpe Petru 
încălzindu-se căutând la el zise: Și.tu erul 'cu 
Isus Nazarineanul. 68. lar el s'a lăpădatzicend: 
Nici știi, nicl'pricep'cetu zici. Şi eși afară în 
intrată, și a cântat cocoșul. 69. Și slujnica v&- 
zendu- | pe el începu'iarăș a ziceceloree stăteau 
că acesta.este diatrânșii.:70..lar el iarăş s'a lă- 
ptdat. Şi peste puţin iarăş ceice stătea ziseră 
lui Petru: Cu adevărat dintrenșii ești; căci și 
tu ești galileean. 71. Iar el începu a seblăstăma 
şi a se jura că nu știi-pe omul acela decaregră- 
iţi. 72. Şi îndată a doua oară a cântat cocoșul: 
Şi şi-a adus aminte Petru de cuvintelecum zisese 
Isus lui că înainte dece va cânta cocoşulde două 
ori de trei ori te vel lăpăda de mine. Şi băgând 

„seamă a plâns. Jos: în opunere cu edificiile situate mal sus 
, imprejurul curții (Mt. 26, 3). Încălzindu-se: văzându-l la foc
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cum :se încălzeşte :l-a putut observa mai bine și cunoaşte că e 
din societatea lui Isus.. Nică știă, nici pricep :. neagă absoluţ .orăce 

comunitate cu Isus. ouze-ouze. leagă şi mai strins sub o noțiune 
principală negațiunile cuprinse: în. “verb. decât dacă ar sta ovx= 
0U0£. îs 70 goautov:. e întrata din afară, cf, Mt..27, 71. 
Și a cântaț: cocoșul: numai la Me. ; asemene și la plinirea, prezi- 3 
cerii. din v.. 30 — după. ACDJAII, lipseşte NBL:. indică 
timpul când s'aii întâmplat ântâia lăpădare.. Slugnica. poate. fi 
numai ceă din -v.. 66. pentru văzându-l 'pe el şi iarăș. ndâw 
din v.:67. să leagă cu ijosazo nu cu idovoa: ea l-a văzut 

n nainte 'că voia să se depărteze, dar acum, iarăș îl: vede 
, de :aceea începe de noă a vorbi asupra, lucrului. Ea spune 

și “Itora: părerea sa (Mt. unel slujnice; Io. slugilor). Recepta 
citește” după galileean :: căc?: și vorba . ta : samănă '— „deși lip- 
seşte în multe mărturii. A doua : oară: “timpul: când. sa în- 
tâmplat lăpădarea din urmă; cântatul: cocoşilor.; a:;doua oară 
care: vesteşte dimineaţa, “(pela 3: ore). Îndată lipsește: în unele 
Msse și poate fi adaus din Mt. zai Era sil. 7Ov. voiv 

şi s& rapoartă la Gveţuv0 97: Petru își aduce aminte de cuvin- 
tele lui Isus, 'cugetă. asupra lor, plânge. DI 

9) Fiat ascultă pe Isus; condamnarea și vatjocurirea lui, 15, 1—18, 

„er. 27, L.: : 11-31, Le. 23, 1— că 1836, '10. 18, 29—19, 03 

a Şi îndată dimineaţa facând stat arhierei 
cu bătrânii şi cărturarii şi întreg sinedriul, „le- 

gând pe Isus l-ati dus şi l-ai dat “Lu Pilat. 2. Şi 

]-a- întrebat pe el. Pilat-zicend: Tu eşti regele 

ludeilor? lar el răspunzend lut zise: Tu zici. 3. 

Și arhiereil îl piraă pe el mult: 4. Tar: Pilat ia- 

răș il.întrebă pe: el: Nu răspunzi nimica? Vezi 

câte mărturisesc asupra ta..5. lar Isus:mal mult 

nimic nu a răspuns, că:se. mira Pilat; Dimineaţa: 
timpul să determină pentru verbul principal arățând: când 

1) pe ag. Ital. got. copt. sir. Zigaben etc: coepit fere, cum' a şi citit D 

(ijosaro zAaierv), “dar atunci ar trebue să stec îrrâfBuls xaley = 
începea să plâvgă, Teofiluct suplineşte 13 îm alo: cuvintele 70 ipuărtov 

17) zei (veste capiti injecta, Roi): șl-a acoperit capul cu mantaua și a 

plâns — o întregire arbitrară, ,
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S'aii ţinut pertractările principale. . Și întreg sinedriul; și= şi * 
adecă ; avem o ședință plenară :a sinedriului ; iar -scopul 'sfă- 
tuirii să spune: legând pe Isus. ete., 'decă cum .să-l predee: 
procuratorului roman, cf. Mt. 27, 2. -Sferşitul lui Iuda şi 
Le. 23 6—12 lipsesc. V. 1—5 cf. Mt, 24, 

"6. Lar'la sărbătoare slobozea lor câte un 16- 
gat.pe care-l cereaii. 7. Iar era unul care se nu: 
mea Baraba legat cu ceice se resculaseră, care în 
răscoala lor făcuseră o ucidere. 8. Și suindu-se 
poporul începu a cere precum pururea făcea lor. 
9. Iar: Pilaţ răspunse lor zicând: 'Voiţi să vă 
slobod vouă pe regele Iudeilor?. 10.. Căci ştica 
că pentru pizmă l-au dat pe el arhiereil. 11. Iar. 
arhiereii aţiţai poporul ca mai vârtos pe Bar- 
aba să le slobozească lor. '19. Iar Pilat iarăș: 
răspunzend zise lor: Ce. voiţi deci să fac celui, 
pe care vol îl ziceţi regele Iudeilor? 13. Tar ei 
iarăș strigară: Răstigneşte-l pe el: 14. Iar Pilat, 
zise lor: Dar ce râii a făcut? lar ei şi mal mult 
striga: Răstignește-l pe.el. 15. Iar Pilat voind 
să facă pe voea poporului le-a slobozit lor pe. 
Baraba, și pe Isus l-a, dat, dupăce l-a: lăsat s&-l 
bată, să se răstignească. anelvev =iîndatina, să slobo- 
zească la. Mt. —' ard '0t fogrijv construcție ca zar. Evauron, - 
zar puijva ete. Ceice se vesculaseră. arată că Baraba. era nu-: 
mal Între ei, dar -adăugendu-să care făcuseră o ucidere. ex- 
primă nedreptatea, ce' st face acum când cer ca acesta să: fie: 
slobozit .şi nu Isus. OVOTGOLCOTIs ocură numai la os. -Flaviu 
(Antiq.-14, 2, 1); la clasici ovoraouuzus. îv Ti) Ordot: o0.. 
răscoală în Iudeea, fără îndoială. cunoscută Romanilor. Și . 
Suindu-se: poporul se sue în fortăreață la procurator (palatul 
lui. Pilat era pe deal, Mt. 27, 2) s5 “ceară amnestie pentru 
un făcător de rele. Cum “pururea, făcea lor: totdeuna dădea 
lor; libera. V. 9. cf. Io. 18, 39;.Mt. 27, 19 lipsește aci. 
Regele Iudeilor: aci ca v. 12. ss îndemne pe popor a cere : 
liberarea, lui Isus ca să poată răspinge acuza: arhiereilor ; el 
cunoscuse din atitudinea lor că numa! pizmă “e la mijloc: 

“NBOD ai v. 12. zi our moniow ete. Dec) Şi darăș — în 
v. 13. — exprimă că poporul strigase deja ca să le slobo-
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zească pe Baraba. Dacă vă slobod pe acesta — zice Pilat — 
ce să fac cu Isus? Să facă pe voca  poporula : „voeşte., să-l. 

“mulţumească; cf. Mt. 27, 26. 
16. lar ostaşil -l-aii dus pe el: în. lăuntru 

curţii, care e pretoriii, şi aii -chiemat toată. co- 

horta. 17. Şi l-ai îmbrăcat pe el. în porfiră, şi 
împletind cunună de spini aii pus-o lui; 18. şi 
începură s& i-se închine: Bucură-te regele Iu- 
deilor;. 19. și-l băteaii pe el peste cap cu trestie! 
şi-l scuipeaii, și pnindu-se în genunchi se în- 
china lul. Ostașii: romani care-l bătuseră și trebueai st 
execute sentență: de moarte. Pretoriă: era, sediul cohortel To-' 

“mane, cf. Mt. 27, 27: Io. 18, 28. avâz=palat cf. Mt. 26, 
3; deşi de regulă în T. N. insemnează curtea, înconjurată de 
edificii, iar tow zis aviijs e lăuntrul curții ca contrast la 
npoadizov (14, 68); după alții este palatul în contrast cu 
locul dinaintea lui, unde Isus fusese Diciuit.. 6 207 7g0u-— 
Tugiov e atracţiune (Win. p. 157). Porră, cf. Mt. 27, n 28 
Dupăce l-a făcut rege- caricatură î aduc omagii. 

ş, 07, Mistigivea și înmormântarea lui asi 15, 20-47. 

Si „Alt, 27, 32—61. Le. 28, 2656, lo, 19, MA) 

20. şi dupăce l-ai batjocurit, pe el, FR ai dez- 
brăcat de porfiră şi l-ai îmbrăcat în hainele 
sale. Şi-l-ai dus să-l răstignească. 21. Şi siliră 
pe-oarecare trecător Simon Cirineii care venea 
din câmp, tatăl lui Alexandru şi Ruf, ca să ducă 
crucea lui. 22. Şi l-aii dus pe ella Golgota, care 
se tâlcuește locul căpăţinel. 23. Şi dă dură lui 

bea vin, cu smirnă; iar el, nu a luat. '24. Şi 

ia râcuguit și ai împărțit hainele lu), arun- 
când sorţi pe ele cine ce va lua. 25. Şi era ora a 
treia şi l-ai răstignit 'pe el..26. Și era scrisă 
scrisoarea. vinei lui: Regele Ludeilor. 27. şi cu 
el ai răstignit dol tâlhari, pe unul: de dreapta 
şi pe altul de stânga. 28. Şi s'a plinit Scriptura 
care zice: Cu cel fără de lege s'a socotit. N are 
î0a înainte. de iudra, BOD citesc ză iuoria auzov,. iar
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Recepta. combină „amendoug. aa silit cf... Mt.:.5, 41. Care: venea din câmp nu „dovedeşte | că răstignirea sa sbverșit în zi: de: “lucru, pentrucă,, deja. ziua întâia, a. „azimelor,,. „0 „zi înainte dei paști, “înceta.” tot uerul ; „ci pare că. el venea dela un bun al săi: aproape de, Ierusalim, “Fecioril. Iul trebue să fi fost:cu- nioscuţi cititorilor: “Rom. 16, 13). La v. 22..cf.. Mt. 27,.33.. Tolyodă “e: 'senit. corespunde lul- zeayiov ;, “Tisehendorf,, d tește Toiyodău ; ar. zov „Tohyodăv zânăv :e format ca. "logodnă NoTaudg: C, 5). Ia.v. 23, cf. Mt, 27, 34. Io al (v.: 23) să „rapoartă la Isus; . obiectul. „e omis. zig-zi sânt: două" întrebări (Le. 19, 15. Win. p. 583. 3).:277 aurd. după Ps. 22, 19. “Și La “răstignit : când L-ai răstignit, Comparând” cuv. 35. 34 pare, “că “patimile pe cruce ai ţinut 6. ore: pela ora “a treia a: fost - răstignit, “pela: a şesea a întrat agonia morții, iar pela,* „Ora a 9. a reposăt (ef. lo. 19, 14). Lai v. 26. cf. Mt 27; 27.10. 19,19 sq. Citatul e Is, 53, 12;:'dar!ș. 28, lipseşte” NBCDIX Min, și pare adaus din. Le. 22, 37; deşi există în Recepta, „Mssele emendate . și mal. în. 
toate Verziunile. 

“29: Şi cejce! treceau îl nuleai pe. el clătind. cu capul săi şi zicână: “Ha! celce strică templul. și-l zideşte. în trei zile, 30. mântueşte- te pe tine însuţi pogorînd de pe cruce. 31. Așijderea și arhiereil : bătendu-şi joc unul cătră altul îm: preună cu cărturarii ziceaii: Pe alţii amântuit, pe sine nu: se. poate! mântui. 32. Cristos regele lui Israil;: pogoară acum de pe cruce casă vedem şi, să credem. Şi celce erai răstigniţi împreună "cu'el acetatl ocărâii., Oyd (sai ov: LXX: MNN, Ezech. . 25, 3. Dio Cass. 63, 20. Atrian. „Epict. 3, 23, 34.) e esclama-: ţiune de batjocură, latin. vah, În loc de pogornd. ai unele Msse - POgOară (zazdB6).- Să credem: că ești. Mesia, După iOTtUo ue 
unele -Msse “citesc: aur), âr aură, elş GUTOV. Coxce erai 
văstignij împreună cf. Le, 23, 39 sq.. Mt. 27, 44. 
„38. ȘI fiind ora a șesea întunerec. se făcu, 
peste tot pământul pănă la oraanoaua. 34.:Și în. ora a noaua a strigat Isus cu glas mare zicând: Eloi, Eloi, lema. sabahtani? ce st zice: Dumne.. zeul: mei, Dumnezeul mei, de ce m'al părăsit!
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35. Şi unii din cetce stățeati acolo auzind ziseră: 
lată strigă pe Ilie. 36. şi alergând unul și um-, 
plend un burete cu 'oţăt puindu-l iutro trestie 
l-a adăpat pe el, zicând: Lăsaţi să vedem de va 
veni llie să-l pogoare pe el. 37. Iar Isus slobozind 
glas mare și-a dat duhul. Eli ON, formă siriană 
pentru "O la Mt. Jed (A. Maiusc.), Zeu (NCLA), laud 
(BDS), cupe (Recepta Min.): e aramaicul 52. Lăsați etc. 
sânt ironie şi soldatul zice: lăsaţi-mă să-l adip ca să nu 
moară pănă vine Ilie, pe care l-a strigat să-l ice jos de pe cruce 
(ef. Mt.: 27, 49). 2Senvevoer=ă respirat, adecă a murit; ocură 
în acest înţeles și la Greer (Soph. Aj. 1025. PlutArist. 20).. 
„38. Și catapeteazma templului s?a rupt în: 
două de sus pănă jos. 39. Iar văzând sutașul care: 
stătea înaintea lul că așa strigând -şi-a dat du- hul zise: Cu adevărat acest om era fiul lui Dum- 
nezei. 40. Iar erai şi muieri privind de departe,: între cari Maria Magdalina și Maria muma lui... 
lacob celui mic și a lui lose şi Salome, 41. cari 
când era în Galileea umblaii după dânsul și slu- 
jeaii lui, şi altele multe cari merseseră împre-. 
ună cu el la Ierusalim: 25 fvavziag e adverb că 22. Tv. 
&vavriwv, să pune îndeosebi la verbele car exprimă, 0 stare. 
şi arată că sutașul foarte: bine.a auzit esclamarea, ul Isus. . 
Fiul hă Dumnezeă nu să ia în înțeles creștinesc: patimile şi. 
maltratările cari a suferit Isus un om de rând nu le-ar fi putut. 
suporta; de aceea crede sutașul că este semizeii, eroii. Celuy: 
mic spre deosebire de Iacob al Jul Zebedeiii, fie că era: mic: 
de statură sait era mai tânăr în anl. Jose e fratele lui Iacob, .: 
Salome: muma, Zebedeizilor, cf. Mt. 27, 5580 

42. Și fiind seară pentrucă era ziua de pre-. 
gătire, adecă înainte de Sâmbătă, 43. venind Losif. 
dela Arimateea, sfetnic cinstit, care şi el era 
așteptând împărăţia lui Dumnezei, îndrăznind 
a întrat la Pilat și a cerut trupul lut Isus. 44. Iar Pilat s'a mirat că a murit deja, și chiemând. 
pe sutașul l-a întrebat pe el de murise de mult; 45. şi cunoscând dela sutașul dărui lui Iosif tru- 
pul. 46. Și cumpărând giolgiii, luându-l peell-a 

Li
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înfășuraticu. giolgiul și l-a pus.în mormânt care 
era săpat în piatră, şiaresturnat piatră pe. gura 
mormântului. 47::lar Maria Magdalina şi A Maria. 
lui Lose. văzură:unde:l-a pus. NI „aparţine. la venind . 
Iosif 'exprimând evangelistul. că Iosif..de timpurii a venit, căci 
alttel intrând Sâmbăta: înmormântarea era imposibilă. Venind: 

la Pilat,::nu la feniei. :: Pentrucă era zi: de. pregătire. este. mo- : 

tivul:;de .ce. Iosif “grăbeşte :â înmormânta : pe „Isus: Vineri -ca 
ziua de pregătire pentru Sâmbătă era pe sferșite (Lc.. 23, 54. 
Mt..27,:57).. V: 43. descrie pe Iosif: ca. bărbat cinstit cf. Le, 

25; 5L (e ::membru al sinedriulul): : Îndrăznind:. pentrucă, să 
putea i întâmpla, * ca, „Pilat să-l: refuze. . Așteptând âmporăția luă. 
Dumnezei :: împlinirea: împărăției mesianice -era, foarte, lăţită. 
în: Israil; Iosif vede-în Isus pe Mesia, era partizanul :lui, deși - 
pănă: acum în ascuns: (lo.: 19, 38). Murise de mult: cei ră-: 
stigniți _trăcai și o-zi, chiar -pănă a 3. zi dela. răstignire; 
Pilat se: miră .că :la [sus moartea a întrat așa curând. : 
după: Jouvuaterw exprimă că obiectul care cauzează mirarea e 
faptic,.iar câ: că: acel: obiect: e dubiă din. partea. vorbitorului: 
(Win.:-p.:. 504). Informaţiuni 'sigure. poate avea Pilat. dela su- 
tașul- care “a: azistat la .actul .răstignirii și după moartea celor: 
răstîgniți se “întorsese în cetate::cu cohorta; EI: Isus; ca să. 

„nu: dee trupul fiind'mort. numai la părere. “În loc de: nzua. 

(NBDL) : arc:: Recepta oua. .Iosif era bogat: (Mt. 27,.57) şi: 
oficianții "romani adese. primeaii! bani. pentru estradarea cadav-. 

- relor 'spre' înmormântare (Cic... Verr.. 6,45. lustin. 9,.4.:6); 
Pilat. vedem: că-i cinstește trupul lui Isus.. Motivul acestei fapte. 
e'-necunoscut. Și cumpărând: Iosif. “Helarounyueroy dela, Jaro- 
uetv=a : sparge stâncă, piatră; mormântul sa făcut scoțându-se 
pietri: din stâncă. 10: ri9era: perf. exprimă că femeile stând 
de: departe numai. după săvârşirea înmormântării sati apropiat! 

de “loc (cf. Le.: 23, 55). Recepta citeşte ov ziderar. ca -cum 
femeile erai față când: s'a întâmplat aceaşta. La femei cf..v 
40. “Unele mărturii ai "won în loc-de: "Tooijzos. 

y 

Ş. 68. înviere eu lui Isus, 16, 1—s. 
(At. 28, 1—8, Le, 24, 1—11,. 10. 20, 1. 2). 

1 Şi dupăce a trecut Sâmbăta, Maria ML ag- 
dalină și Maria lui Iacob şi Salomecumpă rat-aii
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mirezme, ca mergând'să-l ungă pe'el. 2; Şi foarte: 
de:dimineaţă întru una din sâmbete ai venit la. 
mormânt, dupăce. răsarise soarele. .3;;Și ziceaii. 
între sine: Cineva răsturna. nouă: piatra :de pe: 
ușa: mormântului? 4. Și căutând în susvădcă: 
piatra e.râsturnată;: căci era.foarte mare.:5.! Și: 
întrând în mormânt aii v&zut-un tânăr şăzend. de: 
dreapta îmbrăcat în vestminte-albe, şi s'aii:spăi-i 
mentat..6;:lariel zise:lor: Nu vă spăimântaţi. Pe. 
Isus. Nazarineanul căutaţi, pe cel.răstignit;.s?a: 
sculat,;nu este aici; iată'locul undeil-aă :pus pe. 
el. 7. Ci mergeţi spuneţi. învăţăceilorilui:şi.lui, 
Petru, că înaintea voastră:va' merge în:Galileea;. - 
acolo îl:veţi' vedea pe'el, cum vi-a spus.vouă.'8.: 
Și eșind aii fugit dela morment;:căci le cuprin-; 
sese:pe ele:tremur și turburare;:și iimenuil în'aii- 
spus.nimica; căct.se temeai. Geayevoutvov:'rov.:0aB=: 
Bărov==dupăce- Sâmbăta întrase : între :. aceste, : adecă: dupăce. 
trecuse; Oiapireodu adese să întrebuințează : despre decurgrirea. 
unul . timp “ce este: între două întâmplări: “aci :e''timpul de: 
Sâmbătă seara după apusul soarelui. : Le. 23,:56 să 'zice:că: 
femeile pregătiseră aromatele. încă Vineri seara. . Spre a: arimo-. 
aia aceste. două relatări .unil exegeți zic că. 7jiopaoav. e-. plus-: 
quamperi. ; mai bună este însă :părerea celoree afirmă că fe: 
meile iudată după întoarcerea dela Golgota:'aii cumpărat unele: 
ingredienţe (Le; 23, 56) și .le-aii întregit acum. dupăce :0bser-. 
vaseră :repaosul Sâmbetei, ca să ungă trupul lut Isus (ef. Mt..28;i 
1). Mt. iu aminteşte pe Salome. Numele din: 15, 47. să repețese. 
aci spre-a indica că acele persoane” nu mai găsesc acum mor- : 
mentul: cum. îl lăsaseră. Una :din sâmbete: “ziua ântâia a: 
septămânii; Duminecă (Mt. 28,. 1). dvarei?avros roi. 1i]lov 
nu consună cu Io. 20, 1. Le. 24, 1 nici cu Joy goi. Unii 
traduc: când resarea;: soarele alţii: când era să resară. -Acea-. 
stă diferență. să aplanează: muierile aii eșit când se. revărsat 
zorile, dar aii sosit la mormânt dupăce răsarise soarele. 7905 
tavrăs: una 'cătră alta. De pe ușa dovedeşte: că, piatra era 
pusă pe gura mormântului. dvafiipooau: pănă acum țineaii 
privirea țintită la pământ — ca toți: întristaţii — și când 
privesc în. sus observă că piatra, e răsturnată... Căci eră. .. share.
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motivează, întrebarea,  muicrilor între olaltă “şi apoi arată cum 
ai putut vedea, că, piatră e răsturnată. La: v.'5: cf. Mt. 28, 
9. Me. “ numeşte! pe ânger (Mt...28, 2) după” înfățișarea, să 
ten&y. “De dreapta, “muierilor cari intraseră în' mormânt; “aşa 
dar. de: stânga, locului unde zăcuse . trupul lui Isus. La Pet u; 
Teofilact, Zigaben: EL să fie sigur că i-sa iertat lăpădarea ; 
saii poate pentru : arătarea specială ce av use el (Le. 24, 34; 
1. :Cor.. 15, 5). Cum a zis vouă: 14, 28. dr înv. 7. e reci- 
tativ și să vapoartii voastră, “ouă la învățăeci nuraal,, “saui=că 
ŞI atunci 'să înțeleg şi muierile ; în înțelesul, de pe urmă Alt. 
28, 7. Receptia are' zau înainte de. îpuyov —'e 'adaus din 
Mt 28, 8: Zzoraoig în grecitatea profană, deşi nu=—nebunie, 
totuş==iriraro, „extază, însuflețire. - — LAĂ îl întrebuinţează 
Ps. 116, 14. 31 pentru îN2, turburare, sinonim 'cu tzrdjSes 

(Simah); așa, și: în T. N., nu=frică. pi nimeni mai spus etc: 
arată,” că deocamdată “niuierile- impresionate de cele văzute n ai 
putut, “împărtăşi : învățăceilor - mandatul primit; . poate: și “frica 
de Iudei le-a. îndemnat să tacă asupra învierii Domnului. “Abia 
dupăce. cel: înviat” se arâtă “Mariei “Magdalinei. (v. 9), învăţă- 
ceilor (Mt. 289 s4-), Îstorisesc ele ce ai văzut „GIL. 28, 8. 
Ie, 24 950), ii | 

N “s. 69. “ Aiătările lui Isus; înălțarea la cer, 16 920 o 

, 9. Tar. dacă a inviat dimineața în ziua cea 
dântâii. a “săptămânii. s'a arătat iutâiă, Mariei 
Magdalinel, din care scosese șepte draci. 10. 
Aceea, mergt end. a. vestit celorce ai fost cuel, 

care se tângucaă şi plângeai. 11. Și el auzind că 
evil şi, că, l-a văzut, nu ai crezut. 12. lar după 

aceea la dor dintronşii mergând el. s'a arătat 
întralt chip, „care mergeai la un. sat.,..13. Şi 

aceia. merge end ai spus celorlalţi, şi nici pe 

aceia nu i-ai crezut. 14. Iar după aceea şăzând 
la masă cel unsprezece li s'a arttat, şi le- a mus- 
trat necredința şi împetrirea inimii, că celoree 
l-ai văzut pe el că a înviat, nu ai crezut. 15. Și 

zise lor: Mergeţi în toată lumea vestiți ovange- 

lia la toată făptura. 16. Celce va crede şi se va
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boteza mântui-se-va, iar celce nu va crede osân- 
di: să-va. 17. Iar semne, celorce vor. “crede aceste 
vor.urma:; cu numele. mei dr aci vor Scoate şi în 
limbI noi xor, grăi. „18. Şerpi vor lua, şi dear bea 
ceva de. moarte, nu va strica lor;. pe. bolnâvi. m â.ni- 
le-şi vor pune,. și: vine le va fi. 19. şi Domnul, Isus 
dupăce a grăit cu dânşii s a înălțat. la cer, şi a 
şăzut de. dreapta. lui Dumnezeu. 20. Iar'ei eşind 
ai predicat pretutindene, împreună lucrând Dom- 
nul şi cuvântul intărindu-l prin: semnele, cari ur: 
mai. .Amin. La. înviind să suplineşte : din morţi, now nou TI) 
cafiBdrov să leagă cu: draozas orl ECO. 9077 'oaBBdzou— 
jud ouBBăzov (It, 28, 1). Din care scosese: deși fusese mare 
păcătoasă, totuş. el se arat Isus mai ântâii, “cf. Mt. 28, 9 sq. 
Celorce.. „aă fost cu el = învățăceil. Nu ai: crâzul cf. Le. 24, 
1. În. alt -chip: mu a lăsat să-l. cunoască îndată, cf. Le. 24; 
13—35. „După aceea: după, amiază : în ziua , învierii, „(Le.:.24, 

13. 29). îs. yodw, adecă în satul Emaus . (Le, 24, 13). V; 
14. Voregov exprimă „că artarea aceasta, a fost după cele pre- 
cedente, este. cea din Le..24, 36—43. Io. 20, 19—25; ; alţi 
0 identifică cu Mt. 28, 16. “ocină la masă s6 explică din 
Le. 24, 41 sq.; la care ocaziune Isus îl convinge de reali- 
tatea trupului săi. Celor unsprezece nu e tocmai precis, Toma 
nu erâ față cf. -10, 20, 24; sq. Me. foloseşte această: numire 
pentrucă leagă cele de aci cu v. 15: sq., saii era numire so- 
lemnă după “căderea lui Iuda. Le-a mastrat- necredința, ete. să 
explică din Le. 24, 37 sq.; apostolii “cu grei pot crede că. 
învățătorul lor a înviat. Cuvintele din v. 15—18 le-a 'grăit 
Isus altădată, cf. Mt: 28, 16—20. Toată "făptura : “omenirea, 
întreagă (Col. 1, 16), creatura neraţională: (Rom. 8, 19 sq-), 
îngerii (Efez. 3, "10; 1. Petru:1, 12): vor “cunoaşte înţelep- 
ciunea lui Dumnezcă. Condiţia întrăril la: bunătăţile lui 'Dum- 
nezeii sânt credința și botezul; acest din urmă poate lipsi — 
ce: reesă din: celce nu va crede (fără se va boteza) — pentr ucă 
să: substitue cu botezul de dorință, de sânge. V. 17. 18 să 
spune. că credincioşi! vor face minuni. În linby îol: necuno- 
scute. pănă atunci (Acta 2, 4 sq. 1. "Cor. 12. 14). “Șerpi vor 
lua etc. cf. Acta. 28, 2 sq.. Ar bea ceva de moarte. aduce 
aminte legenda peharulul cu venin al lui Ioan, amintit, mai
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ântâiii de Augustin (in soliloquiis), apoi la Isidor (de morte 
sanct. 73). Donanul Isus (v. 19) după CKLZ/ Verz. Mc. nu- 
meşte Domn pe Isus pentrucă se înălțase la Tatăl măririi (Mt. 
28, 6). Dupăce a grăit să rapoartă la cuventarea de despăr- 
ţire a lui Isus, la toate ce a grăit în cele 40 de zile după 
înviere — aşadar nu să leagă nemijlocit la v. 15—18. Sem- 
mele cart urmaă, promise v. 17 sq. La înălțare cf. Acta 1, 
9 sq.; -şăderea de dreapta însemnează, participarea la, puterea 
dumnezeească (Efez. '1, 20. Evr. 1, 3). V. 20. e sumarul 
lucrării apostolilor- după înălțarea lui Isus.





'.
 

ÎNTRODUCERE): 

1, <utorul. Evangelistul Luca_a fost de origine din_An- 
tiohia (Lusebie, Ieronim, Teofilaci, Zigaben etc.), iar numele 
€ contras din Lucanus. Păgân de naştere (Col. 4, 11. 14), 
nu ştim cine la creștinat; asemenc Tu să poate decide, dacă 

"înainte de convertire fusese prozelit iudeii: (Isid. Hispal.) — 
deși cunoaşte foarte bine iudaizmul. După ocupaţiune era medic. 
(4, 38. 22, 44 sq. cf. Acta 13, 11), tar 6 tradiție mal târ- 
zie afirmă că_a_fost și pictor şi ar fi zugrăvit mai multe .ta- 
blouri ale maicii Doninului şi ale unor apostoli (Toma Aqua, 
Sinieon etaj. Nacejor Cullist)- Ipolit Ioifane, Teofilact, Zi- 
gaben ete. zic că era unul din cel 70 de învăţăcei — dar 
din 1, 2 reesă că el n'a cunoscut pe Mânţuitorul, ci a fost 
instruit de apostoli. În misionada a 2. însoțește el pe Paul. 
dela "Troia (Acta 16, 10) la Filipi şi se rentoarce în -misio- 
nada a 3. când apostolul merge din Ahaia în Azia mică (Acta 
20, 6). În închisoarea lut Paul la Cezareea Luca e la dânsul; 
îl însoţeşte la Roma (Acta 27, 1 sq.); aşijderea se află în a 
2. închisoare a lu! Paul la Roma. Unde s'a dus după moartea, 
apostolului, nu ştim. | 

2. Limba originală e cea grecească, care e mal curată 
decât la cvialalți evangeliști și samănă mult cu cea din epistola, 
-cătră Evrei. . 

3. Cilitorul să spune la începutul evangeliei. Luca prin 
o espunere critico-pragmatică a faptelor creștine voește să în- 
tărească pe Teofil în învăţătura “primită (1, 1—4). Cine „este 
Teofil, nu știm, pare însă că a locuit în Roma sa aproape 
de acest oraș. e 

4. Caracterul evangeliei e univerzalist: să demonstră că 
creștinizmul este pentru Iudel şi pagâni. Autorul istorisește 
fapte și cuventări ale Mântuitorului, - cari - dovedesc că graţia 
dumnezecască mijloceşte mântuirea; Mateiii începe genealogia 
cu Avram, Luca cu Adam, părintele omenirii ; în urmă să isto- 

1) Vezi Întroducere p. 164 sq. 

! 27
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risește trimiterea celor 70 de învățăcel, reprezentanţii tuturor : 
popoarelor. * 

5. Timpul, -locul compuneri). Evangelia: s'a scris înainte 
de Istoria, apostolilor (Acta 1; D care termină cu anul al 2; 
al închisorii “lut Paul în Roma, iar din cap. 21 (ev.) -rezultă 
că nu s'a putut scrie după risipirea.. Ierusalimului (an. 70 d. Cr.). 

Locul unde s'a scris evangelia este' Roma sat, VTun Oraş 
în Palestina. - 

6. Izvoarele. Destuşiri în privinţa a acestora ne dă 1,1—4. 
Izvorul. principal sânt, predica. apostolilor şi:. spusele marţorilor | 
ocalari. ai vieţii Domnului; . Luca .procede. însă în mod; critic: 
materialul scos din; tradiție şi unele. consemnări .; l-a :examinat 
„cu, îngrijire Și :espure faptele după. ordinea, lor adevărată, „Ca 
învățăcel al lui Paul,„este mal presus :de orlce;; indoeală;. că 

- acesta, i-a, servit, cel mai bogat. material. :—. ce “reesă din. În- 
_riurirea, asupra, scrierii (Irinei, Tertulian, Can. muratoric, Ori- 
gen, Eusebie, Ieronim, etc.) şi . din dispoziţia eyangeliel. (uni- 
verzalizmul creștinizmulul; cf. Le. „22, 19, 20; 24, 34cu 1: 
Cor. 11, 24 sq. 15, 5). : 
- 1 " Autenlicitatea. "Tradiţia biserici atribue scrierea. pre- 
zentă luă, Luca. Mărturii ortodoxe, sânt: Canonul mutratori ic, 
Peșito, “Iustin Martirul, Irina, Tertulian, Ovi igen,  Fusebie, Ie- 
ronin. etc. ; iar dintre eretici 0 folosesc” Basilide, Valeniin, 
Teodot, Heracleon, Celz, Tatian ete. 
„8. Întregitatea. Controversat a fost în timpul mai noii 1, 

5—9, 52 din motivul. că nu să află la Marcion. Să știe, insă 
că acesta, a ciuntit evangelia după „scopurile, sale . dogmatice; 
autenticitatea într egalul e dov edită prin mărturiile amintite mal 
nainte. ta 

9. “Scopul şi „cuprinsul. La scop ez p. 3, iar  cuprinsăi 
este : | 
„ a). Preistoria, 1, 1— 4; "13. | 
pb) Istoria lucrări, publice alu Isus, a, 14— 4, 56. 
„..€) Istoria metimilor morți, învierii îi înăiţirit ui Isus, 

22 1—24, 53, | î 
pietii pu 
Pe
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Pi 

esto, “i 4, 15. 

00. Prologul, d 1— d 

    
oile ta demitotele 4. Versul - scăit “impla:, şi inodest” arată 
&vănigelistul ce are! comin' “în: materie! șii'izvo are: cu alte încer- 
căi "al6- istoriei evangelice” (1. 2), în ice! diteră “lâ2 pro cederca 
literară: "(31:4). “Timba: fii” aceste șirete greca pură şi. se “deo: 
sebeşte: de: stilul &vraizaiit al altor âutor a. N: împăităşind 
mitorul în “cele” următoare” dotuniente „existenite! fără modificare 
stă pielucrându- le. + i Sr aa 
n) pie “Dupăce! mulţi, sau încer ă | 
lucrurilor deplin adeverite între noi, i precum 
ne-ai dat nouă ceice din. început ai. fost martori 
Gculari şi slujitori. al cuvântului: 3. mi s 'a părut 
și mie, “dupăce' de: mal nainte toate am urmărit cu 
multă ingrijire, a scrie pe 6 end ție, pr eaputer nice" 
Tevtile, “qi'ca s cunoşti sigiiranța, cuvintelor în: 
tru cari te-al învățat. drredjareg.. începe; propoziţia, “ “cu 
mal, mare "emfază Ca, E7r&0/). 07]0l arată că 'existaii “multe 
îiicercări de a” espune vieaţa lui Isus când Luca, serie. evaiigi- 
lia, cari: însă după v. 3. 'eraă nesuficiente, şi nu puteai pretinde 
recuiioaştere generală. Origen, - Jerohim, “Teofilact” tc.” zic! că 
sub aceste scrieri avem s6 înţelegem, evangeliile apocrife” a lui 
“Toma; “ Mateiii, Nicodim. enezelonoa exprimă greutatea acelor 
încercân. urmare = narațiune. dar nu să zice că fiecare” con: 
ținea intreaga istorie , evangelică ; „ar dvarăsăuda arată că 
aceste ai fost, compuse din novele mal” mici, Obicetul ! „acelor 
istorisiri sânt faptele plinite la'nol. Expresiutiea, “7ine votpogeiv 
iati unil în înţelesul: a dovedi ceva cu deplină siguranţă, dec: 
despre faptele cari la no! (creştinii) aă ajuns la deplină sigu- 
ranţi; Zigaben : Carl s'aă întărit între noi (cf. 1. Tes. 1, 5. 
Col. 2, 2. Evr. 6, 11); Teofilact: Căci celece privesc pe 
GC; tos nu sânt după o tradiție nesigură, ci în adevăr, cu cre= 
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dinjă tare” şi “ci “toată siguranța.” Alții: afirmă + că acest inţeleș 
să, află: nunial : despre” persoane (Rom: 4; 91114, 5 Col. 
12: “Ignătie ad Magu: 8: 10), de aceea == ai plini ca: coda 
(2: Tim.'4j: 5: “Acta 13 17.25; Rom: 15, 19): : lucrurile 
desăverşiţe între. no; deplinite, cari Sai! mtâtapiat (Valgata: 
(Quae ini, 'nobisi ompletae sunt). Lucrurile nui st 'râpoărtă nu- 
mai “la vitaţa,. păimtitească; a: Domnului . (naşterea, activitatea; 

patimile, "moartea. şi : învierea), . ci și la: întâmplările din” 'bise- 
| rică până în timpul când Luca scrie ev vaugelia! Între noi înţelege 
pe autor și cititori” creștini. "Autorul indică apoi izvorul de unde 
a scoș "materialul cl și pr edecesorii care s'aii încercăt a: "trata isto- 
ria "evangelică : tradiţia martorilor” oculari, adecă * a apostoliloi 
și învățăceilor -lut Isus." Între” acești martori să numără și mâica 
Domnului. Din început nu e timpul câud Isus a. început lu= 
crarea. (Zigaben etc.), ci dela conceperea lu! (Acta 1, 21, 22). 
Ne-aă dat: nouă: .cu.:graiăi vii, şi înscris.  Alartori caulură și 
slujitor ai cuvântului nu sânt aceleași persoane: inartoril ocu- 
lari ai lucrărik. lui. Isus și care au devenit slujitori! cuvântului . 
(Acta:.26, '16).: :Cuvânt să in ca, ID3.— faptă, întâmplare. (4, 
36. Acta,.8, 21. 15,6), :iar gen. ro; 29you să rapoartă; la 
auronrau şi. Unmgerai: care din început aă: fost martori .ocu- 
lazi etc. Origen, Atanasie, Zigahen înțeleg: 29yos' ca..lo. 1,1: 
Nouă exprimă că Luca .e învățăcel mijlocit al lui Isus; 'Zeo- 
filact : -Din aceste: (precum ' ne-ai dat nou) reesă că. Luca nu 

era învețăcel din început, ;ci mat apol;' căci. alți) -erai. care 
Saă învățat din, început :.. . care aă și -dat la. î0o3e xăuoi: 
am aflat: de:bine,. am. crezut; cum ai făcut cel mulți, îndem- 
nat de. exemplul acestora. zagezolovSziv exprimă lucrarea, spi- 

rituală: el toate a petrecut spiritualiceşte, a examinat şi. scru- 
tat izvoarele; numal astfel a putut cunoaște lucrurile. Urmează 
3 momente. car! deosebesc lucrarea evangelistului de cele amin- 
tite:. de mat nainte: (ârw9er), cu: sirguință (Czofc53) - şi: pe 
vend (za9e5/)s) ; cele donă să rapoartă la întrebuinţarea, izvoa- 
relor, iar pe rând la espunere. Luca şi-a propus a espune 
istoria. creștină (loate aâaL:. nocynuagi, ce credea potrivit în 

întreg) dela, începutul ei, înainte de nașterea lui Isus. Istoria" 

ăcestuia, “îndeosebi a prunciey lui, începuse a deveni legendară ; 
de aceea, autorul o scrutează în mod critic (0zo:f65s): şi: tra- 
tează faptele — în genere — în: şir cronologie (zadesis;



cronologia, vieţii lui .Isus : e; mal .corectă Ia. acest. evangelist). 
V. 4 arată indemnul sericril. , Teoţil nu e cunoscut mal aproape; 

unii, „scriitori, vechi. afirmat -că este ; apelativ pentru; toți riubi- 
tori! de. Dumnezeil.. ZQUTLOTOŞ. (splendidus), e titlul proconzulilor 
Și. altor: diguitari: (Acta 23, 26.. 24,3. 36, 25). Din scrierea 
lui, Luca „reesă că, acest. Teofil. cunoaște, referinţele din Italia 
şi Roma; poate. că locuea. acolo ;: nu este, ar hiereul Teofil: amintit 

„de :losif, Flaviu, (Antiq.. 18, 6, 3. 19,.6,; 4). “Teofil era în- . 
struit; în. învățătura creştină (Fcofi lact crede: că de iaca), dar 
espunerea, pragmatică a. faptelor, creştine să-l;. întărească şi mai 
mult în. cele învățate. negi da zar xz9ns. 19y0u.; :e atracțiune 
în ;loc de „negi. Tv 16pwv, ots.: Zaru4 93, „zar geiv „să între- 
buinţează,. despre impărtășirea. învăători creştine, iar; „d6yos= 
cuventul. „Sredinţii (Fiole)... a Apt ee 

te 

  

.. i Dn aie aa 

Si zi: Provestirea Botezătorulul, 1 503 Do 
ep , ; i i Pi tg ta i Pa A 

'5;: Post-a. în zilele lul: Irod vegelei Tudeil un 
preot. oarecare cu numele:Zahâria din rândueala 
lul'Abia; și muicrea lui din fetdle.lul'Aron, şi 
numele-e! Elisabeta: 6. Tar.amendor răi: drepți 
inaintea'lul Dumnezeii,-umblând'în toate porun- 
cile şi-aşăzămintele Domnului. neprihăniţi. 7: Și 
“nu'aveai ci fil, pentrucă Elisabeta era stearpă, 
şi “amândoi erai înaintați în zilele sale. 8.:Și-a 
fost: când slujea el în rendueala! preoţiei sale 
înaintea lui Dumnezei,:9.'după datina: preoţiei 
i-is'a întâmplat să tămâeze întrând în-:templul 
Domnului, :10. şi toată mulțimea poporului: era 
rugindu-se afară:în vremea tămâeril. 11.: Şi s?a 
rătat lul 'ângerul Domnului stând:de dreapta 

aitarutul tămâerii. 12. Și s'a spăimântat Zaharia 
Szând, şi frică l-a: cuprins pe el. Fost-a=—exstitit, 

s'a ivit în istorie (Me. 1, 4). În „zilele hu . Irod: cel mare, 
care:a domnit dela 714—750 'u. c. Un preot. oărecare;: "aȘa- 
dar nu arhierei. Zaharia TPI = Dumnezeă își aduce aminte” 
(2. Reg. 14, 19 ete.). David împărți preoțimea . pentru, s&vâr- 
şirea - cultului la. templu „în 24 de clase (1.: Cron. 24, 10). 
Clasa. cărei. aparţine Zaharia este a 8.; iar, epnuegia—serviciul
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de: i, ideii. septemână; taică «serviciul! clasei “Care”: avea: „stptă-, 
“vâna. "Iosif Fluvii" (Antiq. î7 15; 7): are'"numirea” marei 
având i:în*- vedere * înrudirea ' care : "si lua: înr:.seamă! la:'sin- 
guraticele” clas6”'preoțeşti::Aliai cf 1: Cron 24,510. “Despre 
niiiieresi: “ut: Zăharia::(d6 suplinit: -:era) să “zice că eră din 
fetele: “hui: Aro: aşădar': încă: 'apârținea”! 'claseli preoțești : deși 
mi” eră: pprit: “preoților “a: lua.-în 'căsătorie:: femel -'din. alte 
seminţil.:  Elisabeta:=02t0N,;: altă formă alui patati Dau: 

'nezeul:: "jurămentulua. 'Nuinele: acesta * pare-: a fi fost: în: mare 
"Onoare la: “preoțime, pentrucă muierea' lui Aron. încă s'a 'chiemat 
“așa (Ex. -6;23):: Zaharia :și: Elisabeta“ erai: oameur virtuoşi ; 
drepți, să ia în înţelesul “Tr-V.:':celce'obsârvă toate: preserip- 

„tele legil-—,ce „rezulţă din „adausul; umblând, etc. ;. jexpresiune 
sevraizantă. (1. Reg. 5, 61). Dreptatea ; lor, însă este, adevărată, 
„are „valoare; înaintea, Tar. Dumnezeii, „nu „numal a pamnenilor 
(Gen: IT L-rete.)., Dizalo a + proprii=indreptare (XX, Deut. 
4, 1:60; 2.130,16. Ps. 119, 93 etc;; Rom..1,-32, 5,116), 
in, yzodaj=poruncă ; Antâia, . este „noţiune, mal „largă, a, doua 
maj; specială, (Gen. ; 98, 5. Deut, 4; 40): după, uni ântâia 
„expresiune cuprinde: preseriptele. morale, j&, doua , „cele; ceremo- 
'niale; eutegurtzoL; nud ueuzroăs; căci: nu; înşemnează:, însuşirea 
vieţuirii lor, ci să zice. de: persoane că umblat fară, „prihană. 
Contrastul „pietăţi. lor era; ;că: nu -aveaii;; „UrmașI pedeapsă 
;dumnezeească, (Gen.. 30, 1$..1.: Sam.. 1, 5. Ps., 128, 13), Ati- 
„cul radori=za9os. ocură ; [ta T..N. numal la Le, „Înaintaţ; în 
“zilele ;sale (Gen;: 18,11. „Ios.; 1.93, 1: în, vârstă, 1), Datina „era 
“la, „israilteni ase căsători. foarte. tineri, . iar: Zaharia, „cu: Elișa- 
“beta, după, lungă conveţuire. nu aveai, prunel,: de aceea perdu- 
: seră speranţa .a, mai .avea urmaşi. În. „V...8. sq. să:istoriseşte 

0: întâmplare; ce stă, în. legătură Cu naşterea,. Botezătorului, „La 
„cultul: dumnezeese . al: Evreilor să «tămâea „dimineaţa; „ŞI. seara 
Ax 30, -7..8). 4 i Întrână - preotul , în sânta să ducă . vasul 
„Cu; timâe, "amestecati cu. mal. multe spiţeril, : pe. altarul, tămâ- 
„eril „poporul. în--curte.,rostia,. rugăciuni, . Timâerea, era “simbolul 
-rugăciunil: plăcute lui Dumnezeii..(Ps..141, 2. “Apoc. 8,3 sq:), 
„şi: “Tudeiy credeai că. cea.de acum „este îmbinată cu. deosebită | 
binecuventare „(Deut.. 33, 10 SI): Cele 24 de. clase. ale e preo- 

E i) Dia Nam. 4, '8, 5, 24: sq: nu' să poate dedice că Zaharia nu era! de 50 
i de- ani, pentracă acolo' să vorbeşte « de leviţi, i ii.
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țimil. schimbaii -serviciul la teraplu după anumit ciclu în fiecare 
zi,„iar care: preot „avea să aducă tămâerea, în fiecare zi: să 

hotăra, în, fiecare; clasă prin sorți (e4aze TOV Suuuăoau) :- — ce 

să-întroduse ca drept din datină. vaos. (oo) =templu. propriii 
(ef. Mt. 4, 5).:V.-11 sq. descrie arătarea îngerului. lângă 
altarul. tămâerit,: „aproape: de: uşa „care. duce în sânta. sântelor 
(Ex. 30,1). Întrând. În templul Domnului sânt legate. strins 

Și exprimă că Zaharia „era singur: De: dreapta. altar udă, nu.8 

lui Zaharia. Arătarea  ângerească, . umple pe. Zaharia de frică, 

(Dan.:-10, 7 sq..:Acta 19, 17). Omul, deşi drept, apropiindu-se 

„de..el:; ceva, dumnezeesc e cuprins. de frică, pentrucă atunci. : se 

deşteaptă mal mult. conștiența, 'păcătoșiei: lui: | 

“13. Iar ingerul zise cătră eli Nute teme, 2 za 

natiel că: s'a auzit rugăciunea ta, “şi muiereaita 

Elisabeta va: naşte ţie fii și: vel Chiemă numele 

litri Loan; 14. “și'vel avea bucurie Și. veselie,'şi 

mulți se: vor bucura de nașterea lui.:15. Căcl va 

fi'mare: “înaintea” Domnului, şi vin" și. “beutură 

ameţitoare nu va bea, şi se va umplea de Duhul 

“sânt! încă din pântecele mumet sale, 16. șiipe 

mulţi! din” fiit lui Israil 'va'întoarce: la Domnul 

Dumbezeul lor. 17. Și el: va merge îndintea!: Lui 

în duliul şi: puterea lut: Ilie, ca să: “intoarcă ini-. 

mile: părinţilor cătră fil și:pe cel: neascultători 

întru înţelepciunea drepţilor, să gătească Dom- | 

nului popor gătit. Ângerul: vestește lut Zaharia (în strofă 

“dei 12 membre: ritmice) - dous: lucruri:'"va 'avea. fă, poporul . 

„srăil. se va "mântui: Sa aazit rugăciunea ta: ete. “indică 'că 

“Zaharia “încă nu perduse speranță a avea urmași: spunend.: şi 

“nuniele -lul: “Joan (ȘTI, = n = Dumnezea e milostiv) ; LXX 

“are-lova (2.-Reg. 25, 23), wav (Neem. 6, 18), Iwavâv 

:(Neem."12, 13; 2. Cron. 17, 15. 23, 1), Io dns (2. Cron. 

98, 19). Crizosto, “Teofilact. ete. zic că Zaharia se ruga, -în 

“acest; moment pentru mântuirea poporului israiltean ; ' Augustin, 

Zigaben ca să aibă, urmași — mal: vârtos din motivul că nu 

"eră, prescrisă :niclo rugăciune ce ar fi rostit preotul întrând cu 

“ tămâea în sânta. În loc de peveoe (aici=nâştere) citesc - unii 

„. Pewwijoe.. (Recepta, GĂI). V. 15 sq. să descriii: însușirea per- 

sonală a, celui promis, lucrarea luy, raportul cătră Mesia. Va
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f, maxe: . de, însămnătate, spirițual, necunoscută; (05.1, 11); 
iar, “înaintea, „Domnul e, contrast . la, lume::: ce. pare . omului: 
extraordinar, ax, Dumnezeii poate. fi mic, şi întors.. Vin și Deu-: 
tură ete. (oi sua]: abșolui; este. Maziret 1 desăverșit (Num.-- 
6,, 1— 21, Jud.;..13,. 5; d, “Sam. :12), 70.;,0ixega 025, 
LĂX Jud. 184), însemnează, orce: ta ameţitoare — dar, 
nu din struguri 5: se. făcea din, «poame, cereale, miere, finice.: 
(Pliniu, N.: E 14, ;19).. 0U pur] cu conj. :aorist.: Win. p:-471--. 
sq. Se „Va. “umplea . de Dual. sânt :. o „putere... cereascăi:: mal-; 
înaltă, „care, lucră,, întrânsul, „și-l sânţește (Ps. 51;.13. Is. 63, 
10), nu „Duhul sânt; „care; să, împărtășește. abia. de- Is (10.7 
39), Din, păhtecele., „miză ; sale, ON 955. Ps... Gide. 
foarte” “tenăr, din, „copilărie, dar, pentru: v, 44. îniiniazi ai. 
că, încă, fn “pântecele mumel' Sa arătat. - lucrător; acest: spirit: 
Inpărteşirea, „Duhului - sânt îl, „caracterizează - ca..profet. V;:16.: 
espune, lucrarea, „celul, promis :. „Pe, mulți ete. El deci va; în2.: 
toarce “inimile păcătoşilor la Duninezeit; va predica, : pocăință; 
(Mt. 3, 2), dar nu va produce noii element de „vieaţă. Luera- 
rea, lu 'se mărginește : “la Israil, centrul omenirii de unde să. 
va lăţi mântuirea; dar, nu! "toţi Tiembri lui Israil” vor, “asculta, 
de' 61: “pe! midi pia! întoarce. “Doninniul "Diuunezeal lor: nu Mesia, , ; 

ci Dumnezeu." V. 17: Aretarea,! Botezătorului să'pune "în legă: . 
tură “cu” Mal. 3;:23!: Înaintea lui 'să: rapoariă după. înțelesul 

“gramatical: la” “Domnul: Diinunezeul, din v...16. În Cristos vine 
însuș Domiiul “ Durânezeă, pentrucă, după profeţii TV. ve. 
nirea împărăției” lui 'Dumnezeii să identifică cu arătarea ul 
Iehova 'în mijlocul ! poporulul ales (Is. 40. Mal. 3, 1.5, 
4."54.).' Aceste 'cuvinte exprimă deci dumnezeirea; Iul Cristos. | 
În* duhul și” „putea : la Ilie explică cuvintels ” protețului 
Malahia :: Toan' nu'€ lie cel înviat, ci “numai, tipul lui; „el. 
va: lucra, 'în spiritul și cu “puterea acestuia. Moisi â. “tmte- 
meiat' teocraţia T. 'V.; “Ilie a” înoit-o: de aceea “sosind. celce, ă 
avea, s'0 perfecţioneze, sânt. amendor de faţă At. 17, 3). Duh | 
exprimă ceeace” manifestă, “principiul mai înalt, în genere, iar, 
putere ie: "special: Puterea lui Dumnezeă care sa arătat în Ilic, ” 
îndeosebi cea! pedepsitoare, este caracterul lui Ioan (Alt. 1, 
14). De observat, este, că ângerul. nu citează din s. Scriptură, 
ci aceasta se” pronunţă astfel pentrucă așa s'a, hotăr ît în lumea | 
cerească, căreă aparțin persoanele cari grăesc; adevărul cuprins”
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întrânsa,. e. recunoscut: în cer -şi pe pământ. Sforşiiul VL 
liber după ::Mal:'3,'23. LXX- traduce aci 65 dnorazaejaki: 
zag0iav 1aTQ06 nQ0s vio, “zai zagdiav - ardeuinov 11905 “T0V. : 

zânotov dUTov.: : Cuvintele citate expririă că “Butezător ul va! 
restabili raporturile morale, el 'va întoarce inimile părinţilor” 
cătră fil: lor; dar: sub păriiiță nu să înţeleg patriarhi, e ca cum 
aceştiă vezând că urmașil lor :se întorc: iarăş i-ar. iubi. Neas:"- 
cultători (adecă : va întoarce) : imorali, pentrucă caracterul imo: * 
ralităţil este: neascultarea de. Dumneză. Asupra acestora, el va 
înfiuenţa câ! să'se întoarcă, dela calea “lor” şi: să fie drepţi. ai 
pQowjor;: prepoziţia Ev: la: verbele "mişcării: stă pregnant ; st 
schimbă ţinta la. care s8 se ajungă cu starea la tinta: “ajunsă 
(Win. -p.- 385: 4. a). SE găteuscă e scopul 'lul' ia, întoarce. Și 
scopul final. la” va înerge înainte. Domnului :. Dumnezei, ca ve 
16.17. Popor. gătit, rezultatul lui se: gătească : "un popor, cu" 

adevărată stare morală, corespunzătoare: la întemeierea, Impără- 

ție: mesianice, a 
) 

"18, Şi zise Zaharia cătră înger: Din ce voii | 
ciinoaşte aceste? că ei sint. betrân Și muierea, 
mea înaintată în zilele sale. 19. Și, răspunzând. 
îngerul zise lui: Ri sânt Gabriil care stai îna-. 
intea Lui Dumnezei, și am fost, trimis să grăesc. 
cătră tine și a-ți binexvesti aceste. 20. Şi iată vel. 
fi tăcând și neputând grăi pănă În ziua când vor. 

fi, aceste, pentrucă n'a! crezut. cuvintelor melc, 
cari să VOT, plini la vremea lor. 21. „Și era. popo-. 
rul: așteptând pe Zaharia, ȘI se mira, că. zăboveş. 
te! el în templu. 2 | „ar eșind. el nu putea săgră-: 
cască lor, și cunoscură că. vedenie. a. vezut:in.. 
templu; şi el era făcând. semn lor, şi ară &mas mut. 
23. Și.a fost că plinindu- se zilele slujbei sale,. 
sa dus la casa sa..24. Iar. după. acele zile.a par-, 
ces. grei Elisabeta muierea lui, “şi Sa ascuns cincl. 
luni, 25; zicând că așa mi-a, făcut mie Domnul în. 
zilele în cari a socotit săia ocara mea dintre oa-, 
men. Necredinţa lui Zaharia e contrast la credinţa lui Avram 

. (Gen. 15, 8). Ca şi acesta cere Zaharia un semn, dar deosebită . 
e dispoziţia lor:: unul se îndoeşte, celalalt nu - (Rom. 4, 19). 
Zaharia e convins că lul s'a arătat; ceva extraordinar, deși nu
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poate crede „că: să:va. întâmpla :ce rângerul: a::promis. Cererea 
semnului să încuvinţează (Gen. 15, 8. Le. 1, 34), câte odată 
st 'mustră contraruil :(Is:*7; 13). »Ângerul il promită Un Semn, 
darpi depseştei necredinţa: „Cai ci motivează :cererea scinnialuy; 
E 'Sâut:* ângerul spune demnitatea! sa'în faţa: căreia” necredinţa, 
trebue! pedepsită: Gabriil ON a3=băr batul luă Duninezea, Dan. 
$,;:16:19;:21) reprezentă 0 putere creatoare: ailul Dumneze; 
unul “din” "cole: “7 :căpetenir- ale îngerilor; de! âceca, înaintea ta 
Dumnăzeă. i Pedeapsa ângirului este: că Zaharia, nu poate grăi. 
pi) :0uvatevozi'2a2ioăi 'e! epexegeză' lav: ocwnăv, pentru” zogos 
(vi :99)'i: Starea de"*muţie încetează însă. când::se “vor tîniplini 
toate -cuvinitele ângerulur:i mal ântâiă: so :va naşte cel promis, 
apol urmeâzii celelalte. cviPajv' corespunde lu“ Dn (Deut. 
28;,:47)'şi! is »yi (lerzi29,:.9): drept: răsplată“ că iete; (19, 
44 Acta 19423 ;* 2...Tes..9,.10). Lra! poporul. așteptând etc.: 

după! trădiţia” de :apot: preotul: liturgisitor* nu. petrecea - mult - În 
sânta, iar în caz contrar să- credea că i-s'a întâmplat.cevi și. 
fiind. el atunci reprezentantul. poporului. să considera. plagă na- 
ţiouală.; “Cunoşcur d: amuţirea : lui, Zaharia, poate. şi „exteriorul 
(find. iritat) dădură „poporului, să inţeleagă că a avut. vedenie, 
care i-a, luat graiul, (Jud. 6,.25.sq.).; „Făcând semn :. ce nu în- 

țeleseseră. el întăreşte Zaharia, făcând. semn cu mânia, După sfâre 

şitul: tăptămânel de:serviciit; Zaharia se duce la; casa sa; Elisabeta, 

“purcede grea Preoțiliisrailteni în timpul serviciului la cultul, dum- 
nezeesc locucaă nentrertipt în edificiile templului. După acele zile: 
în cant sa întâmplat” ar&tarea. Să dscuns: nu voia, să convină 

iu“ cineva Motivul! acestei faptei să! 'spune Y. 95, iar Origei, 
“Ambrozie, " Teofilaci, Zigaben Îl afla! în ruşinea că ea la, vârsta 

înaintată, nu, € "abstinentă, alţii “cred că se ruga, “Sau ca să. do- 

bândească, „deplină Sieuranţă asupră stări! sale, Că așa m- -a făcut 
„ete. cf. “Gen. 30, 23. În 1. YV. sterilitatea să considera. pe- 
„deapsă, “dumniezecască, (Is. 4,1. 44, 3. Os. 9, Ul, „Ps. 113, 

9)... Elisabeta recunoaște, că acum. Dumnez ze „a. vinevoit . a-l 

ua, rușinea,: de aceea: în. cari a sonolit ete. “ads . fără: prepo- 
iziție. i2zeî9ev -e: expresiune solemnă :. Dumnezeii! purtând : grija 

icuiva: îşt-arată grația; să închipue: că. se întoarce cu fața cătră 

acela: > Între Oamenă: st poate: lega: la să în, mal: bine tusă: «la 
Ocara-miea. i i ; RI
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peri goi da Zămislirea luă Isus 1: 2688, pri ta 
€ “ „i ea ț -. 
: 4      tată feng a ului 
„26; lar, în luna, „âşesea a fost! trimis ângerul 

Gabriil dela-Dumnezeii.în cetatea. tralileit; ce:să 
chiamă:Nazaret; 27.-la.0: fecioră. logodităcu bar, 

“bat, al-cărui nume.Losif..din casa; ui David, şi. 
numele:fecioarei Maria; În: luna, a: șeseu: să. raptată 
prin dara ;vs94.;, Cincllunt Elisabeta: s'a ;ascuns;:::iar,:: în 
luna a;.6. s'a întâmplat: ceva .ce.a- făcut cunoscută starea. ek, 
Din: „acest: dat „putem :hotări. versta ului : Isus. faţă. de Botez ză 

toiul; La Nazaret :c£. Mt. 2, 935 DoQsort, aminteşte evant- 
gelistul că: Maria era-fecioară, aluziunei; la: Is: Do ilduef, „Alt | 
1,422 sq: Logodilă icu: bărbat ef. Mt: 11-18. Insif să zice 
că! este-.urmașul “lui: David : :deci Isus şi după, părintele putativ 
este; din 'casa lui, David: (9. Sam.:7,-19. 28,.1:5q:). —.Crizo- 
stoui,;;:Teofiluct,- :Zigahen: rapoartă! din Cusa. aa David: la: Mala 
Și Iosif. + Se Ma ai ie, n tine vu ul îsi si ii 

  

1 tsi i 

p 

ţa cecacă et plină de” dir “Doniniul: e cu: tie; 
ietuvontată e eștI! tu între: iniiljeriri29. Tai e ave. 

dând s'a: “spăinintat. de. cuvântul Mur, Şi! cuigetia 
ce'închinare'va fi: aceasta! 30.-Şi'zise “Sri ngerul: 
Nu-te teme; Mariam;:căcriat'aflat) hat: lar, Dum 
nezeii. 31. Şi: iată. vel: lua; în pântece și:vel-naşte 
fiu, Și, vel: chiema numele.lul. sus: 32. Acesta; va 

   

va; da. Tux Domnul, Dumnezei. tronul, lut, Dai 
tatălui, săi, 33. „și va. Ampărăţi. peste; casa lui, Ia- 
sah, în veci, Şi. împăr ăţiel, lui nu va, fi „steril 
.0 “dtelos “după clotdduv lipsesc, BL Min. „unele Yerz,; 
aceste mărturii nu să: “află apol binecuvântată et. ba ilie 
minieri “(ale Recâptey): Buciiră- te e salutare p ape: “ Plină 
de har (după Vulgata; deşi paouzăow tnsari ză a dărui): 
inarul este 'extraordinar! pentiucă a! fost: “aleasă să: fiâ'l-muma, 
“Mântuitorului. :Domnal 'cu tine (este); 'salutare ': indatinată“la 
“Evrei ' cerând! binecuvântare, mântuire și + fericire dela “Domnul 
:(7p59 Tim, Jud. 6,: 12). Domnul: este. cu : toates:creaturile ca 
:atotprezent;:! cu:.toți oamenii. căror - arată: graţia :sa,: cu! toţi 

drepți! pe care sânţește,. cu cel aleși prin deosebitul.- Stii 
- 

I
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ajutor, iar icu' Maria -îndeosebi, .pentrucă -a; devenit înstrumenz. 
tul: special;“alt atotputernicici : lul:. A ngerul :0 ;. numește: Vine 

cuvântătă. ești: bu iînti-e mnuieri căci intrânsa Su reălizat :nașterea, 
cu: fecioria ; “tare rraodevoujzn0.-1] 0e:idovoa lipsesc: NBLĂ 
Min. Maria,ise: spăimcntă.: parte: de: vederea: ângerului,: pârte 

„ deticuvintelei “luli pe: cari“le: înţelege; dar nui:ştie să lera- 
poarte: la: sine „notands=qualis, ce . însușire, conţinut şi: în 

legătură :cui'eî7pi'fără; iz ce: trebuie : să-și închipuc: sub această 
închiuăciune (Win. :281. i€.).:: Întărind : ângerul: zisele. sale: ves- 

teşte:zi: Nu te itemieiete:; AI: aflat. har. exprimă libertatea: lu- 
-crăril dumnezeii ŞI fără. “conlucrarea și - meritele:::omului:.că 
mă vezi” şi auzi: dela: mine aceste" cuvinte: să-nu : te spăimente;. 

'toatetise bazează : pe graţia ice” al 'aflat la Dumnezeii. Și iată 'ctc. 
e: aluziune'la Is::.7,::14. :Nu'nunisă i-st;spune:;:că - var naște, 
ci” Şi numele :celulce' se-:va naște (Mt..1,: 21). V; 32.:5q.: să 
descriii: natura; fiinţa: și “demnitatea, : acestul - fii. Acesta-.va fi 
mare ete: (v.! 15). Celui: Preaînălt corespunde evreesculul: i? 
(Gen: 14, 18);: exprimă. miesianitatea, lul. zaleto9au: însemnează 
existența, “dar cuinţelesul 'a “fi recarnoscut;: Fiul - care:!tu vel 
naște va fi Fiul lu: Dumnezeă. şi-.va fi, recunoscut atare, Şi-i 
vada: luă cte::: acest fiti: ca, Mesia: e "urmașul : lui: David:-(2:, 
Sim: 7,113-sq cf L:"Reg:::8,: 26—29.. Ps. 89, 5..Is.: 9; 
7:vler.i:33;:15 sq... În veci: să : determină: prin nu: va; avea 
sferşit (Is::9,: 6.:.Dan:-7, 13 sq. Ps. 110,410. 12, 14cf: 
1;:Cor:::15; 28). Această impărăţie nu-s& poate mărgini.. po- 
liticeşte ;: de.accea raportarea specială: la casa :lui Iacob st 
ia ca v..16., iar;ipoporul: Israil: e :prototipul omenirii (AI, 2 
6), care se aduni în împărăţia mesianică (lo. 11, 59)... 

“aq: Târ Marian zise cătră Anger: “Cum : va fi 
aceasta, de vreme-c6 ei: nu, ști de bărbat?" 35. 
Şi răspunzt &nd îngerul zise el: Duh: sânt se va 

pogori peste tine, şi puterea celui Preainalt te 
va. umbri; pentru! aceea Și sântul care: se. va 

naşte se va chiema Fiul lui Dumnezeii. 36; Și 

iată Elisâbet' rudenia ta și aceasta a zimislit 
fit la. bătrâneţele, sale, şi aceasta: este a şosea 
lună a''€), ceeace să chiema stearpă; 37..căct la 
Dumnezei niciun cuvânt nu ecu neputinţă 38. 
Jar'Mariam zise: lată roaba Domnului; fie mie
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după'cuiântul:tăi;:şinssa. “dus ângerul dela. densa. 
Cum. vai fi “aceasta ete: Maria! știe ; că: ea: nu;; trăeşte., în: că 

„sătorie:: cu: bărbat . (nat „știa: de-dărbat- st inca Mt:+1,.25); de. 
aceea; cum-i st. vor: întâmpla cele. spuse de: mger 2 Im Aceste, 
cuvinte i nu: exprimă -fnecredința,: Mariel, «tci:ș-nedumerirea, :iel 
în „privința chipului cum să..vor: realiza. promisiunile, ; ;Incarna: 
țianea iului să: atribuie persoanei. 2.3; din,sântaiTreime,.; deşi, 
toate: lucrările : dumnezecști în: afară, sunt, ale:tuturor, persoane 
lor. Substaniţa'-nâturel; omeneşti! a.:lul . Ingos:i cra :formată.!.în 
Maria, iar: Duhul sânt: îi dă forina ; -de aceea natura omenească 
ajunge: în::Isus;: culmea : perfecțiunii: medita tpar nu te arti-, 
colat: căci :e: nume propriii, în--care caz apelativele. adese masi. 
artic. :(Win..:p.+116); apol nu: să tratează. de Duhul: sânt j:ca 
persoană, ci! «mar: vârtos cade putere. creatoare. câre,: purcede 

dela. Dumnezeii. Se',va:pogori preste: tine. ef. Acta «11,8: iPu 
terea : celuă Preaînalt e. sinonim. cu : Duh sânt: o putere; dumne: 
zeească:: “este. ce .te:.va -umbri.: ZrrozeuCew, i metafora, e luată, 

din T. V.:(Ex.:40, 45: Num: 9, -15.); şi» exprimă: efectul us, 
crării: dumnezeeşti în. “cazul. : „prezent. Teofilact : -Coum -paserea 

„ imbrește. put, așa și puterea: dumnezeească. cuprinde întreaga 
„ fecioară.::70 :pevvoutvov &pâv .'e nentr. ales pentrucă, să: are 

in vedere fotqpos; de aceea aduusul den: tine: (după Mt. 1,16): 
e: superflui: (C::Min. Verz.) ;- subiectul e'&prov, Misteriul, anun= 
țat Mariei să arată drept acţiune dumnezvească :; (1. Tin. 3; 15) 
—. acelui sânt, puternic, - preaînalt (1s...31, 3): — :motivân- 
du-să::că Isus e plinirea” dumnezeirit;. (Col... 2, +9).- “Realizarea 
promisiunilor să âsigură. Mariel, prin: semnul ; (ca: V. 20); că 
Elisabeta, e în îaltă stare. :2 pg: e. formă ionică în loc. de 
Viei. (Min. p. 62. 1b.); „Recepta are NO. n Comparând v. 
5..și 36 cu 3, 33 (Bvr. 7, 14. Apoc. 5,. 5), rezultă că. nea- 
mul lui Aron şi familia, Mariel erati incuscrite, „ceeace. mu 
era oprit : nici. prin „lege (Num. 36, 1 șq,).. “Și această ete, : 

care până acum să ţinea stearpă € „grea. în a 6. lună, Y. 37: 
edin Gen. 18, 14. cdvvartiv = e cu neputinţă At. 17, 20; 
LĂA. Gen. 18, L4.. Zah. 8, 6.:l0b 4272). Gia = 33 ş 
cru, obiect: la. Dumnezeii toate sânt cu „putință; ce el promite, 

ŞI , împlineşte.  Ângerul “încheie arătând, că, atotputernicia ., dul 

Dumnezeii e absolută ; el stverşeşte Şi Jacruri. ce par impoși- 

bile:: V. 38. Maria declară cu smerenie. a primi planurile dumue= 
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zeeşti :::Iată roaba: ete.i: Întruparea:. Domnului” înică ceste:iun act 
al''credinții;::Maria se 'învoeşte: ca, +să .sev: sEvorgeasei isteriul 
nepătrans! (Cuvântul „trup sa. făcut, . Io: 14) mpi în] 
E a Dl portia Caz m a e Tr n al 

ă pe Elisabeta dq: ag 56. „iii 
O II SU 

      

       ERE Şi 73. Marizi vizitea 
pin 

: ie ' 

  

De ti 

i *39."Tar'sculibdu: se. Matia? în zilele: cerea 
$'a- dus la munte: întro': cetate. a Ludel, 40:"şi: 
intrat! în casa: Zaharie! şi s'a închinat Elisabetei! 
Diipă: spusele îngerului (v. '36)": Mariă's6''vede “indemiiată “a 
vizita pe! "mudenii: să, “Elisabeta. “În i zilele- aitlea ;! actastii cala” 
torie: păitru iv: 26: a6ii 56'a fost! iuiediat! după cânterzaţia 
cu: “ângerul;” ar: “evângelistul istoriseşti o: întâmplare“ diri“vieaţa | 
de atunci: a: Mariel. “Locuinţă lut Zaharia e hehotăiită; vedeni 
însă că! era în seminția, Iuda; la 7: Ogewiţ: “se! suplineşte' polo 

fiitioi cetate "a udă €: ţinta” “călătoriel;. orașul 'e* după tradiţie 
Hebron (los. 21, 11), ântâiul oraș preoțesc'în seminția această; 
alţii: citesc "1oiQa::ca: numele, orașului: zictud, că ar fi; cetatea 
preoțească ! “uta: (EDP: sai: TD los.::21,: 16.:15,:55—LIAX 
a: scris; Ira). erai: aizăvdije iesit “ur: anovduios și AX 
întrebuinţează Ex. 12, 11.:Ezra 4,23: Dan:6,- 19 i 

  

"41l.“Şi'a fost cânda auzit Elisabeta. inchi 
rea Mariel; asaltat! pr uiicul. În: pântecele el și's!? 

„umpluti Elisabet de: Duh'sânt, 42. Și a: strigat” cu 
glas: mare. Şi a zis: "Binecuvântată. ești tu:între 

muieri, și: binecurântat! ester odul pântecelui tăi: 
43. Şi de. unde mie-aceasta-ca să&vină maica Dom- 
niilui mei la mine? Ozgrâr st întrebuințează despre miş- 
cările“ saltatoare : în cal” transpune” bucuria ; ISA traduce Mal: 
4, 2: O4I9TIjOsrE Us uoozdgu (Gen. 25,. 2 — mișcarea 
pruncilor: în : pântecele: maicei). Ca prune enăsai Ioan se: 
arată înaintemergătorul '-Mesiel. :: Cu :această: mişcare Elisabeta 
căștigă : luminare mai înaltă ;- binecuventă pe Maria: (şi.pruncul) . 
în chipal îngerului: (v. 28). EUlOy mite = == euloymros "LXX: 
Gen.:24; 31.26, 29. 14,19; circumseriere evraizântă a, su- 
nel nu: exprimă: 0. dorinţă, ci. e aserțiune.“: Această : bine-- 
cuvântare s& cuvine Mariel înaintea tuturor. feimeilor. pentru. fiul: 
săi : "și: binecuvântat :este rodul: ete. Și: de unde :::să tace. (Win. 

pi 545.2); exprimă smerenia Elisabetei care, deși mal bătrână,
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mal nainte :0 :binecuvântă, : acum :însă: o.:recunoaşte. superioară 

pentru: deosebita “alegere. îna "după + 7709. nu:: mal. ărei înţeles 
final ci circumscrie infinit. (Win. sp. 316. '€:);:-Locul:acestae 
paralel cu v. 17. şi zvgros exprimă încarnarea lui Dumnezeă în 
Mesia, iar expresiunea, corespunde, evreescului, 97; saă m 

44. Că iată cum fu glasul închinării tale în 
urechile: mele, :saltat-a prunculicu.bucurie în 

pântecele mei. 45. Și, fericită;este.care,a crezut 
că. vafi săvorșire, celor zise:el dela; Domnul, Aci: 
s6 spune.,cum â, cunoscut Elisabeta că Maria, e. maica: Dom- 
„nului ::; Că. sată. etc. „Această : cunoştinţă: a, avut, Elișabeta,. „prin 
Duhul sânţ (y.: A4L).:: În; v...45 vorbirea: “Elisabetei, trece,; În, 
persoana::a..3..: „udână credința „Mariel: când. Anger ul, i-a, Spus, 

"chiemarea.; ;Care. „A crezut :are; în vedere v..38.: ; Ființa, acustel 
credinți, este. dispoziţia internă, cu, care Maria, se,;lasă condusă 
de; puterea, cerească ; „admiterea, „înriuriril „dumnezeeşti., ŞI: pri 

| mirea,, acesteia, În inirait,. cu iii AL Et iii tarta 

Cele; întâmplate + cui: “ Angerul, iar: acum Liuecuventarea 
Eisabetel îndeamnă pe Mariă aş. vărsa * bucuria inimil.:;. Cân- 
tarea: următoare. (numită după Vulgata: Magusficat). după cuprins: 
are multă; asemena cui'cea rostită. de Ana muma.lul Samuil. 
(1... Sam...2,:1—10). : Imnul să împarte. de. unit. în. 2 :strofe: 
46—50 în "care. mulţumeşte: Maria pentru încarnarea lui; Dum- 
nezeii. (46—49) și pentru „biserică (50), 51-55: preamăreşte 
mântuirea, ca învingere asupra păcatului: (51-—53). şi intemeie- 
rea. împărăției : lui Dumnezeii. (54.55); -alţil. îl, impart în, 3. 

strofe: 2. de câte 6 membre (46—49. 50—53) şi una, de :4 
membre ;(54...55)..; Cea -mal firească, însă pare: “împărțirea, im=, 
nului în: patru: părți: .46— 48, „(pini ka dure): 48” 159 
51—53, 54.55. i pei | 

:46. Şi.zise Marian: ar: Aareşte sufletul mei 
pe.:Domnul, "şi s'a.bucurat duhul:'mei:de: Dum- 
nezeii: Mântuitorul m ci,:48* că:a căntatspre sin e-:: 
reia slujnicel sale; Aăoște cf, „Acta::10,: 46.:19,17.: 
Fil. 1,:20.: ayailrar | SĂ 1. Sam.:2, 1.) ocură:în activ, nu- 
mal aci” și. Apoc.:19, .7.. Aorist. st: rapoartă: la: momentul lui 
aneBhepe. Duh şi: set (ef. 1. Tes..5,:93şi:14 Cori, 9, 14. 

15.44). însemnează întreaga ființă internă ; «puterile “spirituale 

mai sinalte :. și: inferioare. : (Ps.:.103,: 1).:: Maria: măreşte. şi“: se
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bucură de Dumnezeii, pe care-l numeşte Mântuitorul sai feri- 
citorul săii (Jud. 3, 15. Ps. 33, 9. 24, 5. los. 12, 2). Mo- 
tivul acestei bucurii este: Că a căutat ete. 1. Sam. 1, 11. 
Ps. 31, 8. Smerenia slujniceă sale e mal marcant ca: slujnica 
sa: smerită ; substantivul pune însuşirea. în planul prim. 

„4%. Că iată de acum mă vor ferici toate nea- 
murile, că mI-a făcut lucruri maricel Puternic. 49. 

Și sânt numele lui 50. şi mila lui din neam în neam 
spre celce se tem de el. În versurile precedente Maria, 
se smerise, iâr aci arată gloria la care-a ajuns prin voea lui 
Dumnezeă. Ea nu era smerită politiceşte, căci era din neamul 
lui David, ci în conștienți sărăcie! interne; ca nu vede în sine 
nicio  Însuşire came ar fi remunerat acum Dumnezeii (2. Cor. 
11, 19). Cu de acum mă ete. devine Maria profeteasă: din 
momentul când Elisabet a descoperit (v. 42), în deplină 
conştiență a măririi sale. La neam cf. Mt. 11, 16; iar toate 
exprimă că şirul acestora nu se va sfârşi: toate'vor recunoaşte 

înalta demnitate a celeiace-a născut. pe Mesia. Lucruri mară 
(eyala, Ps. 71, 19. LAX Deut. 10, 21) înţelege Maria 
alegerea el - de maica Domnului.  Dupăce descrie. cântăreaţa 
atotputernicia lui: Dumnezi-i trece a presmări sânțenia, şi mila 
lul zicend: Și sânt numele lui: el iînsuș, pentrucă. zume în- 
semnează ființa în genere și s& determină prin mila. Unii 
leagă și sânt numele luă la cele precedente ca cum ar sta în 
loe de: al cărui nume sânt. Din neam în neam, sai; în 
neam și neam, în neamurile neanutrilor (Recepta) săut variante. 
Trei însușiri ale dumnezeirii Sai manitestat la încarnarea lu! 
Cristos: atotputernicia, sânţenia și mila; aceasta din urmă însă 
să descopere numar celorce se tem de el: credincioșilor (Ex. 20, 
6. Ps. 103, 17). - 

51. Făcut-a tărie cu braţul s6ă, risipit-a'pe 
cel mândri în cugetele inimil lor. 52. Pogorit-a 
pe cei puternici de pe tronuri și a înălțat pecel 
smeriţi. 53. Pe cel flămânzi i-a umplut de bună-. 
tăţi şi pe cel bogaţi i-a scos afară deșerţi. Profe- 
ţia precedentă s& descrie aci în detail. Mesia, pe care poartă 
în pântece, împărtășește: binecuvântarea “lui Dumuezeii celor 
smeriți, și va, pedepsi pe cei mândri. Cuvintele ezoinoe ete. 
să iait ca. viit. Expresiunele şi imaginele sânt împrumutate din
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T. V., unde :Mesia să descrie ca domnitor .și..rege arătând::că 
Dumnezeii. în timpul mesianic .va descoperi: puterea: sa, faţă 'de 
toţi și numai. cel :smeriţi:vor: întra: în: împărăţia lui: ; Aceasta 

„află: expresiune mal. vârtos în-v. 53. Făcut-a' putere“ este evre- 
escul Dn. riiyy :Ps. -118,.15...:Cu::brațul ::săă::i acesta. tei: Orga- 

„nul.cu care. să, exerciază, puterea. : Inima, e. centrul; vieţii spiri- 
tuale și sufleteşti. (al cugetelor..și;. dorințelor). „Pogorit-a: pe „cel 
puternică; etc. să; rapoartă,; la; ; puternicii ;care :se; opuneaii lul 

Dumnezeii ; Teofilact. înţelege. pe demoni. şi | farisei. „ Plămâna, 
adecă,. Spiritualiceşte, dar și ;trupeşte. Bunătăp : spirituale, dar 
şi. cele necesare pentru traiii.. 1-a, scos afară. „deșerți: « fără „să 
le: dee Dunurile, spirituale, nică. mâncare, Aşa cel 'săraci cu 
spiritul. (AIt...5,.3) se. înavuțese, de „nutriment., spiritual. (lo. 
6,-27:sq,),. iar "cole, cred. că. ai, “destul, . se. mulţumesc : cu sine 
şi, nu, caută . cele „mal. înalte, - cel; mândri, inu „vor ajunge. la 

„grația, mânţuitoare (Ps. 34, 1. a iu Sri 

uBâ, Luat-a, pe. Israil Slugă. sa, Ca::s8- Şi aducă 
aminte. de, mila sa, 55..precum,zise cătră, părinţii 
nostri, lut: Avram: Și. semânțel. lui pănă'în veac, 
Resumarea promisiunilor; mesianice..din T.;V. Aor. „dvreidfero 
are înţelesul viitorului; ; avril Bdveo 9 — —Bon9eiv. 70 :4Boadu 
e. dat... commodi ȘI, să. leagă cu. uvnoSivat '2Adows. (Ps..98, 3), 
iar precum zise ete. e. inciză.. Înţelesul :, Dumnezeii -va, plini 
totdeuna,. promisiunile făcute. lul. Avram şi - stmânţel lut. Să 

„ mânţa să ia. în „înţeles, spiritual (Rom. 4,19: sq.). Construcţia, 
unio diva ziwos. rii e clasică. Zigaben,. ete. „leagă Jul. Avram 
ete. la zise; da?ziv să construeşte : cu..; ;100s + „la acuz. or, cu 
dativ — dar acestei legături se opune, și. semânţey.. la, „care 
insemnează - toţi urmașii lui: Avram și.nu, „poate. fi, apoziţie la 
cătră păr inții nostri; apol în veac. d Ii 

„56, lar, Mariam a r&mas. împreună cu densa 
ca la tre Tu, și S?a întors la casa sa. Maria . TE 
mâne la, Elisabet mal pănă la nașterea. Botezătorului ; la ren- 
toarcere să întâmplă Mt.. 1, 18 Sa. La „casa. sa. dovedește, că 
Maria locuea în Nazaret. . a ati 

8, 74. Nașterea Botezătorului, 1 B7— 80. 

57. lar Elisabetei s'a, plinit vremea să nască, 
și a născut fiii. 58. Şi ai auziticelce locueaii: îm- 

„28
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:-prejur şi-rudeniile er:că a mărit Domnul mila.sa, 

- cu: densa, şi: se bucurati. cu densa. Gen. zov Tezelv 

- aur depinde de 6 xedvos. Că a mărite evraizm (Gen.:19, 

:19;..1.-Sam. -12,724). Dumnezeii cu această 'naştere: a; mani- 

“festat graţia sa în chip -deosebit.: ;. a 

159. Şi-a fost-în-ziua'a optaivenit-ai să'tae 
“împrejur pruncul, :şi l-ai: chiemat.pe: numele 

tatălui săi Zahariâ:.60. Şi răspunzând muma lut. | 

zise: Ba, ci să se chieme Loan. 61. Și ziseră cătră 
dânsa că nimenl-nu este din-rudeniatacarest se 

_“ehieme cu acestinume. 62. Șiait'făcut'semn'tată- 

 lut-lul, cum-ar vrea să-l 'chieme pe dânsul: 63. Și 

cerend tăbliță scrise:zicânăd: loan'este numele 

lui. Şi:toţi s'au mirat. După Lev.'12, 3 fiecare născut, 

de. partea, bărbătească trebuea să se tae imprejur a 8. zi dela 

“naştere; cu “această” ocaziune, după vechii obiceiul, să da, şi 

numele (Geri. 21, 3 sq.).: Ceice ati. azistat la acest act voeaii 

să numească pruncul după tată; era datina a. numi pruncii 

după părinţi sai rudenil apropiate (v. 61). Elisabet însă nu 

“se învoeşte; tatăl întrebat decide în favorul el. În ce chip a ajuns 

„“Elisabet să cunoască numele nu ştim : dela Zaharia carei-la îm- 

părtășit în scris (2); Teofilact: Iar Elisabet ca profeleasă a grăit 

despre nume; Zigaben: Din Spiritul sânt aceasta a învețat și 

“numele (Origen, Ambrozie). -Crizostom, Teofilact, Zigaben afirmă 

că Zaharia era şi surd, de aceea a fâcut semn; dar știut este 

_că şi cu cel muți-ne înțelegem lesne cu semne. Chieme pe den- 

sul: pruncul; 'aUz6 sai «tzov, în cazul din urmă avem constr. 

zară ouvegw. Propoz. ri âw Vo. ete. devine -substantivată 

„prin artic. 76. pus înainte (Win. p. 289. 4). aerazidov poate 

este 'o tăbliță ceruită (Zertulian, de idolol. 23: „Zacharias 

loguitur în stylo, auditur în cero). tyoampev ]tyww. nu=a Scris 

- şi vorbit îndată, -căci abia v. 64 să spune că-a dobândit 

graiul, ci expresiunea e evraizantă ca “DNO=a-și spune păre- 

rea, . scripsit haec -verba [1. Reg. 10, 6]. loan este numele 

„hă; eociv arată că acosta e hotărit deja. Toţi Su mirat: că 

Zaharia conglăsueşte. cu Elisabet. a da. fiului un nume străin 

în familie... - IE i | NE 

64, Iar gura lui s'a. deschis îndată şi limba 

lu), şi a grăit lăudând pe Dumnezei. 65. Şi s'a
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„făcut frică peste. toţi care locueai imprejurul 
“lor, şi în tot ţinutul de-prin munții ludeii:s'aii 
“vestit toate cuvintele aceste, 66. și ai pus toţi 
“care:auziaii în inima sa zicend: Oare ce va să fie 
acest prunc? că și mâna Domnului eracu dânsul. 
„Plinindu-se cele prezise-v. 20 'să. dezleagă :limba; lut Zaharia ; 

„iar cele întâmplate în. această familie să lăţese fâră a. ajunge 
: la, centrul teocratic, Ierusalim. “Verbul cyepz9 să leagă prin 
„zeugmă şi la yâdioou; unii codici ai însă Ja piwooa “verbul 
„22599 (dezlegat), 0iq999w94... La darea numelui Zaharia do- 
„bândeşte graiul; După :ldudând pe:; Dumnezeii: ar. trebui să .- 

- “urmeze: imnul (68—79), dar evangelistul face digresiune espu- 
„ nând impresiunea celor întâmplate. Când se arată ceva, extra= * 

- ordinar: produce frică (ef. v.: 12). Împreurul lor: a lut Zaharia, 
şi Elisabetel.: Orelaleiro „cf. Mt. :28, . 15=—0repnulo9n=a să 
vorbi: mult de. ceva. Gijua să ia-.ca, 127: cele: grăite la tăerea, 

« împrejur (v.-.59—64); zideodou 2. 77] xagdia corespunde lul 
20 by o-(. Sam. 21, 19): ai:cugetat mal adese, asupra 
„acestor lucruri; la Omer Tidnu îv: dr9eoou, îv ocol etc. 
Oare ce să rapoartă la, cele . precedente=între aceste împreju- 

ră, după, aceste precedenţe.. Că și mâna ete.: corespunde 'luk 
- zi ; mâna e organul ajutorării; . aci  însemnează ajutor, 
„Sprijin. Aceste cuvinte. exprimă după unii impresiunea : întâm- 

„plărilor asupra celorce locueaă împrejurul familiei, după alți! 
sânt. observarea evangelistului, ca cum -ar voi. să” dovedească 
“că cu drept se întrebaii astfel, pentrucă pruncul e ceva. extra- 

-- ordinar: și Dummezeii s'a arătat 'la nașterea. lui în mod deo- 
sebit.- Că și trebue citit după NBCDL :Vulg. nu numai că... 

+ 67.:Și Zaharia tatăl lui. s'a umplut de. Duh 
'sânt şi a prorocit zicând: S'a umplut etc. exprimă “că 

“imnul e inspirat. ngoprrsvew nu. însemnează numal 'a prezice 

“lucruri viitoare, .ci şi a grăi purtat fiind. de Duhul sânt, deși 
prezicerea, în acest caz nu să eschide. Imnul următor să nu- 
mește Denedictus şi conzistă din 2 părţi;. 5'strofe de 3 versuri: 
-68—75 arată că în Mesia: s'au plinit toate promisiunile dum- 

. nezeeşti ; aceasta indeamnă pe Zaharia a grăi în aoriste, deşi. ele - 
abia se vor realiza; 76—79 spun chiemarea pruncului născut. 

| :68; Binecuventat este Domnul Dumnezeul lui 
: Israil, că.a cercetat şi a făcut răscumpărare po- 

| 28%
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porului s&i, 69. şi a ridicat corn de mântuire 

nouă în casalui David slugi! sale, 70. precum a 

grăit prin gura sânților celor din veci proroci 

a lui. La: Domnul Dumnezeul hă Israil cf. v. 16; exprimă 

particularizmul israiltean, după care acest popor stă în deo- 

sebit raport cu Dumnezeii. erozenzeoYur, evreesc. TD2: o 

cercetare ca să ajute sait pedepsească. Avrowos e răscumpă- 

rare plătind Juzgov (Mt. 20, 28; 1. Tim. 2, 5 sq. Er. 9, 

12); fără îndoială de sub păcat, nu o liberare politică, pentru 

v. 15. 77. 19. Corn de mântuire cf. Ps. 18, 3. 132, 17— 

aci e vorba de cornul lu! David. Punctul de comparaţie este 

puterea care apără pe cel pioși, pedepsește pe duşmani. 0w- 

1molas nu e genit. apoziț. (=mântuire puternică), ci al apar- 

ținerii: o putere de mântuire, care aduce mântuire, cum este 

dată în Mesia (Suidas; corn: în s. Scriptură "însemnează pu- 

tere, metafora, e luată dela animalele înzestrate cu coarne cu 

cari se apără). 7jyeroe=a lăsat să se scoale. Subiectul la a ridicat 

este Dumnezeă, depinde încă de că. În casa hu David: din 

stmânța, acestuia e Mesia. Slugit sale ca v. 54. cf. Acta. 4, 

25. ză dylov şi ze are aivos sânt complimente la mpo- 

pură; Gr alvos, E atiăvog ete.=din veci, de demult, fără 

a fi determinat mai aproape; e iperbolă poporală. Zaharia, ex- 

primă că Dumnezei prin ptofeții T. V.-a prezis că va mântui 

pe poporul săi prin unul din casa lui. David. 

71, Mântuire de vrăjmaşil nostri și din mâna 

tuturor celorce ne urăsc pe nol, 72. să facă milă 

cu părinții nostri şi să-și aducă aminte de sântul 

săi legământ, 73. de jurămentul care s'a jurat 

cătră Avram părintele nostru, săne dee nout 74. 

fără frică din mânile vrăjmașilor izbăviţi 75. să 

slujim lui în sânţenie şi dreptate înaintea lui 

toate zilele noastre. Mântuire e apoziţie şi determinare 

- la corn. de mântuire v. 69.; acuzat. owrnoiav e cerut de 

ippecos.  Vrăjmașiă şi ceice me urăsc sânt dușmanii spirituali 

- (Efez. 6, 12), iar legăturile cu cari aceștia amenință e .păca- 

tul (Ps. 18, 18. 41; 139, 21.). Infin. 7oLiocu, piynoSivar 

staii ca cls 70 7rorijocu="D71 My), iar. morțoaa tos preră 

corespunde lul DY "DN Hy (Gen. 24, 14), e explicativ la 

owrmeiav. Să facă milă cu părintii nostri: mântuind Dumne-
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zei, prin Mesia, arată mila sa cătră părinți şi că-și aduce 

aminte de legimântul încheiat cu dânșii. În lucrarea Mesiel 

aceia vor primi ce mal nainte numai ai nădăjduit (Er. 1, 

13. Io. 8, 56). Legământul și jurămentul să iai ca părți 

pentru totalitatea, descoperirilor făcute de Dumnezeii părinţilor ; 

jurământul exprimă credinţa lui Dumnezei în promisiuni, carl 

acum staii realizat. dezov e apoziţie la Gra9jzns cyias aurov; 

iar acuzat. e atras de relativul 6 în loc de 0exov (cf. 20, 

17. Acta 10, 36. Win. p. 583.). zov douva: este cuprinsul 

jurământului; Zaharia are în vedere Gen. 22, 16 sq., înțe- 

„lege însă foarte bine pe duşmanii: spirituală, diavolul cu unel- 

tele sale, contra căror va lupta Cristos învingându-l (Col. 

2, 15). Din mâna ete. determină pe fără frică. Numaj 

după această învingere fără frică putem sluji lu! Dumnezeii, 

pentrucă atunci stăm înaintea lui în deplină dreptate. La 

în sânțenie şi dreptate etc. cf. Io. 4, 23. Efez. 4, 24. 

Rom. 8, 15. dotorns şi Orxaoovvn conţin manifestarea, deplină, 

a pietății: ântâia, atitudinea, omului cătră cel dimprejurul lui, 

a doua cătră Dumnezeii (Polybiu XXIII, 10, 8: Cele cătră 

oameny sânt drepte — Oizara — cele cătră Dumnezeăl sânte 

— Gora). Înaintea luă să leagă cu Jazeevew.. Recepta citește 

toate zilele vieţii. Toate zilele noastre: să ne bucurăm nemâr- 

ginit de bunătăţile împărăției mesianice. 

76. Dar şi tu prunculete velchiema prorocul 

celui Preaînalt; că vel merge înaintea feţil Dom- 

nului să găteşti căile lui, 77. st dai cunoștința 

mântuirii poporului lui întru iertarea păcatelor 

lor 78. pentru milostivirile mile! Dumnezeului 

nostru, întru cari ne-a cercetat pe noi răsăritul 

cel din înălţime, 79. ca să lumineze celorce șă- 

deaii în întunerec și în umbra morţii, să îndrep- 

teze picioarele noastre pecăile dreptăţii. Dar și tu 

pune în paralelă pe prunc cu Mesia. Prorocul celulă Preaînali 

e contrast la Fiul celui Preainalt v. 32. Te vel chiema cf. 

v. 39. Oficiul profețese să descrie: Că vei merge ete. În T. 

V. să descrie Mesia ca un rege care vine la poporul stă 

(Ps. 68. Is. 40, 3 cf. Mt. 3, 3); iar regele oriental în acest 

caz era precedat de un curzor care gătea calea. Domnul .
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cf. v. 17. Scopul acestel 'lucrări a lui loan:. Să dai cunoștința 

etc.; el va găti calea în mod 'spiritual, va face pe Israil să 

| înţeleagă că “nânţuirea lui nu. conzistă în. liberarea. de: stăpă- 

_nirea romană, ci în: iertarea „păcatelor ca - fluxul: dragostei... 

lut Dumnezeii.: . Mântuirea le-o va da Mesia: (v. :71), iar-a. 

cunoaște necesitatea ei Botezătorul... Întru. iertarea, e: deter-: . 

minare” la: mântuire: care mântuire. este . iertarea, - pecatelor + 

(ler. 31, 33. 34).. Construcţia ar trebui să fie zis &v dqroe 

duagrecăv, dar artic. în .atari cazuri lipseşte adese. Trimiterea. . 

celuice nimicește .păcatul este opul milei lui Dumnezeii (lo. 3, ... 

16). on?ay va &Azous cf.. Col.. 3, 12; expresiunea aparține. 
la, 2: Geptote duaerucăv și arată motivul iertăril: păcatelor; 

Zigaben : Întru iertarea „păcatelor .. „care. Sa, dat pentru 

bunăvoința miles sale... îw. oig -scil. ozldyzross 22zovş.; 9rov i 

ucăv e instrumental, iar aorist. aneozăparo. e : preterit. pro- .. 

fetic (v.. 67): indică înălţimea de unde a purces aceasta. NBL. . 

al: ErrLOxEerat: pentrucă mântuirea "mesianică e viitoare. ; RE, 

săritul e metaforă și însemnează . pe Mesia; în TV. acesta 

să numeşte lumină, soare, care răsare (Is. 9, 1. 60,:1. Mal. 

3, 20). Mesia, soarele vieţi spirituale, va . arăta, nemirginita : 
dragoste a. Jur Dumnezeii.. 25 vous să poate lega cu Gvraro?]].. . 

- stând în loc de: răsăritul care e de sus;- mal bine însă s6 

leagă cu ne-a cercetat; Lumina în Mesia, vine: ca să lumineze - 

etc. Întunerec şi umbra morții. (ms cf. Iob; 10, 21 etc.).; 

exprimă în imagine cea. mal adâncă decadență intelectuală, ȘI 

etică. : Scopul: luminării este: . ca să îndrepteze: ete... Calea - 

păcii e calea care purcede din pacea, eternă i duce” la acea-.! 

sta. ca scop: (Mt. 10, 5 — calea păgânilor). 

80. Iar “pruncul creştea și: se întărea cu au 

hul, şi era în pustie pănă în ziua arâtăril la 

cătră Israi]. Evangelistul încheie cu aceste cuvinte istoria 

familiei - lui Zaharia. și tratează pe scurt istoria desvoltări!. - 

lut Ioan: după, naștere pănă când a pășit în public. zomuos 
(ef. .Mt. 3, 1.): un.loc. nu deşert de tot, dar nelocuit, stepă; 

în această pustie erai şi Esenil (Pliniu N. :H. 5, 17). av6-i 
Jecăs e .terminul tehnic pentru aducerea la cunoștință a.unei -- 
numiri (Pol. 15, 26, 4. Plut. Mir. 8); aci. însemnează păşi- - 

rea publică a, Botezătorului în urma poruncii lui Dumnezeii. -
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$. 75. Naşterea lui Isus Cristos, 2, 1—20. 

„(At 1, 18—25).. 

“1. Și a fost! în zilele acelea eşii- a “porună că 
dela cezarul August, să se scrie toată lumea. 2: 
Aceasta scriere “sa făcut ântâia domnind în Si- 

'ria' Quiriniii. În zilele acelea să rapoaârtă la, cele precedente :. 
timpul când s'a născut Botezătorul. dopua=—ordin, edict (Acta . 
17, 7. Dem. 278: 17. 774. 19 etc.); ânoyoaproda în. ta- - 
bulas - -referri însemnează a scrie numele în registrele statului, 

catastrarea: spre : scopuri statistice saii ca să se arunce dare, 

când 'st prețuea -şi averea (anoriuois, Tiuniua). -Aci să ia 
expresiunea în înţelesul din urmă, pentrucă în acele vremi 
aroyQacpj 'era terminul technie pentru cenz.: Toată humea: 
întreg imperiul roman, nu numa! Palestina, -ceeace dovedește 

„dela 'cezarul. V. 2. zice autorul că această numărare a fost: 
întâia sub Quiriniii deosebind-o de a doua. întâmplată 9—11- 
ant după aceasta, când -luda din Gamala.a făcut răscoală . 
[Acta 5, 37]. ver rtos este P, Sulpicius (Qui indus, - care a 
fost procouzilul Siriei la 742. 759 u. c. şi a murit în Roma: 
la a. 21 d. Cr. Datele evangelistulul să îmbină foarte a anevoe 
cut istoria. a) Un cenz al. întregului: imperii roman '— să 
zice — nu e cunoscut 'în istorie. “Sub August însă .ait fost:3 - 

cenzuri: la 726. 746 şi 767 u. c.; aceste 2 din urmă sai: 
ţinut “asupra poporuluy vonian (Suet.- AL p. 369 sq. Aug. 27),. 
ce nu eschide că ai fost și în alte provințe [Cassiodor Var. 
3,52; din Tacit, Annal. 1, 31. 6. :: Dio. Cass.:- reesă s 
al. 3. cenz: a fost, l' an înainte. ie moartea lui August și.a 
continuat sub Germanicus în Galia]; iar „breviarun ieri 
compus de August, în care să treceaii toate veniturile şi spe- 
sele statului [Zacit, Annal. 1, 11], presupune un cenz general. 
Luca poate avea, în vedere numal al 2. cenz, dela an.:746 
u. €.;, care Sa exâcutat la 749. 750 u. c. şi în Palestina. 

b] să zice că Palestina a devenit provință romană “abia la 

759 u.c, deci nu s'a! putut face cenz fiind Irod rege, dar 
în realitate 6] este numai rez restitutus, :nu rez socius; apol 

dela Pompeiii înainte Iudeil plăteaii tribut Romanilor” (Josif 
Flaviu, Antig. 14, 4. 4), iar dela Cezar înainte încă, și dare .. 
de cap şi de piimânt. Probabil este deci că August a ordinat - 

cenzul ca să reguleze- darea. : c] Textul spune. apriat că acest
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cenz a fost ântâiul :sub domnirea lu Quirinii în Siria; de, 
altă parte: însă să poate dovedi. că pe :timpul naşterii lut Cris- 
tos a, fost. în acest oficii Sentius Saturninus (ert. adv.. Marc. 
4, 19). sali :Quintilius-+ “Varus. (osif : Flaviu, Antiq. 17, 15, 
2), iar. Quirinii a devenit abia 9 ani mai” apoi proconzul al 
Siriei” și a condus cenzul care să aminteşte Acta 5, 37. Pen- 
tru: delăturarea acestor dificultăți există mat multe ipoteze. În 
timpul mai noă: Zumpt.a dovedit, că relatarea lui: Luca merită 
tot icrezământul::-El i zice „că. Quirinii a fost „proconzul 2. 
Siriei. de - 2. ori: . dela: 750——753 u. c.,.:759—765 
urmând. lui. Varus. a':terminat - cenzul început sub: acesta. dn 
întrerupt prin : moartea: lu Irod — „de aceea, “a numit, census 
Quiriniă. D N LE ai 

3. Si mergeal. toţi sa se scrie, fiecare în ceta- 
tea sa.. 4.--Dar suitu-s'a.și Iosif “dela. Galileea, 
din cetatea Nazaret, la Iudeea în cetatea lu Da: 
vid care să chiamă Betleem, pentrucă.era el din 
casa. și din neamul:lui David, 5. s€ se scrie cu 
Mariam, muierea cea logodită cu.el, fiind grea. 
Toţi: locuitorii din Palestina.. ludeil se împărțeali după fiii lu Ja- 

_cob în seminții (pulal), aceste în neamuri (zarea), aceste iarăș 
în familii (0î404)... Locul unde s'a născut capul familiei era: cel 
principal. pentru :membrit el.. Romanii -se: acomodează în. Pales- 
tina principiului de:seminţil. al poporului israiltean, deşi altfel 

„după dreptul roman fiecare se supunea cenzului în locul unde 
locuea,. saii la forum originis. Maria merge cu Iosif — ce să 
explică din împrejurarea. că avea drept de moştenire și poseda, 
în “Betleem păment sai avea să pretindă parte din moştenire. 

dvafoivew: mergerea, la, Ierusalim; aci în Iudeea în genere. 
Cetatea hui David cf. 1. Sam. 17, 19. Cu Maria, adecă s'a 
Suit. 77] Euwmorevuivn. poate avea. numai înţelesul din Mt. 
1, 25:. a trăit 'amendol! în căsătorie feciorească, „oreuzi 
după aceste cuvinte lipseşte SXBDL Min. .. 
„6“ Şi a fost când-eraii el acolo. s'aii umplut 

zilele e. să nască, 7. și a născut: pe fiul sii cel 

- 1) Literatura mat nouă: Iuschie: Uber den: zar Zeit der Geburt Christi 
gehaltenen Census; Uber den Census und die Steuerverfassung der. friiheren răm. 
Kaiscrwelt ; Vieseler : Chronol. Synopse ete.; Patrizi: De evangeliis II. 164 sq.; 
Aberle: Uber den Stattlialter Quirinius ; Zumpt Das Geburtsjahr Christi; Sehii- 
rer: Lehrb.: der neutest. Zeitgeschichte; Riess: Das Geburtsjahr Christi. .
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ântâinăscut, şi l-a înfășat pe densul și l-a cul- 
cat în iesle pentrucă nu aveaii loc în ospătărie. 
Când eraă ei acolo exprimă că naşterea a venit pe neaştep- 
tate, deşi după sfatul: dumnezeesc aceasta nu e întâmplare 
(Miha 5,1). Saă umplut zilele. ei etc. DDD 709 AND) cf. 
Gen. 25; 24. Le. 2, 21. Antâinăscut cf. Mt. 1, 25. Ciprian 

“ete.. deduc din. înfăşarea pruncului: că Maria a născut fără 

dureri; Verbul onaeyardw —a înfășa ocură încă v. 12. îv 7[j . 
păr: cunoscuta iesle în care s'a născut Mântuitorul. Tra- 
diţia veche (deja -la Iustin Martirul, e. Tryph. 78; Origen, 
e; Cels:1, 51; Protev. lui Iacob 18) afirmă că Isus s'a năs- 
cut întro peştere (0mmlaiov ouveyyus Tis 25405), cârl în lo- 
curile muntoase să întrebuinţaii pentru turme. 2 76 zazaluu- 
pari e ospătărie publică cum arată artic., nu zardoxetov, han, 
unde să căpăta adapostire gratuită. Nu aveaă loc: mulță ve- 
niseră, la conscriere, N a Ma 
8. Şi păstori erai în acelaș ţinut petrecend 

în câmp şi păzind străjl noaptea la turma sa.- 9. 
Şi iată ângerul Domnului a stătut lângă dânșii 
si mărirea Domnului a strălucit împrejurul lor, 

şi s'aă'temut cu frică mare. În acelaș ținut: unde era. 
staulul în care ă născut Maria. Din ayeaviovvzes — în care 
timp s'a întâmplat - descoperirea — nu să“ poate deduce că 
paşterea Mântuitorului n'a fost în luna Decemvrie. În Palestina, 
turmele: petrec “mai mult liber; adese s5 întâmplă că pela Cră- 

__ciun e timp foarte plăcut; toate înverzese, iar turmele sânt . 
pe câmp. Stătut lângă dânșii: ângerul se arătă neașteptat 
(24, 4.: Acta :19,:7. 17, 5). Dăvirea Domnului e lumina în 
care să vede Dumnezeii; legitimează pe trimiși! lui (1. Tim. 
6, 16. Acta 7, 2). i 

| 10. Și zise ângerul: Nuvătemeţi; că iată ves- 
tesc vouă bucurie mare, care vafilatotpoporul, 
11. că s'a născut voutastăzi Mântuitor, care este 

_Oristos Domnul, în cetatea lui David. 12. Și acest 
semn va fi vouă, veţi afla un prunc înfăşat şicul- 
cat în iesle. Vestirea îngerului trebue să se explice după 1, 
17. 32. 33, 74.75. 78. În cetatea bă David arată păstorilor că 
“profeția lui Miha 5, 2 acum s'a realizat. ocwwrje e nearticolat, să 
determină prin care e Cristos Domnul şi conţine ideea din 1,78.
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Cristos nu are înţelesul saasul „ca: domu: în genere,: ci are în 've-:. 
dere:Dan.:9,:5 (LXĂ-zgiozos ajyovuevos) ș:: iar: Domnul exprimă: - 
demiitatea, lui -dumnezeească.” La-popor cf.:1, 68..zai zeluevrov i 
trebue citit; după. NBLP. “Aceste îisă nu-craii suficiente ca .păs- ... 
toril: să. afle pruncul ;:.pare că. Spiritul. sânt i-a: condus pănă la, 
loc; sai: 'să. poate zice :că aveai să : meargă la:staulul unde în- 
datinaii să lase turmele; -acolo în.'iesle îl vor vedea. | 

13.! Și'indâtă's/a făcut împreună cu îngerul - 
mulţime de oştire'cerească lăudând pe Dumnezei 

şi zicend::14.:Mărire lui Dumnezei întru cet de 
sus și pe: pămâ nf: pace. între oamenii bunel'voirl.: 

Celuice aduse :vestea “bună din -cer sa' alătură mat multe cete. 
cerești, Această ar&tare simboliz-ază unirea celor cereşti cu 
cele::pământești. ;:lulțime de oştire cerească “(orgarua. ovgarios, 
Dori NDS) însemnează : în T. V.. ângerii. (1. Reg. 29,-19.. 
Ps::103, 21-etc.).:; Dupăce. s'a descris originea acestor stiri 
urmează: funcțiunea: lăudând pe Dumnezeii; atvovvrov. «..tai : 
Jepowrov. să: concoardă, pur, cu: singul. unul colectiv. Cântarea: 
de-:laudă e: numai. de: 2 membre; unii ai luat-o drept dorinţă: 

“Supliuind torw,:. dar. Angeriă anunţă : celece.. sai întâmplat cu: 
nașterea Mântuitorulăi. în cer. ŞI pe pământ: - — de. suplinit este: 
tori. -Recepta citeşte: tvdozia, și unii împart versul în 3 părți:. 
Mărire, lui Dumnezeii ..::.:, și. pe pământ: pace, între oameni-- 
bună voire ('Teofilact etc.). Tischendorf;. Lachmann după SABD 
Itala Vulg. mal mulţi Păriuţi citesc sudozias.. Așa-avem 2 părți -. 
opuse: dusa și eiorjvm, 8 Vwpiorors şi îni pis, De şi arSou- 
TOS : :EUdoziaş, Înta a. ceă,;de. sus:, regiunile mal înalte; acolo să . 
laudă și preamăreşte Dumnezei pentru fapta de acum, în care 
cerul și pământul. sai “împăcat. . Oamenii buneă voirl (Ps. 5, 
13. 31, 18) — contrast la oamenii mâniei (Efez. 2, 3) — 
sânt celee. aii bunăvoirea lui. Dumnezei, prin care acesta iai 
ales. la mântuire (Efez.. 1, 4 sq.). Acestora. Isus aduce .pace,, 
care, însuș este pacea noastră (Efez. 2, 14. lo. 14, 27). | 

it. Și-a fost: dacă sati dus dela dtnşilângerii - 
la:cer, oameni), 'păstoril, ziseră unil cătră alţii:. 

S&.mergem pâna! la Betlesm şi să vedem: cuvântul 
acesta ce s'a făcut, care Domnul a arâtat nout: 
16.: Şi veniră-:de grab şi aflară pe Mariamşi pe: lo. | 
sif'și pruncul-culcat în iesle. 17. Tar văzând ai
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lăţit: cuvntul'care s'a grkit:lor:de.pruncul ace-.: 

sta.:oi ăvdponoi. înaintea lui rroreves lipseşte NBI Min. Vulg; DE 

iar -expresiunea.. nu să ia:. oameni! păstori,:ce nu permite artic. 

oi înaintea. lul : &y9owro, . ci: oamenii .sânt::opuși ângerilor..: 
Dit29wuev O: să trecem câmpia; '0ij: întăreşte: imper: expri---. 

mând graba cu care ela pornit: părăsindu-l ângeril.. De. aici -i 

reesă că Betleem nu era tocmai aproape de :locul unde eraii:: 

păstorii... Cuvântul: acesta. ce sa făcut: lucrul întâmplat [cf.,19. 

51; 1, 65. Acta :10, 37). În “cele următoare:să istoriseşte, că 
venind păstorii ai aflat toate cum le spusese. ângerul ; de -aceca,; 

vizend : deăă..sai convins, .Aci trebue citit Stepvoigratur 'scil., 

vă negi ToU Gjuaros (ini) + nu.  ăpreiosoar, (us Videnies, 

autem ,cognoverunt). | 

  

+18. Și toţi care: auzisâră se mirâii. de icelece.:; 
srăiseră păstoril-cătră denșii..19.:Lar 'Mariam.. 

păzea toate cuvintele acelea.puntndu-le întru:! 

inima sa: 20.“Şi s'aii întors păstoril;:mărindși:: 

lăudând pe Dumnezeii pentrutoatecâte nuziseră- 

şi văzuseră precum sa zis-cătră dânşil:.: Toate: cuvin: i: 

tele acelea :. cele spuse. de: păstori. ovveznjgec' exprimă mat mult: 
lucrarea: memoriei, - iar în punându-le întru.înima sa : conlucră 

inima, 'Unil. se miră deci de cele auzite;.. păstorii preamătesc 

pe::Dumnezeii ca . ângeril,. iar. Maria primeşte. omagiile: aduse 

ei :drept întărire: a credinţir: sale. Precum. sa: zis : ai “aflat în 

staul” toate; „după spusele, ângerulul « 10. 2) sa 
N i, cz stia 

zi i 

$. 76. Isus, e: taiat împrejur; ducârea la toi, 2 21. 740. 

  

21. “şi cană sai! umplut: opt. zilei ca: să- j, tac” 

împrejur, și s a: chiemat! numele: lui Isus, „care a 

tece.: Recepta citeşte TO -nudiov în loc. de. auzovi::70v mat 

zeueiv -aurov e genit. final:'ca să-l tue ete. Sa chiemat: e'ac:"! 

cedent la; tăerea împrejur - care: s%,. săvârşit fiind: pruncul 

membru:al omenirii :(Gal: - PR 4); s'a arătat întru asemănarea: 

cărnii păcatului (Rom. 8, 3) şi. de. aceea 'a. fost: supus. simbo- - 

lului: curățiril; era om asemene fraţilor întru toate (Evr.-:2,: 

17), dar fâră păcat (Br. 4, 5). Aşa s'a plinit orânduirea dum-: 

nezeească a „mântuire : Mântuitorul trece toate fazele 'suferin-.
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„telor omenirii. ' El se tae împrejur, se botează, ia parte la 
jertfele din templu:). SE 
2» 99.'Și când s'au plinit zilele curăţirii lor, 
după legea lui Moisi, l-aii adus peelin lerusalim 
să-l pună înaintea Domnului, 23. cum este scris 
în legea Domnului, că-toată partea bărbătească 
care: deschide pântecele sânt Domnului s& va. 
chiema, 24: şi-s6 aducă-jertfă după cele zise în 
legea Domnului, o păreche de turturele sai.dol 
pul de porumb. Când saă plinit etc.,. dupăce trecuse tim- - 
pul: prescris de “lege. [Lev: 12, 1 sq.].. Curăţirii 'lor: a maicel 
şi pruncului;. Zigaben: Mariei şi Iosif; Vulg.-purgationis ejus: 
a. Mariei, dar. aura să află în cele mal multe mărturii. Dela 
căderea oamenilor: în păcat -procreațiunea, conține ceva păcătos 
și necurat [Gen.'3, 10. 16; Gal. 5, 2]. După legea lui Iloisi 
să: leagă la sad: plinit zilele. L-ai adus pe el arată că pentru 
evangelist e de -importanță mai mare arătarea pruncului decât . 
curățirea lui. S&-7 pună âiaintea Domnului; după Ex. 13,29. 
34,20; "Num. 3, 19.::13. ântâinăscutul era, proprietatea, lui 
lehova. În locul acestora însă Dumnezeii alese semiriţia Levi ; 
dar spre a arăta, dreptul săi :la' cel ântâinăscuţi, aceştia să 
duceaii la locul sânt unde să r&scumpărai cu 5 sicli (Num. 

„18, 15. 16). Citatul: din vw. 23 e. liber din Ex. 13, 2. Des- 
chidă pântecele însemnează în T. V. nașterea întâia. Sânt: 
consacrat Domnului; deși. ros sacer însemnează mai ales ce 
este deosebit de cele profane. V. 24. stă în legătură cu v. 
22. Maria să vede că era săracă, căci numai așa poate aduce 
jertfele “de aci (Lev. 12, 8); cel cu dare de mână trebueaii să 
jertfească, un” miel de 1 an (Lev: 12, 6). i 

25. Şi iată era un om în lersalim, numele lui 
Simeon, şi omul acesta era drept și temttor de 
Dumnezei, așteptând mângăereu lui Israil, şi 
Duhul sânt era peste dânsul. Credinţa Mariel se întă- 

1) Rurtz: „Precum Cristos născându-se din o femee a întrat în condiţiile 
şi stările omeneşti în genere şi s'a supus legilor vieţii omeneşti, aşa trebui să 
între tăindu-se împrejur în' stările speciale jidoveşti şi să fie supus legi! speciale 
jidoveşti ca olcare israiltean. Naşterea lui Cristos din sămânţa lul Avram nu e 
din întâmplare sai un ce indiferent, ci este parte esențială a planului de mân- 
tuire. Aci, unde mântuirea să pregătise deja 2000 de ani, trebui să păşească 
Cristos spre a continua şi duce la indeplinire desvoltarea, a pliui legea şi promi- 
siunea“ (Lehrbuch d. heil. Geschichte p. 202). -
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rește de noi. Un om necunoscut mai aproape, cu numele Si- 

meon, rostește cuvinte profetice asupra pruncului. Alte . date 

despre acest Simeon. nu avem; numele Simeon să află la Evrek 

foarte adese. Unil ai crezut că e tatăl lui Gamaliel şi fiul lui 

Hillel; dar a: om arată că era persoană nensemnată;. Luca 

îl descrie “drept și .temător de Dumnezei; ântâia. însuşire ex- 

primă mai mult partea externă a vieţii, . a „doua cea internă 

(cf. dotos 1, 75) — fără îndoială este că expresiunile aii înțelesul 

TV. unde evidfera=—qp6fos Toi: 9eo0.. Mângderea lui Israil: 

care o va:aduce Mesia după: profeţii T. V..— e înrudită cu 

așteptând mântuire, adecă scăpare. de păcate —: dar. expresiu- 

nea ântâia accentuează mângăerea ce rezultă: : din mântuire ; 

amândout se. îmbină în: a aştepta -imperăţia - lui Dumnezeii. 

Abstractul mângăere e: pus în: loc de concretul mângăitor. 

Rabinil încă numeat așa pe Mesia (DN, ocură. însă wDp2 | 

sai NP). În T. N. această numire să. dă. mal. mult . Spi- 

ritului: sânt (lo..14, :16..26; 15, 26. 16,.7;; :cf.. despre Cri- 

stos, .1. Io. 2, 1). 1 8 avzov:(v. 40) să-explică întregind 

toyeo9a implicat în 7: Spiritul sânt. a, venit. peste. dânsul 

şi lucră în el. Si ag 

26. Şi era promis lu! dela Duhul sânt, să nu 

vadă moarte pănăce nu va vedea pe-Cristosul. 

Domnului. 27. Și a.venit în Duhulla templu; şi 

când ai adus părinţii pe pruncul. Isus,:să -facă 

după datina-legit pentru e€1,'28. şi-el îl luă în 

braţe. şi a binecuvântat pe Dumnezei și: zise: 

Acestui Simeon să promisese că:nu va muri înainte de a fi văzut 

pe Mesia. La genuariteoda cf. Mt. 2, 12. Aci nu să spune 

în ce chip i-s'a făcut - înștiințarea, 'în vis sai fiind treaz. A 

vedea moavte cf. Ps. 89, 49..1o. 8, 51. Evr. 11, 5. Cristosul 

Domnului (unsul): pe Mesia (Ps. 2, 2). În Duhul: cu-pute- 

rea Duhului sânt (Mt. 22, 43). eidroutvov e part: pas. perf. 

dela 29ibw: cum era datina după lege. Pentru el ăparţine lul 

aă făcut. Și el: părinţii ai adus pruncul la “templu; atunci 

îl în în braţe Simeon cunoscând întrensul pe” Mesia. -. 

29. 'Acum slobozeşti pe robul ti, Stăpâne, 

după cuvântul tăiin pace, 30. că văzură ochii mel 

mântuirea ta, 31. care al gătit-înaintea feţil tu- 

turor popoarelor, 32. lumină spre descoperire
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ineamurilor:și“mărire poporului tăi Israil. Această 
rugăciune : conţine: 4: trepte. Bătrânul ' Sinieon';a văzut acum ce 

“:proniisese;'lul: Spiritul: sânt; vieaa, “pentru: el: :este servitute, 
“din “aceasta: st-l'islobozească . stăpânul săi: (Acta '4,::24..29; 
“1. Tim. .6, 1: Apoc::6). 10). Prez: dnolueisi expriiilă; cevâ: si- 
igur ce.să: va, întâmpla cât: mar curând După: cuvântul tăă are 
ini vedere 'v. 26;:În pace: “cu moarte lină, pentrucă. nu „mal 
“are. nicio:grijă; «dorinţă: ul s'a plinit (Gen. 15,:15); : Motivul 
“Iul în: pace. urmează''v. 1304 owrjgrov în: îsenţă' este :0wrjga, 
-inumal “că Simeon, se: rapoartă mai mult la lucrare ca, la autor; 
“ adiect.:.neutr.::e"puş :în': loc. de 'subst.  abstr.: Vin ip. 1220. 2), 
:: Care: mântuire, să: determină : ca: lumină ! și imărire; “ea : să 

“i atribue ul, Dzeu! dela, care: provine. Înaintea tuturor” popoarelor 
i: (luder''și păgâni): toţi aitputut: vedea; exprimă, univerzalitatea 
« creștinizmului -(v. ::32).i- Aorist. : pjroiuagag e. preter. - profet. : 
“Simeon: vede “mântuirea: lăţită peste tot'pământul ([s. 2,2—5. 
11,3 10.);- Sfatul vecinie “ dumnezeesc este: ca; creștinizmul să 
:“ajungă şi la păgâni (Rom. 8, 29. 30). "Înaintea lu mărire să 
“ poate suplini spre (Icofilact, Zigaben),.-s suit luând: ca. apoziţie 
la“ mântuire: lumină spre: şi:0 mărire :ete. Mântuireă .ve- 
-«nită : în - Cristos: respândeşte întunerecul „păgânizmului :(lo..-1, 9. 
::8;.19..9,5 ete): și -uduce: mărire poporului - din care-a eşit 
„(Isi 46,: 13. 60,1 sq. Rom. 9, 4.:5; [o::4, 22). Terminil 

" 1a00ş: şi! t9vos “variază. aci: (Io... UL; Lui numai plur. Edi în- 
„ semnează totdeuna păgân (D3)... 

în 88, Și, eratatăl lui și muma lux mirându- -se 
„de cele.grăite. „pentru dânsul. Părinţii : Mântuitorului 
„se miră că. „Spiritul sânt grăcşte așa. uniform din : mai multe 
părți despre chiemarea pruncului.. Singul. 7 stă cu part. plur. 
:; Davuutovres (Win. p. 483, B.);. fiecare subiect. să cugetă pen- 
„tru sine.. Variantă -este -6 '2azyig și. 6. "Iworjp sai *la 0ijp — 
„corectura: copiştilor: care: se temeaii că; „expresiunea: tatăl Va 
„Ssminti:pe' cineva; .. .. - E îi - 

i B4 ȘI a biuiecuventat pe denşii Simeon şi a zis 
cătră. Mariam muma lui: lată. acesta ge. pus-spre 

căderea:şi scularea multora întru: Israil' și spre 
“semnul cărul:s& va, 'ziceimprotivă.:35. Dar şiprin 
-:sufletul -tBit: va trece“ sabie; ca să:s6 descopere 
::din'multe inimi cugete. Dupice Simeon a binecuvântat
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pe. părinţi pentru. acest prunc-se adresează; Marii arătând :cu 

cuvinte din: Isaia, întro:strotă “de. 3: membre, . ceealaltă; parte a 

„venirii: ul Oristos-: —:.el judecă dar! şi: suferă multe. Pe dân- 

şi: “părinţi... zetrar: “are chiemarea ;c:e sinonim cut. e :pus, 

aşăzat (Fil.-.1,: 1731. Tes. 3, 3).: Acesta :e.pus...: întru. Is- 

rail 'aluziune „la «Is: 8,14 cf. Is. 28,:16::Dan. 2:34. Zah. 

3, 9: Mt,:91,.41):El-va fi sminteală pentru cel «mândri '“:în 

“ Israil (Ii; Petru 2,6.) iar! cel -smeriţi;.se»vor:-scula;:din înjo- 

- sirea lor; el „va deosebi cele :2 părţi. (lo.: 3,::19..:5,:22. 27; 

9,39). Semn.s5 ia ca Is-.8, 18:»prin: Oristos:a grăit:-Dum- 

“mezeii :cătră: lume ;. el era minunea :lul :Dumnezeii :cum. și. Isaia 

cu. feciori! săi ai fost.semn pentru: contimporan),:avend ei. nume 

deosebite. Căru să va zice împrotivă;: mulţi -:i-se. .:vor “opune 

(Rom. 10, 21.:Evyr.. 12,3); indirect :aluziune” la patimile ilui 

- Cristos, - car -vor atinge. pe muma, lul.: De aceea dar: și: prin 

sufletul tău ete. (1,76). -Pentrucă :pruncului:să va contrazice. 

-:muma 'va simţi: dureri, cari st simbolizează cu 0. sabie: scoasă 

(Zah...13, 3);: Zigăben :.. Durerea sfășieloare: și mare ce a tre- 

“cut: prin. înima' Născătoarei de Duninezeu când “fil :că Sapi- 

ronit pe cruce: (Epifane. înţelege martiriul Mariel). : Scopul 

“acestor lucrără-este.:: Ca :să-se. descopere ete. Când vâ:păşi: Cristos 

"'s6 arată .celece se; petrec : în ..inima. fiecăruia și ce” poziţie -ia - 

“fiecare .cătră dânsul (lo: 3, 19. 5,22. 9,:39;'1..Cor. 1, 

23 sq.). Qraoveguoi: e neartic.: cugete.cark altfel sânt ascunse. 

36. Şi era Ana prorociţă, fata lui Fanuil, din 

seminţia“lui: Aser; aceasta îmbătrânise::în zile 

:multe, trăind cu bărbatul-șepte ani dela fecioria 

„sa, 37; şi aceasta cra văduvă câ lăoptzeci și-patru 

de anl,-care nu se depărta:de templu cu posturi 

şi rugăciunt'slujind noaptea şi.ziua. 38.:Și întru 

acea oră venind lăuda pe Dumnezeii şi grăea des- 

“pre 'densul.tuturor care aşteptaii' mântuirea Ie- 

rusalimulul. A doua persoană care mărturisește'de prune 

„ca “Mesia este. Ana.: vera =—ezista, viețuea „(Mt..:12, 10. 

Io. 7, 39). Prorociță : avtnd Spiritul. sânt „(v: 27). Fanuil'— 

. (faţa „lu. Dumnezeii), e necunoscut, ; dar : pe. atunci ; erai. unul 

- dintre pioșil în -Lerusalim: lvangelistul adauge: că Ana,:: după 

„ vieţuire conjugală foarte scurtă, a. rămas văduvă pentru. :tot-” 

deuna. — accentuează înfrenarea el. Era văduvă etc. : ajunsese
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vârsta; de :84. de ant al vieţii în văduvie; dar putem înţelege 
cu' ; Ambrozie ! că era: văduvă de:84 de: anl; 'pentrucă măritân: 
du- se cu 15 ani, “a fost! căsătorită 7 ani, ar "rezulta, ceva peste 
100: "de anl —'0 vârstă; la care” ajung . oameni “şi în. zilele 
noâstre.. “Nu: se “depărla: ete.:. devenind. văduvă „toată vieața 
ȘI-a. pus-o. în. serviciul ..luj: Dumnezeăi.. „Noaptea | să „aminteşte 
înaintea: zilei: pentrucă : Evrei. număra ziua dintro! seară. pănă 
la 'ceealaltă, AR fiindcă, postul “începe de: cu'. seara, "(Acta 26, 
7; “1. Tes. 2,.9;.1. Tim.'5, 5. Josif 'Pladiu, Antiq. 3, 10, 
13) tru acea, i. când s at întâmplat cele cu Simeon; poate 
era timpul de rugăciune și Ana vine pe neașteptate, dyăoua- 
hoytio9cu . inseninează: în: grecitatea: profană a 'încheia contract, 
ase învoi, tocii, a. face concesiuni unul altuia ; la eliniști — 
A: Tin ='a lăuda, preamări (Ps. 79, 13; ca £ Souoloyeto a 
Gen. 29; 34: lob 40, 9). Despre: densă :. prunc. (v.: 27): 
Miatuirea stă 'în loc de concretul:. mântuitor “ (AuTewrrjs, cf. 
1,'68.'2, 25). "Citind! “numai "Legovocir să închipue; acesta 
ceritrul lui Israil,' de aceea varianta în Recepta,: lux Israil; - 
Recepta și alte . mărturii citesc îv „Feovardiiu, în. acest caz 
st leagă la cele. aştepta. 

39. Şi dupăce; ai săvârşit toate după; legea 
"Domnului s'aiîntors în Galileea. în cetatea lor 
Nazaret. .40. Tar pruncul creștea, și se întărea:cu 
duhul. umple ndu-se-de înțelepciune, şi harul: lui 
Dumnezei. era: preste dânsul. În cetatea lo. Nazaret 
este ținta finală a călătoriei, de accea Le. trece cu vederea 
mergerea „lor .la Betleem dela -lerusalim:ete. (Mt..2, 1—18); 
V.. 40. samănă după cuprins cu 1, 80. Luând. Fiul cel veci- : 
nic, al lu! Dumnezeii natura omenească se desvoltă ca aceasta 
în, privinţa, trupului (creștea) şi spiritului. (se întărea). Mal 
mult, decât “Botezătorul are. Isus: zmplendu-se -de. înțelepciune. 
Comparând cuv. 52 reesă că înțelepciunea trebue luată rela- 
tiv -(v. 52).. Cristos se desvoltă spiritualiceşte, deși. era plin 
de înțelepciune; însuș .era înţelepciunea, care se manifestă pe 
încetul dupăcum permite desvoltarea, trupească. . zdors are, în- 
țelesul lui evdozia (favor, bunăvoință, plăcere), pentrucă de grație 
în înţelesul strins nu poate fi vorba la Cristos. Evangelistul: ex- 

„primă deci : Cristos, reprezentantul neamului omenesc, neîntinat de 
păcat și ca Fiul lu Dumnezeit poseda, plăcerea acestuia (ef. v. 52).
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" Observare, Istoria prunciei lui Isus la Mt. şi Le. După acest 
- din “urmă autor părinții lui Isus locuesc în Nazaret şi petrec în Bet- 
leem numai timp seurt, iar după Mt. pare. că ei aveati aci locuinţă 
statornică (Mt. 2,22. 23), Dar din tăcerea lui Mt. nu urmează că 
el nu ştie că în "Nazaret locniseră- părinții lui Isus, nici nu's5 zice 
apriat că în cetatea Betleem locuesc Iosif 'şi Maria.' Diferenţa între 
cei 2 'evangeliştă s& aplanează :- Iosif şi .Maria merg la. Betleem. în 
urma cenzului și-se aşază acolo; călătoresc la Ierusalim după 40 de 
zile dela nașterea lui Isus (Le..2, 22 sq.).şi .se întore iarăş Ia Bet- 
lecm; fuga în Egipet întrerupe această petrecere, de. aceea Ie..2, 
39 consideră mergerea la Nazaret că re ntoarcere, iar Mt. ca ceva 
noi, deoarece nu aminteşte Nazaretul. - 

ş. 77, Isus de PF) ani în, „templul din Terasatim,, 2 40 2. 

| “Numai evangelistul. Le. a păstrat această. istorisire “din 
“pruncia lui Isus. “Fiecare prune israiltean era îndatorat legii 
cu al 12. an al verstel. Isus se supune” ŞI - aceste! îndatoriri 
ca să plinească dreptatea, lui Dumnezeii (Mt. 3, 15); iar evan- 
gelistul ne înfăţişează, cum natura "mal înaltă,  dumnezecască, 
străluceşte prin forma omenească. . . ... 
41. "Şi se ducâaii! părinții lui: infiecare. an la 
Ierusalim la sărbătoarea pașteloi. 42. Şi când a 
fost de doisprezece ani, suindu-se ei după da- 
tina sărbătorii, 43. şi sforşind! zilele, când s'aii 
întors el:a rămas! pruncul Isus în Terusalim, şi 
n?aii știut părinţii lui. După Ex. 23;' 14 sq.:34, 93. 
Deut.: 16, 16 fiecare parte bărbătească pelerina la Terasalim 

„la cele 3 sărbători mari din an. Prancii în al 12. an deve-: 
neait: fiii legii, să înstrueaă în lege şi trebueaii să :0 observe. 
Suindhr-se:: la, Lerusalim ; dvrafarvbvro v după NABKL Vulg.; 
alte mărturii citesc aorist. dvafdvro v = dupăce: Sai suit. 
Sjârșind zilele:: sărbătoarea ţinea 7 zile (Ex. 12, 15. Deut. 
16, 2). După suindu-se Recepta, citește: la er usalim, dar lip- 
seşte - în multe mărturii. În loc de ai știut părinții lu 
citește Recepta asi știut Iosif și muma lul. Părinţii lul Isus 
nu pot fi învinovăţiți - de negligenţă, pentrucă ei :credeaă că 
pruncul “este cu: soții (v. 44); iar Isus rămâne fără știrea 
părinților în Ierusalim când trebue - să împlinească. Yoea Ta- 
tălui ceresc. 

44.. lar 'socotind el că'el este cu. “celelalte 
soţii de. călătorie ai venit cale deozi şi l-ai 

29
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căutat pe. el prin rudenil şi cunoscuţi, 45. și ne- 
aflându- ] s'a întors la Ierusalim căutându- l. pe 
2l..46. Și ă fost după trei zile l-au aflat în tem: 
plu. şăzend. în mijlocul. învăţătorilor: şi. ascul- 
tându-i şi. întrebându-i, pe cl.: 47; Și se miraii 
toţi care-l auzeaii pe cl de priceperea și. de: r&s- 
punsurile lui. Părinții știindu-l foarte ascultător călătoresc 
fără dânsul crezând că va fi între rudenil. "ouvodia e socie- 
tatea ” pelerinilor * care se însoțesc în "călătorie, caravâna . de 
pelerini; se compunea din rudenii, cunoscuţi. Sosind” la, ospă-. 
țăria, unde aveai să rămână peste noapte, căutând pr -uncul nu-l 
află. Tra zile; adecă dela plecarea lor: din “Ierusalim (v. 43). 
icodv (Mt. 5, 4.21, 19): în 'una din 'salele. cari erai în 
edificiul templului se afla . Isus" acuiu, "Dupa. Reland : “(Antiq: 

*1,.8, 6) în porticul răsăritean era o sinagogă, unde! învăţai 
cărturarii, iar auzitoril șădeaii pe covoare sati zogojin- În cere 

(Acta 22,3). Fiecare auzitor putea pune: întrebări propun: 
torului” devenind așa propunerea. dispută (Lightfoot, Hor. hebr: 
et: talm. p. 742 sq.).: De priceperea și de zespansurile li: 
priceperea. lut se arată în: r&spunsurile cari dădea (Is. 11, 2). 
Evang. infant. arab. (Tischendorf. ' Evang." apocr, 2 p. '207 
sq.) să relatează, converzația, aceasta a lui Isus: cu înveţiitorii 
din Ierusalim. - 

948: Şi: văzendu-l pe el s "au mirat, și zise că- 
iră 6l muma lui: Fiule, pentruce ai făcut nout 
aşa? Iată tatăl tăi şi ei te-am căutat cu multă 
durere. Pozându-l: părinții. Motivul mirării lor este că fiind 
tânăr este șa, de înţelept. Pentruce exprimă | măstrare blâudă 
care în - cuvintele următoare devine expresiunea îngrijirii. de - 
mamă. “Ea vede că Isus n'a rămas aci fără, motiv, ar dori 
să-l - știe, de aceea zice: Tată tatăl tea ete." 

49. Şi'zise cătră dânșii: Ce estecă m "aţi cău- 
tat? Ai n'ați socotit că eiîi trebue st fi întru 
celece sânt ale Tatălui mei? 50.. Și el n'a înţe- 
les cuvântul care grăea lor. zi 6r=ri tor, Gr (lo. 
14.92). Cuvintele aceste nu. conțin înfruntare — oră cât 
de domolă — ci mat mult îngrijirea pentru părinți : Pentruce 
m ati căutat cu atâta, îngrijire; nu era - nevoe. Aă 1 "aţă: ştiut 

ete. „conţin motivul remânerii sale în templu. dez exprimă. ne-
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cesitatea internă: "Cele „ale Tatălui + ei „să. văpoartă Ji templu 
şi i "toate - câte “sânt proprietatea "cerestulul Părinte (Gen. 41, 
51.) Isus” le: spune ca: în chiemarea,; sa nu “cunoaşte, pe pă 
mtnt tată: şi mumă, ci “trebue! să. caute & împlini” cele “maj 
înalte, „cele ale Tatălui” ceresc, cu 'care' 'este - una; (Lo. 1; 18). 
De aceea: Și ex waă' înțeles ete. “Isus; espune în aceste cuvinte 
pe: scurt programul, lucrării Sale! (lo. 4 34 8, 29. 9, 4. 17 4) 

51. Și s? a. pogorit. cu deaşii, şi a venit la Nâ- 
zaret,, şi era supus, lor. Şi. muma. lui, păzea, “toate 
cuvintele în inima sa. “Evangelistul araţă Că Isus” şi: “de. 
aci, înainte a remas „supus “părinților; conştiența, spir rituală “mal 

înaltă nu Ta” abătut dela datorințele cătră aceştia, cum, Sar 
putea “crede din cele precedente. „Injosirea, de] biinăroe este; și 
acum, (21.22 cf. Pi. 2, 7 sq.) . l at 

„52. Şi Isus sporea în înţelepciune, şi, vârstă 
și. în har la Dumnezei.şi oameni... gozonzerv==a.-în- 
tinde! bătend. cu ciocanul, a propăși;..a. crește, adauge, spori 
“(Rom.:13, 12. Gal. 1, 12; 2: 'Tim.+9, 16. 3, 9. 13)..gogpia 
nu e: cunoştinţa tainelor. , dumnezesști (., Cor. 119, 8),..ci-a 
lucrurilor: dumnezeeşti şi omeneşti . în. -genere, cu. care.e; îm- 
binată “prudența, practică și. se manifestă, În. întreagă | ființa 
omului, îndeosebi în faptele lui. iza însemnează ; „stat, verștă 
— amândouă“ ai aci înțeles,. ppenirucă. copilul, propășeşte de- 

Odată în amândoi direcțiile, dar .de preferit este . înțelesul din 
urmă, xdors. cf. v. 40. zrgozonzev oopie, zice Atanasie — 
contra, Arienilor — că .nu 'să rapoartă . la natura dumieze- 
ească, a lui Cristos, la “Logos, ci numai la cea, omenească, 
Natura, omenească, în Cristos, adecă sufletul omenesc, A crescut, 
în înţelepciune, Şi anume în măsura, în care a “fost. pătrunsă 

de Logos, și conform acestul proces intern a arătat. el Înţelep- 
ciunea sa în afară. Alții înțeleg descoperirea ' progresivă şi 
desvoltarea: în afară: care merge paş cu desvoltarea trupului. 
Ciril Alezandrianul' zice: „Omenirea lui Isus a sporit în înţe= 
lepciune întrucât cu . donsa zilnic se desvălea. dumnezeirea şi 
se “arăta tuturor. Logos cel ' întrupat, prin fapte” şi minuni, 
lăsă pe încetul să se vadă înaintea oamenilor, în lumina dun 
nezeească templul trupului” ce luase, şi în "acest chip. era pro: 

-gresul:. Pentru cetce:îl vedeai, “Isus: devenea” tot mai “înţelept 
ŞI ma plin de har, şi deci desvoltarta să” răpoartă “mal puţin 

29+ 
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ia. „persoana luă: decat la! celee! A vedeau Şi se. mira „ Această 

Desvoltarea “trebue, luată în tnteles. strins în cunoaşterea, spi- 
rituală , a: sufletului „omenesc (Evr. 5, 8). Natura omenească 
după. “trup, Și, suflet. Sa desvoltat după legile sale, dar de altă 
parțe nu; să poate nega, că cele 2: firl au fost unite fără, ame- 
stecare şi despărțire întro persoană a Domnulul., A ne închi- 
pui - această unire — - conştienţa . dumnezecască şi cea „ome- 
nească, „cele. vecinice. şi timporale, absolute. şi mărginite — 

| este. tot. așa, de, grei ca şi a ne explica, intruparea. La oameni 
e, adaus, pentrucă Isus petrece în această vârstă mai mult cu 
denșii ;. dar. nu să exprimă că Isus mai nainte fusese păcătos, 
nici nu i-să -atribue neperfecţiune, pentrucă creșterea presu- 
pune, acelaş, caracter specific. a 

“5. 15. “Lucrarea Botezătoralui,. 3, 1— 20. 

Qrt. 3, 1-12, 4, 6—12, Me. 1, 1-8, 6, 21—29) 

1 Tar. în anul. al cincisprezecelea al dom- 
mizil. lui: Tiberiii cezarul, fiind procurator:în 
lu deea! Pilat din Pont, și tetrarh al Galileii:Irod, 
iar.fratele: sti Filip tetrarh în Lturea și ţinu- 
tul: Trahoniei,. şi. Lisania fiind tetrarh în Abi- 
lene, 2. în zilele'arhiereulul Ana și Caiafa, fost-a 
cuventul'lui: Dumnezeii cătră loan fiullui Zaha- 
ria. în pustie. Mateiii începe această. secţiune câ în zilele 
acelea, iar. Le. introduce istoria, evangelică în istoria lumii cu 
-6: date :sincroniste. după împărați! romani și după stăpâni- 
torii lumești și preoțești al Iudeilor. a) ev ir... Kaioagos 
“(trebue tradus... al :domniril „lui Tiberii ca cezar, Win. p. 

„131. 'b).:' August moare la 19 Aug. 767 u. c. sai 14 era 
dion. (Suet. Octav. 100), dar luase încă la fiuea lui 764 u. 
c. saii în Ianuarie 765: A „c. de coregent pe fiastru săi Ti- 
„beriă: (Tacit, Ann. 1, 2. Suet. Tib..20 sq. Vellej. Plat. 2, 
121). Îndoeală.. poate A dat aceşti 15 ant trebue socotiți de la 
începutul domnirii luă 'Tiberiă (782. u. c. 29 era dion.) sait a CO- 
„regenții cu August, (779 sai 780 u.c., 26 sai 27. e. dion.). b) Fi- 
înd procurator. în Iudeea Pilat din Pont; a avut acest oficiii dela 
119-—789 u. €. saii 26—36 e. dion;; după “aceea a fost
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rechiemat. Şi exilat la, Vieane' (Iosif Flasiu, Antiq. 18, 4, 2, 
cf. Mt. 27, 3: 10. 19, 2). “c) 'Tetrarh al Galileii Tod, “adecă 
Antipa, care “după, moartea “tatălui săi (Irod cel “nare) la: 750 
U,.€. (3, ani. înainte "de! era dion., “dacă luăm: că aceasta "dar 
tează cel puţih cu 4 anl mal târzii: "l'an: “după. naşterea Iul 
Isus) Ocupă. tronul! Şi. a stăpânit până la! 792" u. c. când a "fost 
depus. d) Fratele. să "Filip tetrarh în "Ihirea- și: pinaudail Tra- 
honiel. ȘI acesta ajunge domnitor, la 750 u. 'c.;: moare la 786 
sai "787 u. 6. „(Iosif Plaviu, Antiq. 18; 4 '6); el“ stăpâneă 
încă "Batanea, și Aurania (Auranitis), deci” toâtă, “partea nordică 
a Palestine; iar : Ir0d! încă Pereea, (Flaviu, Antiq. 15, 10, i 
17, 11, 4: el nu spune “că: Filip ar fi stăpânit! Tturea). 
Lisania fiind tetrarh în Abilene. “Acest Lisania, nu €. Mata 

în istorie. Flaviu (Antig. 15, 4, 1 şi Criss. Dio” (49, 39) 

amintesc un Lisania din Abilene, “pe” care” l-a 'omorit" Antoniii 
la, dorinţa Cleopatrei — peste 30 de anl înainte de Cristos. 
Astfel pare 'că există : un Lisania: mal:tenăr, care: între 734 

“şi 790 u. e.:stăpânea provința. din, apropierea :Libanului (în 

Coclesiria — Ptol. 5, 71,2. 5, 18; 18 mile spre nord de Da- 
mase 'și 38: mile spre sud de Eliopol —Itin. Ant.):cu capitala, 
'Abila: (Hug, 'Gutachten I, p. 119 sq. Wieseler, Chron.: :Syn- 
Opse p. ua: sq.). f) în zilele arhiereulul Ana şi Caiajfa:: Ana 

fusese arhierei: dela 759—767 'u. c.; lui urimară Ismail; Elea: | 
za (fiul lui Ana), Simon, apoi: Caiafa (Flaviu, Antiq: 18; 2, 

2;'cf Mt..26, 3). Ana, să. aminteşte ântâiă. pentrucă nu era, 
arhierei că alţii, “ci “avea, influenţă asupra: tuturor ; afacerilor, 
iar Caiafa era numai cu numele (lo. 18,::14:sq.:Acta:4,:6). 
A fost cuvântul lut Dumnezeu etc:; : în Ti. V.: exprimă. chie- 
marea la profeție (ler. 1,.1.'Is... 38, „4 sq." 6te.);.-aicl indică 

că: Ioan a păşit la porunca, lui Dumnezeă:- În pustie ::-unde' era, 

(1,'80; cf. Mt. 3, 1). Din datele -cuprinse v. 1; 2 şi-a venit 

-(v. 3) rezultă că evangelistul determină: numai. chiemarea, și 

întâia pășire publică: a Botezătorului, dar întrucât aceasta stă 

în legătură cu botezul și începutul lucrării lui Isus. : 

"3, Și a venit în dată laturca Lotdanulăt pr 

doua botezul pocăințil întru iertarâă păcate- 

Tor, 4. precum este scris în cartea “cuvintelor 

proroculul Isaia: Un glas al c6luice strigă în 

pustie: Gătiţi calea Domului, drepte faceţi + că-
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rările lui; B.toată valea să va uniplea: și totmun: 
„tele şi colină să:va micșoră, și;cele:strimbe vor 

fi: drepte: și cele colțuroase căl netede, 6. şi:tot 
trupul va: vedea: mântuirea lui: Dumnezei. i a ve- 
nit :' în urma acestui cuvent: dumnezeesc.. zreoi/w0005. Toi: 'IoQ- 
davov (ȚIPn 23) cf. “Mt. 3, 2; -loan'.nu, predică în unul: și 
acelaș:loc: (lo..1, 28; 3, 23),  Predicând botezul “cf. “Me. 1, 
4::Mt. 3, 6. fi cartea cuvintelor etc. scrie evangelistul pen- 
tu Teofil; cuvânt ' (19yos) 'are înţelesul zicere, vorbire (Am. 1, 
1, LĂX). Citatul este. Is. 40, 3 — unicul citat independent, 
al evangelistului care “netezeşte. LĂĂ şi omite cu intenţie cu- 
vintele : și. vor. vedea mărirea Domnului (Is. 40, 5). În cuvin- 
tele aceste (lipsesc. la Mt.). să descriii deosebitele. pedeci spi- 
rituale. Toată valea : orice necredință și şovăire să va nimici. 
-Juntele și. colina: mândria și orice mulțumire cu sine să va 
perde. Viit, 147 0w9jotreu : profetul vede în spirit realizarea 
poruncii; Gatifă calea ete. Cele strimbe — colfuroase: căile. 
Tot trupul însemnează omenirea în genere (Gen. 6, 19. oil 
3, DE ca slabă și. având nevoe de mântuire. 76 owrrotov etc. 
—miântuirea mesianică, (2, 30) — lipsește în original, deşi e 
adaus. - potrivit; al LA. 

i ut „Decl.zicea mulțimii care eşea să se boteze 
dela: el: Pui de năpârci, cine vi-a arbtat vouă 
să fugiți de mânia cea vecinică? 8. Faceţi deci 
roade vrednice de pocăință, şi nu începeţi a'zice 
întru voi: Părinte avem pe Avram; că zic vouă 
că:poate Dumnezei din pietrile aceste st scoale 
fil:lui Avram. 9. lariată securea este la rădăcina 
pomilor; deci tot pomul care nu face rod bun să 
tae și în foc să aruncă (Mt. 3, 7—10). Le. are mul- 
fimiă, iar Mt. e mal precis: farisei! și saduceit; de aceea lesne 
să explică cuvintele aspre ale lui loan pu de năpâră (Is. 
14,.29.:59, 5. Ps. 58, 5): ei sânt fățarnică, nu aveaii in- 
tenţiunea să se întoarcă dela căile rătăcite ale minţii și inimi! 
lor. :V. 8. Deci: altcum nu scăpați de această, judecată. Nu 
începeți a zice ete. cf. Mt. 3, 9. În foc-să aruncă; și exprimă 

“ce urmează după cele nemijlocit precedente. 
10. Și l-ai întrebat pe el mulţimea. zicând: 

Deci ce st facem? 11. Iar răspunzând zicea lor:
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Celce are'dout haine să dee celuice nu are,.și 
celce âre bucate aşijderea să facă. Auzitorii se spăi- 
mântaii. de cuvintele Botezătorului şi cer sfatul “ce s&. facă? 
Dec: 'în urma celor din, v. 7—9. Recepta citeşte 707004, 
Tischendorf conj. norjowuev — care e deliberativ. Învățătura 
aceasta: a lui Ioan oare numai Lc.; el cere numaă cele. pre- 
scrise de legea T. V., .şi anume provoacă a face milostenie. şi 

dreptate : (cf. Tăspunsul din Acta 2, 38.16, 30). SE dee: una; 
nu să. înţelege literal, ci este admonare serioasă. la milostenie 
(Mt.:.5, 39). Bucate are taţelesul literal. 

192, Iar ai venit şi vameşii să'se boteze şi zi- 

seră cătră dânsul: 13. Învăţătorule, cestfacem? 

Iar el zise lor: Nimic faceţi ma! mult decât este 

poruncit vouă. 14. Dar l-ai întrebat şi ostașii 
zicend: Ce să-facem şi noi? Şi zise cătră denşii: 
Pe nimenenujefuiţi nicichinuiţi, și vă mulţumiţi 

cu leafa voastră. Cuvintele blânde ale Botezătorulul în- . 

deamnă pe vameși a se apropia. La vameși cf. Mt. 5, 46. 9, 9. 
Nimic faceți etc.: st nu cereţi mai mult decât: aveţi dreptul 

să luaţi. Compar. cu nagă Win. p. 226. b.; poporul ura pe 

vameşi pentrucă cereaii prea mult (Zaciţ, Annal. 13, 50. Cic. 

in Ver: 3, 78).. Oastea, lu! Irod conzista maă ales. din merce- 

nari ; făcea servicii în războiii și de poliţie (incassa, vamă, dări 

| etc.). Diaoelewv = concutere = a scutura, intimida ; maj apol are 

înţelesul «a scoate ceva cu forţa și amenințări. ovzogpovzeiv== 

aretător de smochine (ovzov, paivewv); a arăta pe celce, contra - 

opririi, esportaii smochine din Atica, — ce să făcea adese fără 

motive, de aceea căpătă însemnarea 4 calumnia, însinua fala, 

picana. 

15. Iar aşteptână poporul și cugetână: toţi 

întru inimile sale de Ioan, nu. cumva-el sărtie 

Cristos, 16. răspunse Loan tuturor zicând: Ei vă 

botez pe vol cu apă; iar vine cel mal-tare decât 

mine, cărui nu sânt vrednic a dezlega cureaua 

incălțemintelor lui, acela va boteza pe vol cu 

Duh sânt şi cu foc..17.-A cărui lopată este în - 

mâna sa; și va curăţi aria şi va: aduna grâul în 

granarul săi, iar plevele le va arde: cu foc ne- 

stins. Apieplând poporul: ca Ioan să se declare Mesia. E:
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nu, altul,- al „cărui Inaintemergător. ar fi. Vă botez. cu apă ete: 
ct. Mt, 3 li „SQ. . i 

:-18, Mulţe încă și: altele sfătuina: binevestea 
poporului. 19: Iar.tetrarhul Irod fiind mustrat 
de:el pentru: Irodia muierea fratelui săi: și pen- 
tru toate, relele: cari a făcut Irod, 20. a adaus şi 
aceasta peste toate,.a închis pe Joan în temniţă. 
Multe încă: și altele resumează pe scurt lucrarea Botezătorului 
fâră a aminti fapte singuratice, „ evayyeliCezo are . înţelesul 

„ma larg. (Acta 14, 15), dar. aşa că predica, lu! loan stă în 
legătură .cu . buna veste despre Mesia. Recepta a adaus lui 

Filip -la fratehay stă — din Mt..14, 3. V..19. 20 st istori- 
seşte o întâmplare din vieaţa Botezătorulul. A adaus. ete.: 
la ;toate faptele sale rele a venit . aceasta (ef. Mt. 14, 3 
sq. Me. 6, 17 sq.). za: _zregi năvrov uv Î0imo£v None 
e. “atracţiune în loc de & noimorv. eni mâa: la toate relele 
ce făcuse a adaus aceasta (Win.- p. 367). A închis e simplicitate 
paratactică a stilului (Win. p. 436, 5).. în temniţă: unde a. 
lăsat, să-l închidă, 

$. 79. Botezul lui Isus, 3,21. 22, 
(At. 3, 18-17, Me. 1, 9-11) 

21. Iar a fost dacă s'a botezat tot poporul, şi 
Isus botezându- se și rugându-se s'a deschisce- 
rul, 22. și.s'a pogorit peste dânsul Duhul sânt cu 
chip trupesc ca un porumb, şi glas din cer săfăcu: 
Tu ești fiulmeiceliubit, întrutine bine am voit. 
Jar a fost re "ncepe. istorisirea din v. 18. Evangelistul întrebuin- 
țează adese îpevezo cu construcţia acuz. cu infin. Și rugându-se să 
afl numai la Le. Cu chip trupesc eic.: ar&ta-ca un porumb cu trup. 

$. 80. Genealogia lui Isus, 3, 23—38, 
AIE 1, 1—17), 

30. Şi Isus însuș era ca de treizeci de anlcânda 
început, fiind, precum să socotea, un fiă allul0- 
sif, al lui li, 24. al lui Matat, al lut Levi, al lut Mel- 
chi, al lui lana), al lui Iosif, 25. al. lui Matatia,
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al lui Amos, allui Naum, allui Esli, allui Naggal; 
26. al lui Maat, al lui Matatia, al lui Semein, al 
lui Iosih,.allui loda, 27. al lui Idanan,allui Risa, 
al lui Zorobabel, al lu! Salatiil, al:lui Neri, 28; 
al lui Melchi,al lui Aadi, al: lui Cosam, al lul 
Elmadam, al lui Er, 29.al lui Isus, al lui Eliezer, 
al lui. lorim, al lui Matat,-al lu! Levi, 30..al'lui 
Simeon, al lui Iuda, al lui Tosit, al lui lonam, al 
lui Eliakim, 31. al lui Melea, al'lut Menna, al 
lui Matata, al lui Natan, al lui David, 32. al lui 
lesai, al lui lobed, al lui Boos, al lui Salmân, ai 
lui Naason, 33. al lui Aminadab, al lut Admin,al 
lui Arni, al lui Esrom, al lui Fares, al lui Ludă; 
34..al lui Iacob, al lui Isac, al lui Avram; al lui 
Tara, al lui Nahor, 35.al lui Serub, al lu! Ragav: 
al lui Falec, al lui Eber, al lut.Sala, 36. al lui 
Cainam, al lui Arfaxad, al lui Sim, al lui Noe; al 
lui Lameh,:37. al lui Matusala, al lut En6h,“al 
lui Iared, al lui Maleleil, al lui Cainam, 38. al 
lul Enos, al lui Sit, allui Adam,allui Dumnezei.: 
auros (însuș) să rapoartă, la Isus cul s'a făcut semnul din v. 
22. 1jv 'Inoois dogâutvos coc tztv Toraxovra nu=și. el, 
Isus, începea a fi de 30 de ani, ci: el era ca de 30 de ant 
când a făcut începutul cu păşirea sa mesianică. Din v. 22 

„reesă ce începuse Isus: la botez este declarat el Mesia şi în- 
cepe lucrarea sa (Me. 1, 1. Acta 1, 21 sq. 10, 37%). Fiind 
să leagă la fiul lu Iosif (fiind fiul etc.), iar precum să socotea 
e inciză. Zigaben: Cum părea Iudeilor; căci după adevăr nu 
era fiul bud. Alţi! rapoartă ov la “FIA: existens (cum putaretur 
filius Josephi) filius, adecă nepos Eli — dar nu să poate: în- 
semna numai aci raportul de bun — nepot, iar în cele urmă- 
toare de părinte — fii; saii gen.'zov Fi, ov Mar9dr ete. 

1) În evangelil avem 2 date despre timpul când Isus a început lucrarea sa: 
„Io. 2, 18 sq. să vorbeşte de templul lut Zerubabel, care începe a fi restaurat în 

al 18. an al lut Irod (Zosif Flaviu, Antig. 16, 11, 1) 734 sai 735 u. c. Adaogând 
46 de ani (Io. 2, 19 sq.) rezultă anul 780 pănă la paştele an. 731 u. c. ca timpul 
când Isus începe a învăţa. Dela botezul lui pănă la această sărbătoare a paştelor . 
ai trecut 3 saii mai multe luni (40 de zile în pustie; călătoria la Cana Galileil ; 
rămânerea în Capernaum şi “călătoria la Ierusalim). Isus începe lucrarea sa în - 
vara saă în toamna, anului 780 u. c. arând abia la finea an. 781 u. c. 31 de ani: 
acum are deci 301/, sai 30:/, de ani (Le. 3, 23).
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la-:Isus: :6l era, 'precum:s8 credea, un fiii al: lu! Iosif sete. —, 
dar el :a fost: în. realitate : fiul lu!  Dumnezeă:; Levi. . :: Josif. 
nu /stâint ..fecioril lui. Iacob — e prea depărtat: timpul. Lu. 
Caiham,i Gen.: 10,: 24.:11,:112;1. Cron.:1. 924. Al bu Dum- 
nezeă::nu: are; înţelesul: gen. : prectdente, dâr exprimă că 'Adam 
a fost. creat «de Dumnezeii după trup şi suflet. Autorul numeşte 
pe Dumnezeii, pentrucă. crearea, neamului omenesc, e prototipul 

înriurirea, directă. a lui . Dumnezeii. în. - matură ȘI din natură. 
Natura, .lul: omenească s'a produs din pântecele: preacuratel 
Fecioare, nu din pulberea pământului; .iar 'spiritul- ântâiului 
Adam — inspirat de Dumnezeii — îl înlocueşte natura: dum- 
nezească care sa unit cu natura, omenească întro . persoană. 

m 31. Ispitirea ui Isus, 4; 1— 18. 

SIE ' At 4 rar Me 1,19) | 

1; Iar Isus plin de Duh sânt sa întors dela 
Lorak. şi a fost dus în Duhulîn pustie patruzeci 
de zile ispitindu-să de diavolul. 2., Și n'a mâncat 
nimic în zilele „acelea, şi sfârşindu- se aceleaa 
flămânzit. 3. Iar zise diavolul lut: De eşti tu. 
Fiul lui Dumnezeii, zi petril acesteia să se facă 
pâne. 4. Și răspunse Isus cătră el zictnad: Scris 
este că nu trăeşte omul numal cu pâne. 5. Şi su- 
indu-l pe el diavolulpeun munte înalti-a arătat 

* întro clipeală de timp toate impărăţiile lumii. 
6. Şi zise diavolul lui: ie îţi volii dă puterea 
aceasta toată și mărirea lor, că mie este dată și 
o volă-da oricui voesc. 7. Tu decidete vel închina 
inaintea mea, toată vafiata. 8. Şi răspunzând 
Isus zise lui: Scris-este: Domnului Dumnezeului 
tăii să te închini şi lu! singur stă slujeşti. 9. Iar 
duse pe el în Ierusalim și-l puse pe aripa ten- 
plului, şi zise lui: De eşti Fiul lui Dumnezei, 
aruncă-te de aict'jos. 10. Că scris este că va po- 
runci îngerilor săi pentru tine să te păzească, 

11.: şi că pe mân! te vorridicaca să nu teloveşti 
de piatră cu piciorul tăi. 12. Şi r&spunztnd zise
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Isus lui că zis este:. St nu. ispitești pe Domnul 
Dumnezeul tăi. 13.-Și sfârșind! diavolul:toată 
ispita's'a dus. dela dânsulpănă la 0 vreme, cf..Mt 
după care Duhul a dus pe Isus în „pustie; iar: după Le: Isus 

„stă. sub înriurința, Duhului sânt -cât tinip- petrece în. pustie: 
deci £ 7fj ceru (NBDL: Min.).; Recepta 'ă -cores: îs - 17). 
tonatov (Mt.). La sfârşitul acestei petreceri -pășeşte diavolul cu. 
ispitirea ; de aceea. patruzeci de zile nu st leagă cu 2spitindu:l : 

ispita ar fi fost de 40 de zile, ci la: în. pustie. Sferșindu-se:: 
zilele, cf. Acta, 21, 27..V. 3. la Mt. 4, 3 e mal puţin ho- 
tărit : aceste pietri. v. 4. să citează Deut. 8, 3 fragmentar, 
pentrucă: ci în fot cuvântul ha Dumnezeă lipsesc -în multe 
mărturii. Întro clipeală de timp (puncto temporis, Caes. Bell. 
gall. 2, 14. LĂX Is. 29, 5. 30, 13 sq.). arată că întrun 
moment să înfăţişează ochilor lui "Isus un tabloii al tuturor 
împărăţiilor din lume. JMărirea lor: a împărăţiilor (cetăţi, pa- 
laturi, averi etc.). Că mie este dată conține minciună și adever. 
Dela ptcătuire diavolul stăpâneşte lumea, dar această putere nu 
i-sa dat, ci a usurpat-o,: căci dintru început omulo avea: O 
voiă da orxcul voesc: el e conştient de această putere şi se. 
numește stăpân absolut. Toată va fi a ta: puterea. Or. v. 10. 
12 e recitativ. Toată ispita: toate felurile de ispitire. Isus 
să ispiteşte în ântâia ispită în privința cărnil, în a doua a | 
ochilor, în a treia a inimii; acestora e supus și omul.: Pănă - 
la o vreme are numai Le. exprimând că Isus mal avea să fie 
ispitit de diavolul. Poate că are în vedere ispita, înaintea pati- 
milor, când Isus era în grădina Getsemane (Mt. 26, 36 sq. 
27, 46). !



  

   

  

   
„ bâbina A Doua. 
i pi CE i ot i n GL 

Lucrarea publică e a ar Isus; 4, 14— 21, „28, 
E pe petru 

za A. Luerareă, Au Isus, atară de lerusalim, 4 14 -19; “ag. 

ii „E betivitataă lui usi în "Galileea, 4, 14-39, '50,: 

ş. său : Isus predici, în. Galileea, special, în, Nazaret, 4, 14— “30. 

AP fa Cat. 4 12-17, Me. 1 id: 15) DR ie m 
frvaa 

Esi ut     în Yi zeu 
aa? i dau ttiit 7 

ia Vi și s'a întors Isus în. Daterea duhului Ia 
Galileca;: șiia eșiti vestea: de: “el în.:toată :preju: 
rimea..15, Și'6l însuș-invăţa.: în sinagogele. lor; 
mărindu-să:de toţi: Sa: întors:. din..Iudeea,s cf. Mt. 4 
12. În putereă. duhiuluă: care-l: dusese în... pustie, . iar acum 
în :Galileea.: Și “deși etc:: săverșise :minunea, din. Cana, care 
i-a lăţit: numele: (lo.: 2,: 1::sq.). Sinagogele . lor: Galileenilor. 
Marindu-să de. toță: pentru învăţătura, ui 

"16. Și a: venitila:- Nazaret, :unde crescuse, şi 
a ital at după: obiceiul săi: în. ziua. Sâmbetel în 
sinagogă, și s'a sculat s8 citească... 17. Și i-s?a 

“dati lul cartea -prorocului: Isaia, şi. deschizând 
cartea. a'aflăt locul;unde era scris: .18.: Duhul 
Domnului: peste mine; pentru aceea ma, uns, â 
binevesti: săracilor,:m?a trimis:(a tămădui pe cel 
zdrobiţi cu:inima) 19. a predica:slobozire. celor 
legaţi. şi: vedere: orbilor, a. slobozi în libertate 
ipe:cel sfărămaţi, a vesti' anul plăcut: Domnului. 
Cele întâmplate în :sinagoga din. Nazaret identifică, unii cu 
-Mt.:13,' 54—58, Me. :6,.1—6 — având Le.: numai :crono- 
'logie - mat: precisă ; alții cred. că Isus de două orl.a încercat 

„fur:Nazaret, să: căştige :pe. locuitori :pentru învățătura sa, (Wie- 
-seler, : Chronolog... Synopse 284 sq. Tischendorf,: Synop. evang.. 
XXXII. Ş$. 54). Unde crescuse -cf.:9, 51. Pur, TO, oafBd- 
„zov; Mt; 19, 1.: 28, 1..5a sculat 0. citească: : în sinagogă 
„să citea :s, Scriptură, stând. ca semn al, 'reverinţii. Isus .mani- -



festă, sculându-se, voea de a citi şi vorbi asupra celor citite. 
De regulă să citea, o parașă şi o haftară; apoț -mal marele 
sinagogei provoca, pe'unul să citească: din s.. “Scriptură Şi ex- 
plice acel loc. I-a dat: de servitorul sinagogel ; iar fBliov 
trebue înțeles volumul din sinagogă, pus pe mosor. Întrebarea 
este. de. a citit Isus -haftăra din acea Sâmbătă sai -alt-.loc; 
cuvintele, deschizend cartea a aflat confirină părerea, din urmă. 
Isus citeşte Is. 61, 1. 2 —'redat 'de 'evangelist: după LĂX 
cu adaus din alt loc al profetului. V. 17 XBOX citesc. aoisas 
în loc de avanrusos. Duhul Domnului: puterea de sus, ex- 
primă caracterul :mai înalt al celui. trimis (Is. 42, 1. 59, 21): 
Peste mine: este (2, 25). Pentru aceea: (9). moţivează un- 
gerea. JPa uns = ales, chiemat, cum să îndatina la profeți şi 
preoți (1.-Reg.: 19, 16. Ex. . 28, 41...30, 30): După ma 
trimis Recepta are: a tămădui pe . cel - zdrobiţi cu inima — 
lipseşte : în mai multe Msse. Săracilor: cu duhul (Mt... 5; 3; 
întâiul oficii: al Mesiei. Celor. legaţi: în: cătușele : păcatului ; 
iar 'orbilor :- spiritualiceşte orbi. A slobozi în. libertate pe cel 

- sfărămaţi sânt din Is. 58, 6 şi. explică. cele precedente: „a 
slobozi: din robia pecatulul pe cel: zdrobiți în pocăință. 
apeoe:. să fie în libertate;  mântuiți. “Anul plăcut Donul 
“după orientali. este anul bunăvoinţei lui. Iehova; ; aluziune la 
Lev: 25,:8 sq.;..anul iobileii era tipul, timpului mesianic : 
liberarea, de - păcat. ERE 

"220. Şi închizând cartea a dat- 0 “servitorului 
şi a şăzut, şi- ochit: tuturor din sinagogă erai 
privind la el 21. Lar a început a zice cătră el 
că astăzi s'a plinit Scriptura aceasta în urechile 
voastre. -Servilorului, ca v. 17. A șezut, pentrucă explicarea 
locului” citit să întâmpla în acest mod (Zunz, Gottesa.. Vor- 
trâge der Juden 337). arevicev = a fiza pe cineva,. a privi 
la cineva întenziv. Locul citit e mesianic; cei: de "faţă sint 
curioși să 'audă cum „îl înțelege Isus. Scriptura. aceasta, cf. - 
Acta 1, 16. În urechile voastre: ați auzit pe acela de care 
scrie profetul; acesta “a, plinit cuvintele profetice. Înţelesul : 
EI! este 'servul lui Iehova care -predică, lăsarea . pecatelor pen- 
tru celce se pocăese şi sânt smeriţă. . 

A 29. Şi toţi mărturisea peel şi. 'se mira de . 
cuvintele darului cari eşeaii din gura lui, și zi-
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ceai: Au nu-este iacesta feciorul! Tu Iosif?'23; 
Şi-zise:cătră el:: Cu adevărat. veţi zice-mie: pilda 
aceasta: :Doftore vindecă-te'peitine” însuţi; câte 
am! auzitică:atifăcut:in Capernaum'făi:şi aici în 
patria: ta:.24. Și zise: Adevăr zic vouă cănictin 
proroc nu:e primitiin patria sa. “Mărturiseaă pe” el: 
îl::lăudaă (11; 48),: dovedeaii: veştile minunate. despre. el: * Cu-. 
vintele darula: „cuvinte de: plină. dulceaţă: (Efez. 4; 29. : Col. 
4;: 6). EX: observă că el le: grăeşte foarte “frumos; : dar “știi 
căi este. fiul : lu” Iosif și nu. pot îmbina aceste două "fapte... De 
aceea,:le zice el: :0u 'ddeverat: ete. Pilda ;* acest: proverb cra | 
la: Romani; Greci 'şi rabini ; Isus îl: aplică la Nazarineni, care 
cer :puteri -ca:'cele făcute în Capernaum, --de voeşte să-l 'recu- 
noască :isă 'le ajute lor ca străinilor: (Teofilact, Zigaben). Alţi 
zic: Tu: ;voeşti: să ajutorr altora, ajută mal ântâiii. ţie agoni- 
sindu-ți :vaza: care'iacum nu al la noi; fiecare 'caută mal: ales 
între al “st să fie prețuit. “În pevâutva sis -7nv Kapagvaouu 
insemnează, eîș direcţia: lui evoutva, iar. “Kazpaovaotț e per- 
sonificat...Recepta: citeşte :îv: zij Rapaovaouţu — corectură. 

„V. 24 conţine: motivul: de ce Isus nu face: minuni în “Naza- 
ret: În patria” ta: ocultă de naştere; Priniit :: recunoscut; 
Isus “le. spunc.: că“ deși! er îl: admiră: pentru faptele lui, totu! mu 

„cred; pentrucă îl. socot; fiul: lui Iosif.: Nu : sufere înddială că a 
„vor cere minuni, el însă nu va săvârşi pentru: necredinţa lor -— 
deși ar trebui mal ântâiă să dee ajutor celor. mai aproape, 

- apol „străinilor. Așa: să: realizează: proverbul: că: nică -un profet “ 
nu e recunoscut de. neamul săi, în locul naşterii. : 

25. Dar. adevăr,.zic. vouă. .că:.multe văduve 
erai în zilele lui Ilie în Israil, când s'a încuiat 
cerul tre! ani și şese luni, cât s'a făcut, foamete 
mare peste tot:pământul,: 6. şi la nict''una din 
acelea nu.â fostitrimis:llie fără numai.la. Sarepta 
Sidonului:la o-femee văduvă: 27. Şi mulți leproşși 
erai în' Israili:în:: vremea! Tur Elisei: prorocul,. 

"şi nict.unuli.dini:el .nu''s'a; curăţit fără numai 
Neemanisirianul;: Cu aceste cuvinte: dovedește Isus din 
istorie: că: şi profeţii: aii:-făcut: minuni” mal: mult. la: străini..; “270. 
dÂnOias : circumscrie: pe aAn9is.. În“ "Sa - încuiat cerul: să 'în- 
chipue acesta, ca un rezervoar aşezat deasupra  firmamentului
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şi :Dumnezei a. deschide :când yoește (Gen.: 7, 11.::Deut. 11, 
17),:1..Reg. 17, 1. 18, 1. timpul acesta; nu: să; indică: așa 
precis ; :din- locul, din. urmă rezultă că în.al" 3. anal fugii 
lui Ilie: la Sarepta (1. Reg. 17, 9),. aşadar. în: al. 4ian:.al 
secețe!, a .plouat.. Unii cred că era, datina; la Evrei. (Dan. 12, 
7). a. pune. terminul une! nenorociri cu, 31/, -ani.. Peste. tot 
pământul. €, iperbolă; Sarepta. era în. Fenicia între Tir şi Sidon'; 

- acum Surafend . (Win. RWW).. Zzdwvias : scil. „xoeas: terito- 
rul . cetăţii Sidon în care era Sarepta. e pu] nu = sed. ci: 
misi. La v..27. cf... Reg: 5,:14. „Eni: pe „timpul. (3,2). PRE 

„i, 98. Şi toţi. s "ai: umplut de mânieiin sinagogă 
auzind! acestea, 29, şi: sculându-se.l-aii scosafară 
din-cetate, şi l-ai dus pănă.la marginea. munte- 
-luj,.pecare eta zidită cetatea, ca st: 1 arunce jos: 

_-830.. Iar, el: trecend prin mijlocul. lor..s?a.dus; Au- 
_zitoril. pricep. bine. cuvintele lui "Isus că: Dumnezeii. a :;arătat; 
„graţia. cătră. păgâni Şi nu “cătră;. israilteni; ; -se mânie: pentru 

aceste, cuvinte Și Voesc, se-l „piarâă aruncându:l de . pe ::vârful 
muntelui. _Ews Owpovos. TOU : Ugovs = supercilium, „montis. „XATOA— 

z0nuvioau (ef. .2..Cron. .25,.12. 1osif; Flaviu, Antiq..9, 9; 1). 
lar. el; ce face el când aceia se ocupă. a-l: perde. Eange- 
listul nu spune cum „a scăpat: Isus :: 0. putere:.mal, înaltă. La 

răpit sa le-ait slăbit nerv în ori vederea; Sa dus: la Capernaum; 
nu îndărăt la, Nazaret. îs cere ti titi aa ui 

$ “sa. Activitatea lui Isus în: Canari, 4, a a. 

„AM, “8, 14—16, Me, 1, 21—89:i i ii iu 

a): Vindecarea unui îndrăcit, 4: 8I—87. 

EI DO IE re. 1, 2120) | 

„31, Şi. s ş! a  pogorit la Capernaum e cetatea Gali- 
leii... Şi era: învățănd:pe el Sâmbăta.-32.:Și seimi- 
rai de învățătura luj,,că era cu:putere cuvântul - 
lul. Sa pogorit: din toate.păr țile Galileil.spre:marea, Genezaret: 
trebueaii să pogoare; ,Nazaretul era „situat : mal; sus. ;. Cetatea, 

Galileii e adaus pentrucăi. Le. aci amintește; mal: Ântâiă , acest 
oraş. Fra învățând exprimă că el învăţa: mal, adese,. nu numai 
odată. Pe e: locuitorii din Capernaum. .îr.;zoig o6Baou. nu. 
însemnează singuraticele zile de Sâmbătă ca la Mc., căci. aceasta, 

7
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să. exprimă cu Sâmbăta (6, 1. 6. 7. 13, 15. 14, 1 ete.), ziua 
Sâmbetey. (4, 16. 13, 16: 14,:5), ziua Sâmbetelor -(16, 13); 
ci. corespunde lul 2y zoiş gaâpizors LXX 1. Cron. 23, 31. 
Cu putere era cuvântul bu Mt. 7, 29.: Me, .1.:92..97., iar 
elvut î Tv = avea ceva: cuvântul lul “avea putere. 

33. Și în sinagogă era un om-având.duh de 

drac necurat, și striga cu glas mare zicând:.:34. 
Ha!:ce este nouă și ţie,. Isuse Nazarinene? AI 
venit să ne perzi pe::noi?. Te:cunosc cine: eşti, 
sântul lui Dumnezei.:35. Și l-a certat pe el Isus 
zicând: Taci şi eşi -dintrânsul. Şi “dupăce l-a 
aruncat pe el dracul în mijloc a eşitdintrensul, 
nimic vătemându-l pe el. Vamuoviov:axa9agrov -e “gen. 
apozițion. Dodo însemnează un spirit: în genere (curat oră 

necurat), de aceea adausul necurat ca să-l determine; iar 
având duh de drac necurat arată că. acesta, încă mi: şe mani- 

festase,. ci abia acum faţă de Cristos. 2 nu e imperat; dela: 2», 
pentrucă ar trebui să aibă obiect, ci interjecție —:ha/. Ce este 
nouă ete. cf. Mt. 8, 29. Dracul grăește în plural! (nou&, : pe 
noi) ca reprezentantul întregii lumi diavoleşti. Sântul lu Dum- 
nezeii = Cristos (Me. 1, 24. '1o..10, 36). La v. 34. 35. 
cf. Me. 1, 23 sq. 

36. Şi s?a făcut spaimă peste toţi, şi grăeai 
între sine zicând: Ce este cuvântul: acesta, căci 

cu tărie și putere poruncește duhurilornecurate 
și ies. 37. Și a eșit vestea de el în tot locul de 
primprejur. Aci să descrie impresiunea minunil la mulțime. - 
Cuvântul acesta: cele istorisite v. 35. Tedfilact: Ce este po- 
runca ce o dădu, că eși din el și amuți. Căci (0r.) motivează 
întrebarea. &y î$ovoig zai Dvvaue: cu plenipotență care nu 
suferă opoziţie. Expresiunea ântâia arată imputernicirea ce are, 
a doua puterea ce . rezultă din aceasta. La v. 37 cf. Me. 1, 
27 sq. 

b) Isus vindecă pe soacra lui Petru; alte minuni, 4, 38—44. 

(At. 8, 14—17, Me. 1, 29—59). 

„36. Iar sculându-se din sinagogă a întrat în 
casa lui Simon; Iarsoacralul Simonera cuprinsă
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de friguri mari, și l-ai rugat peelpentru dânsa. 
39. Și stând peste ea a certat frigurile şi ai lă- 
sat-o. Iar ea sculându-se îndată slujea lor. 40. 
lar dupăce apusese soarele toţi care aveai bol- 
navi cu multe feluri de boale i-ai adus la dtnsul; 
iar el punându-și mânile pe fiecare din eli-ată- 
măduit. 41. Dar eșeaii şi dracil din mulţi strigând 
şi ziceud că tu ești Fiul lui Dumnezei. Şi cer- 
tându-i nu-l lăsa să grăească aceste, că ştieaii 
că el este Cristosul. Sculându-se, pentrucă după. v. 20. 
învățase șăzând. zvoezos ueyas e termin tehnic pentru tem- 
peratura, înaltă de friguri; îndegetează că Le. era mâdic (Galen. 
de dift. febr. I. b. la WVetst.). Stând peste ea: sa plecat peste 
ea. A certat frigurile; aceste să personifică ca, o putere. duş- 
mănoasă. „Lor: lui Isus și celorlalți soți. Dupăce apusese soa- 
vele: trecuse Sâmbătă (v. 31). Bolnavi cu multe feluri de 
boale: în categoria lor să cuprind și cel îndrăciţi din v. 41. 

„Punendu-și mânile ca mijlocitoarele vindecării. Că e Cristosul: 
dracii cunosc în el pe Fiul lui Dumnezeii, pe Mesia (unsul) ; 

“iar el nu primeşte mărturia lor pentrucă lauda sataneă nu e 
laudă (Tertulian), apoi demnitatea, lul dumnezeească, după pla- 
nul lui Dumnezeii, avea să se descopere pe încetul (Mt. 8, 4). 

42. Iar făctndu-se zi eşind s'a dus în loc pus- 
tii, şi mulţimea îl căuta; și a venit până la d6n- 
sul, şi-l ţinea pe el ca să nu se ducă dela el. 43. 
lar el zise cătrăelcă trebue să vestescimpărăţia 
lui Dumnezei și altor cetăți, că spre aceasta sânt 
trimis. 44. Și era predicând în sinagogele Iudeii. 
Fşind: din casă (v. 31. 38). În loc pustii: ca st se roage 
(Me. 1, 35). A venit pănă la densul exprimă zelul mulțimii 
care nu se mulțumește până nu-l vede; faptele lu Isus i-ai 
impresionat, el nu vor să se despartă de acest om minunat, 

„(Și-l ținea). Isus însă le spune că e trimis de Dumnezei (nu 
dela, sine a venit, Io. 5, 36. 6, 57..7, 29 ete.) şi la alţil:: 
trebue să vestesc etc. V. 44 NBCL citesc zijs 'Iovaias în loe 
de Io/oias; iar sub Iudeea avem de înțeles întreaga ţară . 
evrecască, nu numai provința cu acest nume (1, 5. 7, 17). 

30
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$. 84. Chiemarea unor apostoli, Minuni. Învăţături, 5, 1—6, 11; 

a) Pescuirea bogată, 5, 1—1I, 

(At. 4, 18—92. Me, 1, 16—20). 

Diferenţa între relatarea prezentă şi Me. să aplanează: 
Le. accentuează contrastul între predica lui Isus din Capernaum 
şi cea din Nazaret cu rezultatele lor, de aceea espune înainte 
de chieinarea lui Petru cele cuprinse 4, 31—44. Astfel 5, 12 
să leagă după cronologie la 4, 44. Persoana principală este 
Simon (v. 4. 5. 8.10), proprietarul corabiei, dar întâmplarea 
este de importanţă şi pentru soții lu. (v. 9. 10. 11). 

Și a fost când îl îmbulzea pe el mulțimea 
ca să audă cuvântul lui Dumnezeă, şieleralângă 
lacul Genezaretului. 2. Și a văzut două corăbil 
stând lângă lac; iar pescaril -eşind dintrensele 
iși spălai mrejele. 3. lar intrând intruna din co- 
răbil, care era a lui Simon, l-a rugat pe dânsul 
să o depărteze puţin dela păimtnt; și şăzenăd în 
corabie învăța mulţimea. mezeiodee exprimă zelul po- 
porului de a asculta pe Isus învățând. Și el: în opunere cu 
poporul. Lacul Genezaretului ; ata să. numeşte. marea Galileii 

„și la Josif Flaviu (Bell. dud. 2 20. 6), Ptolomei, Strabo, 
Pliniă. | 

4. Iar cum a încetat a grăi, zise lul Simon: 
„Depărtează-o la adâne, și aruncaţi mrejele voas- 
tre spre vânare. 5. Și răspunzând Simon zise: 
Învăţă torule, toată noaptea ostenindu-ne nimic 
n'am prins; iar după cuvântul tăii voii arunca 

„mreja. 6, Și făcând așa ai prins mulţime multă 
de pești; iar mreja lor se rupea. 7. Și aii făcut 

„semn soţilor din ceealaltă corabie să vină să le 
ajute lor; și aă venit, şi s'aii umplut amândouă 
corăbiile, cât se afunda. navdyaye însemnează a, că- 
lători pe, luciul mării. zo Gados= adâncime şi înălțime; iar 
singul. depărtează-o să rapoartă numai la Petru care era câr- 
maciul; plur. aruncați la personalul. din corabie. Învățătorule 
(2mtoriezns numai la Lc. în loc de g«6f6:) însemnează un băr- 
bat cu vază, un maestru; e mal puţin ca domn (zugros). Tim- 

-pul pescuirii e noaptea; de aceea nu era probabil că vor
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prinde acum ziua. Petru totuș ascultă de Isus zicând: Jar 
după cuvântul tă etc. Eni rq 6rjuuzi: acesta e baza (Win. 
p.: 368. d.). Jlreja lor se rupea: încep a, să face găurl. A 
făcut. semn: nu de mirare suă frică, care le-a răpit graiul ('Teo- 
flaci, Zigaben: Nu puteai vorbi de mirare și spaimă), ci 
numai astfel se puteai înțelege cu soții care eraii pe .uscat 
(v. 2.). ovMafBroda avzois = apuca cu altul de ceva; aicl 
a ajuta (Fil. 4, 3). Buditeo9au e iperbolă: corabia se adân- 
cise în apele mări. 

8. lar văzând Simon Petru a căzut la genun- 
chil lui Isus zictnd: Eși dela minecăomptcătos 
sânt, Doamne. 9. Că-l cuprinsese pe el spaimă și 
pe toți care erai cu dânsul de vânarea peștilor: 
cari prinseseră; 10. așijderea și pe Iacob și pe 
loan fiii lui Zebedeiii, care erai soţii lui Simon. 
Și zise cătră Simon: Nu te teme, de acum vel vâna. 
oameni. 1]. Și scoţend corăbiile lapământ, lăsând 
toate aă mers după el. Fși: din corabie. Minunea, întrece 
pe cele văzute pănă acum; de altă parte Petru știe că e pt- 
cătos: se spăimântă. decă ca să nu i-se întâmple ceva răi prin 
această putere. 77 dog — 1] ovriafBov: în mirare și spaimă 
îi pune prada ce ai făcut. Coyeriv— vivum .capere; a prinde, 
cf. 2. Tim. 2, 26.. Oameni: în. loc de pești. Învățătura Iul 
Cristos să asamtnă cu undița, cu care st prind oamenii. A4u- 
gustin înțelege învăţământul lni Isus din corabie despre timpul . 
când el învaţă popoarele asupra puterii bisericeşti; depărtarea 
dela pământ este înălţarea dela cele pământești la cele supra- 
naturale; călătoria. pe mare “e predica -cătră popoarele din 
depărtare; ruperea mrejel însemnează membrii bisericii cuprinși 
de poltele trupeşti, care nasc nemulțumiri, erezii și schizme 
— această biserică pare a zice lui Isus să o părăsească pen- 
trucă e păcătoasă. Isus însă nu o ascultă, ci o duce la mal 
ar&tând că membrii buni și spiritual! impun datorinţa a nu 
părăsi oficiul bisericesc din cauza celor: răi. - Propoziția finală 
ar însemna, timpul din. urmă, când partizanii lui Isus lasă 
marea lumil. (Quaest. II. in ev. sec. Le. qu. 2). Teofiact, Zi- 
gaben înţeleg corabia despre sinagogă, care ai luminat-o Petra 
şi ceialalți apostoli. Singuraticele trăsături ale minunii simbo- 
lizează ; corabia e biserica; poporul de pe mal e iudaizmul 

| 30£
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necredincios, iar învăţăceil din corabie sânt reprezentanții Is-* 
railului credincios; marea e lumea păgână; mreja e învățătura 
Jul Isus; mulțimea peștilor sânt păgânii care întră în biserica lui 
Cristos; rupturile din mrejă însemnează schizmele în biserică ; 
în urmă primejdiile cari vin asupra bisericii să înfăţişează în 
se afunda corăbiile. Pa 

b) Isus vindecă un lepros, 5, 12—16.' : 

(At. 8, 1-4, Me. 1, 40—45). 

12. Și a fost când-era el întro cetate, şi iată 
un bărbat plin de lepră; iar văzând el pe Isus, a 
căzut pe faţă şi seruga zicând: Doamne, de voeşti, 
mă poţi curăţi. 13. Şi întinzând mâna s'a atins 
de el zicenăd: Voesc, curățeşte-te. Și îndată lepra 
s'a dus dela el. 14. ȘŞielaporuncitluisănu spună 
nimă&rui, ci mergând arată-te preotului, și du 
jertfă pentru curățirea ta precum a poruncit 
Moisi, lor spre mărturie. Întro cetate priveşte 4, 43. 
Cel bolnav, în credinţa sa în Isus, a călcat legea mozaică în- 
trând în cetate.1) Plin de lepră: întreg corpul era cuprins de 
această boală; e gradaţie ca 4, 38. monede ocwă în. 
evancelie de 4 ori, în Acta de 11 ori, iar la Mt. Mc. numai 
câte odată; e mal marcant: ca Azye. Ci mergând arată-te e 

" twecere răpede dela cuventarea indirectă în cea directă (Win. 

p. 539. 2). | 
15. Dar şi mal mult străbătea vestea despre 

el, și s'a adunat mulțime multă s& audă şi să se 
tămăducască de boalele sale. 16. Iar el era re- 
trăgendu-se în pustie şi rugându-se. Me. 1, 45 
spune motivul acestei lățiri a vestel despre el. Cel vindecat 
nu .tăcea, ci a spus, şi care aii auzit spuneai mai departe; 
aşa eşi numele lul de tămăduitor al boalelor. direzero: vestea 
să lăţea (Thuc. 6, 46). uă??ov: mal mult ca pănă aci. Fl e 
emfatic; în opunere cu mulțimea. 7 Unogwov exprimă da- 
tina: de câte orl se aduna popor la el, ca să evite tumult, se 
retrăgea şi se ruga (Mc. 1, 35.). Rugându-se are numal Le. 

1) După Talmud era oprit să între numai în cetăţile înconjurate cu zid 
(Lightt. 770). În zilele noustre aceşti bolnavi aă case anumite şi se pot căsători.
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c) Isus vindecă un paralitic, 5, 17-—26. 

(Art. 9, 1—8. Me. 2, 1—12), 

17. Şi a fost întruna din zile, şi el era învă- 
țând; şi șădeai fariseii și învăţătoril legii, care 
veniseră din toate cetățile Galilei! şi Iudeil și 
din Lerusalim; şi puterea Domnului! tămădueape. 
el. Întruna din zile: una din zilele când călătorea (4, 43 sq.). 
FI: în opunere cu fariseii și învățătorii legii. Expresiunea 
vouodiddoza?o. (Acta 5, 34; 1. Tim. 4, 7) arată că ei n'aii 
venit să înveţe din propunerile lut Isus, ci să le examineze 
pe baza legii (cf. Mt. 22, 35). Din toate cetățile e iperbolă. 
ai uvauus xvgiov 1 es 70 lăo9au avrov (NBL): puterea 
Domnului era că el putea tămădui; Domnului este Dumnezeii : 
puterea, lui Dumnezeii lucra în Cristos. Citind — cu Recepta 
ete. — aurovş (pe el): puterea Domnului ete. și Domnaulul 
este Cristos (7, 13. 10, 1. 11, 39. 12, 42 etc.). Isus avea 
putere vindecătoare, ce se manifestă acum deosebit. auzovc e 
nedeterminat, dar nu să rapoartă la, fariseă etc., ci la bolnavi - 
(v. 15.). 

18. Și iată bărbaţi purtând în pat pe un om 
care era paralitic, și căutaii să-l ducă în lăuntru 
și să-l pună înaintea lui. 19. Și neaflândpeunde 
să-l ducă pentru mulțime, suindu-se pecasă l-ai 
slobozit cu patul printre cărămizi în mijloc îna- 
intea lui Isus. 20. Şi văzend el credinţa lor zise: 
Omule, iertate îţi sânt păcatele tale. 21. Şi înce- 
pură a cugeta cărturari! şi fariseilzicend: Cine 
este acesta care grăeşte hulă? Cine poate ierta 
păcatele fără numa! unul Dumnezei? 22. lar cu- 
noscând Isus gândurile lorrăspunzândzisecătră . 
ei: Ce gândiţi întru inimile voastre? 23. Ce este 
mâl ușor, a zice: Lertate îţi sânt păcatele tale, 
saii a zice: Scoală și umblă? 24. Iar ca să vedeţi 
că Fiul-omului are putere pe pămtnt a ierta pt 
catele, zise slăbănogului: ie grăesc, scoală şi 
luând patul tăi mergi în casa ta, 25. Și îndată 
sculându-se înaintea lor, luând patul pecareză- 
cuse, s'a dus în casa sa lăudând pe Dumnezei.
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26. Și mirare cuprinse pe toţi, şi măreaiipe Dum-: 
nezei, și s'a umplut de frică zicând că azi am 
văzut lucruri minunate. Se-l pună înaintea lui: în casa 
unde era, Isus. zoiag scil. 0900. Printre cărămiză: cu cari era 
pardosit coperișul. Omule în loc de fiule. ovros în cine este 
etc. e desprețuitor. aprovrar e formă dorică a preteritului în 
loc de apeivzar (Win. p. 77. 3.). Începură: pănă aci fuseseră, 

„liniștiți. draloyiGeodar — ?2yowzes: exprimati cugetele întru sine, 
nu să le audă alții (întru înimile voastre). În evreeşte a cu- 
geta=—20a DN (a grăi în ivima sa); inima să consideră 
centrul dorințelor în om; după aplecările sale cugetă omul, 
așadar cugetele în ultima analiză își ai originea în inimă.: 
Fiul omului Mt. 8, 20. îp 6 la zartzerro pentrucă verbul 
păcii, liniștei exprimă aci şi noţiunea mișcării precedente la 
întindere (Win. p. 380 sq.). Pe care zăcuse: până acum. 
magedosa (numai aci în T. N.): za mag 0osav evoueva 
(Plat. Xen. Polyb. LXX); lucruri ne mai pomenite, minunate. 

d) Ghiemarea lui Levi, 5, 27—32, 

QIt. 9, 9—13. Me. 2, 13—17). 

21. Și după aceea a eșit, şi a văzut pe un va- 
meș cu numele Levi șăzend la vamă, și zise lui: 
Vino după mine. 28. Şi lăsând toate sculându-se 
a mers după dusul. 29. Și a făcut Levi luiospţ 
mare în casa sa. Și era popor mult de vameşi şi 
de alţii, care erau cu denșil șăzând la masă. 30. 
Și ai murmurat farisei! și cărturarii lor zicând 
cătră învăţăceii lui: Pentruce mâncaţi şi b ţi 
vol.cu vameşii șicu păcătoşii? 31. Și răspunztend 
Isus zise cătră el: Nu'trebue doftor sânttoșilor, 

ci bolnavilor; 32. n'am venit săchiem la pocăință 
„pe cei drepţi, ci pe cei ptcătoși. A'eșit: din cetatea, 
unde săvtrşise cele precedente (Me. 2, 1). Levi urmează în- 
dată  chiemării părăsind toate (ocupaţiunea de pănă acum); 
jar în semn de recunoștință pentru această alegere dă un 
ospăț. oa] corespunde evr. TREB (LXX Gen. 21, 8. 26, 
30. Est. 1, 3. 5, 4). Cărturariă lor e nedeterminat, st rapoartă 
la locuitorii cetăţii: fariseil şi cărturarii de acolo; sai: al
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ludeilor în genere. 7» nu să potrivește la zarazeiuevor, de 
aceea—aderat ca v. 17. Luca arată că pelângă vameși și alţii 
au luat parte la ospăț, iar de alți: care erai cu denșiă cir- 
cumserie pe cu păcătoşii. Ei se adresează învăţăceilor, poate 
pentrucă la vindecarea paraliticulul ai fost ruşinaţă. Nam venit: 
sânt aci (Win. p. 255). La pocăință aparţine la pecătoși, dar 
nu exprimă că cet drepți sânt sânătoși; restringe pe să cliem. 

- e) Postul privat, 5, 33— 89. | ! 

(Alt. 9, 14—17. Me. 2, 18—22). 

33. lar el ziseră cătră el: Învăţăceil lui Ioan 

postesc udese și fac rugăciuni, aşijderea și fari- 

seil, iar al tăi mănâncă și beai. 34. lar Isus zise 

cătră el: Au doar puteţi face pe fiil nunţii să 

postească pănă când e mirele cu dânșii? 35. Ve- 

ni-vor zile, şi când să va lua mirele dela ef, 

atunci vor posti în zilele acelea. 36. Dar grăi 

lor şi o pildă că nimeni nu rupe petec dela haina 

nouă și-l pune pe haină veche; iar dacă totuş, 

să va rupe şi cea nouă, iar celei vechi nu să po- 

triveşte petecul dela cea nouă. 37. Și nimeni nu 

bagă vin noii În for vechi; iar dacă totuş, rupe 

vinul cel noi foil, şi el se varsă şi foii pier; 38. 

ci vinul noi s5 cade a-l băga în fot noi. 39. Și 

nimene care bea vechiii voește noii; căci zice: 

Cel vechiii e bun. ar că ziserăd: cel din v. 30. Recepta 

oare: Pentruce învățăceiy ete. — pentruce lipsește BL etc. 

Fac rugăciuni e propriii evangelistulul (cf. 2, 37; 1. Tim. 2, 

1). Alănâncă și beau explică pe nu postesc. Ai doar puteți 

ete. exprimă necuviința ce să face cerând aceste lucruri acum. 

Fiii munţiy: prietenil mirelui (Mt. 9, 15). Și când; şi e expli- 

cativ. În zilele acelea Me. 2, 20: zile de dureri, ce exprimă 

raw cu conj. aor. (Win. p. 289. 5). V. 36. ârifBânua aro 

imariov zouvov oxloas — după NBDL Min. Verz. — arată 

_ imprudenţa celuice voeşte a pune petec noii pe haină veche, 

pentrucă aşa perde valoarea și lucrul cel noii. Faina nouă 

e mal expresiv ca la Mt. Me. e 02 guzjye ocură şi la clasică; 

e mai marcat decât e 0 pu (Win.. p. 543). zo zarwov să
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poate lua ca subiect întregind 7:67 și ozioe. din îudzrov, 
mnodardy : Dacă însă totuș, atunci va rupe (petecul mantaua) 
şi nu se va potrivi (petecul) din cel noii la cel vechii (man- 
taua) — ce corespunde lut Mt. Me. Luând oxioe intranzitiv: 
S5 va, desface cel noii (petecul de mantaua veche) ete. Alţii 
iai 70 zawvov întregind iudriov ca obiect: Dacă însă totuş, 
apol va rupe: pe cel noi (mantaua, luând un petec dintrensa), 
şi nu se va potrivi la cel vechii (petecul luat dela mantaua 
nouă, pus la cea, veche). finrtov e adaus de Le.; iar la olvov... 
"Binreov să observă că adiect. verb. cu terminația for în" 
urma noțiunei inherente de dei ai subiectul în acuz, (Buttm. 
$. 121 obs. 3). După finrtov cuvintele și amendouă se vor 
ține (Rec.) lipsese în cele mai multe mărturii — sânt adause 
din Mt. 9, 17. V. 39. lipseşte întreg în Dabce cetc.; Recepta 
citeşte îndată înaintea, lui voește (nu-l at: NBCL Min. Verz.) 
Și la sferşit ma Dan în loc de bun (NBL). Numai Le. are 
aceste cuvinte și par a'nu sta în legătură cu cele premer-. 
gătoare (unde Isus vorbeşte contra tendenţel de a pune crești-: 
nizmul în formele T. V.). Ele însă aii înţeles raportându-le 

„la învăţăceit lui loan, pe care Mântuitorul îi scuză. Lucru 
firesc este ca celce a gustat vin vechiit să nu se împace lesne 
cu cel noii fiind ântâiul ma! moale; așa să explică şi împre-- 
jurarea că fariseil și învățăceii Botezătorului nu pot să se 
lapede de formele şi preceptele vechi cu cari stati îndatinat, 
și s8 le schimbe cu învățătura nouă a creștinizmului. Aci 
nu s5 afirmă însă că T. V.e mat bun, deoarece să are în 
vedere forma, nu cuprinsul. 

f) Despre Sâmbătă, 6,.1—11, 
(At. 12, 1—14. Me. 2, 28—3, 6). 

„1. lar a fost întro Sâmbătă a doua întâia că 
trecea el prin sămănături, și învăţăceil săi ruw- 
peai spice și mâncau frecându-le cu mânile. 2. 
lar unii din farisei ziseră: Ce faceţi ceeace nu 
e iertat a face Sâmbăta? 3. Și re&spunzând Isus 
zise cătră el: Ai doar nici aceasta nu aţi citit 
ce a făcut David, când a flămânzit el și celce 
erai cu densul? 4. Cum a întrat în casa lui Dum-
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nezeii şi a luat pânile punerii înainte și a mân- 
cat și a dat şi celor cu dânsul, cari nu să cădea. 
să le mănânce fără numai! preoţii? 5. Şi zicea 
lor că domn este Fiul omului şi al Sâmbetet. Di- 
ficultăţi face expresiunea Veuregonewrw, care nu ocură Inal 
mult în grecitate, nici în T. V., LXX, Filo, Flaviu, Talmud 
ete.; iar lipsind NBL Min. și unele Verz. unii critici afirmă 
că e neautentică și s'a născut în urma notițe (Eroq) din. 
v. 6. mai ântâiă adausul mowrg, iar asimenându-să cu 4, 
31. s'a cores cu observarea durio care să şi află astfel. (îu 
unele Verz.) saii- în îmbinare cu n0urp (0turiop neorp BI 
Min.) — din aceasta s'a format apol — nenţelegendu-să cu- 
vintele — Oeuregorgwze. Autenticitatea expresiunel nu poate 
fi trasă la îndoială, deși lipseşte-în' nnele Msse și în locurile 
paralele, pentrucă ncexistența e! .în Msse să explică din în- 
ţelesul obscur al cuvântului; chiar în zilele noastre n'a succes 
a-i da o explicare mulțumitoare!). Mâncaă frecându-le ete. ' 
cuprinsul spicelor; amândouă să întâmplă odată ducând la 
gură grăunţele scoase prin frecare, Recepta citește lor după 

"ziseră; lipsește în mai multe mărturil. onoze quandoguidem= 
fiindcă, deoarece. scari cu acuz. cu infin. numat aici în T. N.; 
mal adese la clasici, În v. 4. citese BOLX 1afuv îpope; D 
citeşte după v. 4. În acecaș zi văzând pe oarecare lucrând 
Sâmbăta zise lu: Omule, de știi ce faci eșh fericit; iar de 
mu știi, ești afurisit. și călcător de lege2) — adaus din tradiţia 

:) a) Scaliger, Petacius ete, zic că oaffurov Oevregongwrov este ' 
ântâiul sabat după a 2. zi de paşii, dela care până la rusalil să socotea 7. sa- 
bate (ef. Lev. 23, 15). Acest timp să numea şi Omer (059) dela pârga care 
să aducea în 16. Nisan. Al 2. sabat să chiema „Vevrego-0evregov, al. 3. 
deurego-rgirov ete. b) Schegg etc. află numărare creştină. EI zice că paştele, 

după care să număraii sărbătorile creştine, eraii totdeuna Vineri, numită Paras- 
kevă, şi pentrucă st amintea moartea lul Isus, era sabat mare. Lu! urma sabatul 
stptEmânii, dela care să număra 7 sabate pănă la rusalii. Cel de faţă este al 
doilea (pentru marele sabat precedent) şi ânitâiul (între sabatele pănă la rusalil). 
c) Alţiă înțeleg ântâiul sabat în an, adecă în. luna Nisan, şi explică expresiunea, 
din împrejurarea că anul are 2 începuturi: cel comun în luna, Lişri, cel biseri- 
cesc în luna Nisan. Sabatul ântâiă din Tigri să numea întâiul, cel din Ni- 
san al doile-ântâiul. d) W'ieseler (Chronol. Syn. 231 sq.) crede că expresiunea în- 
semnează ântâiul sabat al anului al 2. din stptămâna de ani. Astfel oăffarov 

TQLTONEWTOV este ântâiul sabat al anului al 3. din săptămâna de ani, 046f. 

Terrodevregov al 2. sabat'al anulul al 3. ete. Ii o . 

.3) În Ass, sir. aflat în an. 1892 pe muntele Sinal încă există aceste cuvinte,
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„de apol; v. 5 urmează în acest codice după v. 10. Numa: 
preoții e subiect la qoyeiv. 

6. lar a fost întraltă Sâmbată că a întrat el 
în sinagogă şi învăţa. Și era acolo un on și 
mâna lui cea dreaptăcra uscată. 7. lar cărturarii. 
și farisei îl pândeaii deva vindeca Sâmbăta, ca 
să afle vină asupra lui. 8. lar el știca gândurile. 
lor, dar zise bărbatului care aveă mâna uscată: 
Scoală şi stal în mijloc. Și sculându-se-a stat. 
9. lar Isus a zis cătră et: Întrebu-vă de este slo- 

„bod a face bine sai răi Sâmbăta, amântui suflet 
sau a-l perde. 10. Și privind împrejur la toţi 
zise lui: Întinde mâna ta. Iar el făcuașa şi mâna, 
lui a venit în starea de mal nainte. 11. Iar el 
s'aii umplut de furie, şi vorbeaă între olaltă ce 
st facă cu Isus. hotraltă Sâmbătă nu dovedește că auto- 
rul începe a număra Sâmbetele. Când sa întâmplat cele isto- 

risite aci după v. 1 sq. nu s& poate hotări; mai puţin hotă- 
rit este la, Mt. Mc. Dreaptă are numai Le. zanpoglav GUToV : să 
aibă cu ce-l acuza (Acta 4, 9). Unele mărturii ai zarmyooiv, 
altele zaz7yogrjoat. inegoziă Vuâs sd îseoriw trebue citit după 
NBDL etc. în loc de fzrzowryow vuăs zi iStozw, ce să poate 
traduce: Voiii să vă întreb ceva: Să cuvine etc. sai: Yoii 
să vă întreb: Ce e permis ete. La v. 10 cf. Me. 3, 5 care 
adauge: cu mânie întristându-se pentru împetrirea înimit lor. 
Dușmanil nu lasă ca grația dumnezeească să-l miște, căci 
st zice: Jar e Saă umplut etc. Goa propriii însemnează - 
nebunie; furoarea le-a răpit cugetarea normală. noroc 
e formă eolică a aorist. optativ (Win. p. 73. d.), iar nonjocurv 
e corectură. ây cu opt. în întrebare indirectă ocură numai la 
Le. (Win. p. 289. 4). 

$. S5. Alegerea celor doisprezece apostoli. Predica de pe munte, 
| 6, 12—49. 

a) Gei doisprezece, 6, 12—19. 

(Alt. 5, 1. 10, 2—4. Ale. 3, 13—19). 

Mateiii nu istorisește alegerea celor doisprezece, numai 
la trimiterea lor (10, 1 sq.) spune numele; Le. din contră 
e mal precis şi decât Me.
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12. Şi a fost în zilele acelea că a eşit el pe 
muntele să se roage, şi cra noaptea întreagă 
petrecând în rugăciune la Dumnezei. e zais 1jgut- 
gas ravrui e ceva mal determinat ca 2 7. 7. exelvous. TO 

dgos însemnează. înalțimea, care se află în apropiere unde pe- 
trece mulţimea (v. 17). Variante sânt 25749 și t5e49etv au- 
Tov. Giawvzregivo=a petrece noaptea; numai aici în T.-N. 
În rugăcune la Dumnezeu pentrucă zov 905 e gen. obiect. 
(Win. p. 174. sq.) nu: în casa de rugăciune a lut Dumnezeă 
(Acta 16, '13). Înainte de a alege Isus temelia bisericii sale 
petrece în rugăciune cu Tatăl săii ceresc. Numărul apostolilor 
consună cu al întemeietorilor poporului Israil. Actul e pre 
însemnat pentru opul de mântuire; așa devine acenstă noapte 

începutul veghierilor în: biserică. 

13. Şi când s'a făcut zi, chiemă pe învăţăceil 
si, şi a ales din ei doisprezece, pe care i-a nu- 
mit şi apostoli, 14. pe Simon, pe care l-a numit: 
„Petru, și pe Andreiii fratele lui, şi pe: Iacob şi 
pe loan şi pe Filip și pe Bartolomeii 15. și pe 
Mateii și pe Toma şi pe Iacob al lui Alfeii și pe 
Simon numit zilot, 16. şi pe luda al lui Iacob 
şi pe luda Iscariot, care a fost vânzător, 17. 

_pogorindu-se cu dânşii a stătut în loc șes, şi 
mulțime multă a învtţăceilor săi, și mulțime 
multă de popor din toată Ludecaşi din lerusalim 
şi de pe malul Tirulul şi al Sidonuliui, care ve- 
niseră să-l audă pe el și să se timăduească de 
boalele sale. 18. Și care se chinueai de duhuri 
necurate s'a tămăduit. 19. Și tot poporulcăuta 
să se atingă de el, că putere eșea dela el și vin- 
deca pe toţi. Isus alege pe apostoli din toți învățăceii de 
faţă. andozolos LXX 1, Reg. 14, 6 pentru ppbiy întrebuin- 
țat de Ahija, care în opunere cu Teroboam reprezentă cauza 
lui Dumnezeii. Registrul apostolesc consună cu Mt. 10, 2—4. 
Aigaiov după azalfov poate însemna numa! tatăl acestuia. 
La Iuda luă Iacob cf. Mt. 10, 3. n00%0r7ys = venzetor, ocură 
numal aici despre Iuda (Acta 7, 53; 2. Tim. 3, 4) — altfel 
nagadidous sait magadous. Aorist. torn are, în legătură cu 
partic. verbului care exprimă mișcare (zarafds), semnificaţiu-
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nea intranzitivă: a stătut; e predicat la 072os moius, mi-i 
Jos nolu: Isus și mulțimea stăteaii în Joc șes — care e 
contrast la munte. La mulțime mată a învefăceilor să supli- 
nește: stătea. zijs magaliov (LXX Deut. 33, 19) e substantiv 
şi însemnează malul mării lângă cetățile amintite (Josif Flaviu 
c. Apion. 1, 12).-În v. 18 trebue întregit 519ov la îvoz- 
Jovpuevo (numal aici în T. N.). De duhuri necurate să leagă, 
la Sad tămăduit. Și vindeca pe toți: aceasta speră poporul 
când se atinge de Cristos (5, 17. 8, 43 sq. Mt. 8,3). 

b) Predica de pe munte, 6, 20-49, 
(At. 5—7). 

Predica următoare a Mântuitorului e identică cu cea dela 
Mt. după împrejurările în cari Sa ţinut, început, sferșit și 
cuprinsal general. Diferenţa între aceste 2 relatări să explică 

„din scopul evangeliştilor. Mt. serie pentru iudeocreștini care 
trebue, să cunoască raportul între legea veche și cea nouă, Lc. 
pentru păgânocreștini care mai acest interes; de aceea la 
dânsul avem numai un extras. În cuvântare deosebim a) pro- 
logul — învățăceii adevărați (v. 20—23) și falși (v. 24— 
26); b) să tratează în gnome realizarea noului principi de 
vieaţă (v. 27—46); c) epilogul — starea celorce îl ascultă 
(v. 47—49).. | 

„20. ȘI el ridicându-și ochii spre învăţăceil 
să zise: Fericiţi cel săraci, că a- voastră este 
împărăţia lui Dumnezei. Ridicând ochit exprimă în- 

„semnătatea momentului ca deschizând gura la Mt. 5, 2. Înve- 
tăceii săi: în înţeles mal larg (v. 13. 17). Evangelistul rela- 
tează numa! 4 fericiri, căror opune 4 vaete, și anume fericirea, 
întâia samănă după formă cu ântâia la Mt., a doua cu a 
patra, a treia cu a treia, a patra cu a noaua. Cel săraci 
(fără cu duhul la Mt) exprimă, sărăcia externă: oamenil care 

“al lipsuri în cele trebuincioase vieții — dar Isus nu poate 
ferici și promite împărăţia sa acestora numal din motivul că 
sânt săraci. Expresiunea trebue înţeleasă ca evreescul DININ 
sai D'9; profeţii numesc astfel pe săraci! poporului care 
sânt asupriţă, sufer nevinovaţi, sânt smeriţI; de aceea, aşteaptă 
pe Mesia — în opunere cu cel -mândri și îngâmfați (Is. 61,
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1.. 66, 2. Prov. 3, 24). Aci să numesc așa învăţăceii care 
sânt despreţuiţi: și săraci în cele trupeşti, iar fericiți sânt 
pentrucă “sărăcia aceasta i-a făcut si simţească și mal mult 
necesitatea mântuirii şi să primească cu atât mal lesne evan- 
gelia. Că a voastră;: la Mt. e cuvântare indirectă, aci se 
adresează Isus. celor de față. Aceştia, vor lua parte la, viitoarea, 
lui împărăție, când se schimbă soartea săracilor de acum. | 

21. Fericiţi care flămânzescacum,căvă veţi 
sătura. Fericiţi care plângeţi acum, că veţi ride. 
Acum exprimă că mal mulți învățăcel erai lipsiți în această 
lume şi așa sânt accesibilă predicei lui Cristos. Pe veți șălura 
şi vefi vide sânt aceeaş cu că a voastră este împărăția luă 
Dumnezeă. Aceasta să înfățișează aci ca săturare; întralte 
locuri ca ospăț (Mt, 22, 1 sq. Le. 14, 16 -sq.). Atuncr că 
vor simţi plăcere și bucurie, cari să arată mai ales prin ridere. 

„292. Fericiţi sânteți când vă vor uri pe vol 
oamenii, și când vă vor despărţi pe vol și văvor 
batjocuri şi vor lăptda numele vostru-ca răii 
pentru Fiulomului. 23. Bucuraţi-vă în ziua aceea. 

_şi saltaţi. Că iată plata voastră multă este în 
cer; căci întracest chip ai făcut prorocilor pă- 
rinţii lor. Ve vor uri st specializează în: vă vor despărți, 
Datzocuri, vor lăpeda; sânt gradaţiune şi poate corespund ce- 
lor 3 graduri de excomunicare din sinagogă (Mt. 5, 11). cpo- 
oiCew exprimă înconjurarea unuia în societate (Acta 19, 9; 
2. Cor. 6, 17); aici excomunicarea din sinagogă ori comuni-. 
tate (lo. 9, 22. 12,42. 16, 2). Lăpăda numele ete.: o des- 
preţuire a numelui fiecăruia întrucât este numele de creştin; 
acesta, va fi defăimat (Num. 14, 37. Deut. 22, 19). În ziua 
aceea: când fac cu vol aşa. Întracest chip-e mai marcant ca 
așa. Părinții lor: al celoree vă tratează astfel. - | 

24. Dar vai vouă bogaţilor, că vă luaţi mân- 
găerea voastră. :25. Val vouă care sânteţi sătul 

acum, că veţi flămânzi. Vai care rideţi acum, că 
vă veţi întrista şi vă veţi tângui. 26. Vai când 
v& vor zice binetoți oamenii; căclintracestehip 
ai făcut prorocilor mincinoși părinţii lor. Boga- 
filor e contrast la săracă din v. 20.; bogaţii să iaii în înţeles 
strins, dar și cei mândri, trufași (Coh. 5, 11 LXX pentru PY
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cf. Ps. 62, 11. Iac. 1, 9). Vă luați mângăerea voastră: ace-. 
știa se încred în bogății şi nu pot ajunge la Cristos, adevt- 
rata mîingăere (2. Cor. 7, 4. 7, 13; Filim. 25). Satul, rîdeți. - 
și tângui sânt contraste la. v. 21. Cel dântâr ati prisosinţă în 
lucruri pământeşti, el deci nu mai caută la cele înalte, dum- 
nezeești. Aceștia -vor vedea că adevărată mulțumire este în 
împărăţia lui Dumnezeii și că existența lor de aici esta deșer- 
tăciune. Ceice rid sânt care nicicând nu cugetă asupra vieții, 

„ci caută numai veselia. Acestora să spune că se vor tângui 
pentru timpul perdut. V. 26 e opus v. 22. Zice bine e eon- 
trast la a grăi de reă (Acta 23, 5); iar motivul acestei grăiri 
de bine este Fiul omului. Oamenii îl vor lăuda pentrucă ci se 
opun învățăturii acestuia; dar aceasta s'a întâmplat și cu pro- 
feții falși (1: Reg. „22, 6 sq. ler. 23, 17. 22; 28, 1 sq. 
Miha 9, 11). , 

27. Dar grăesc vouă care auziţi: lubiţi pe 
vrăjmaşii vostri, faceţi bine celorce vă urăscpe 
voi, 98. binecuvântaţi pe celce vă blastămă pe 
vol, rugaţi-vă pentru celce vă năcăjesc pe voi. 
Vouă care auziți (Celorce ascultă de mine, Zigaben) sânt adre- 
sate învăţăceilor, dar nu să zice că bogaţii din cele precedente 

sânt vrăjmași. Isus le zice: deși oamenii vă urăsc şi gonese 
pentru mine, vol să nu le răsplătiți cu aceeaș măsură, ci să. 
iubiți pe vrăjmașii vostri. lubirea, binefacerea, binecuvântarea 
și rugăciunea să opunem dușmăniel, ureă, blăstămării și bat- 
jocuririi (Mt. 5, 38—48). enmetditu = a necăji, supăra ; la 
clasici cu zei ori Tivos. 

29. Celuice te bate pesteo faţă dă Jur şi pe 
ceealaltă, și celuiceia delatine mantaua nui opri | 
lui şi cămaşa. 30. Fiecărui care cere dela tine 
dă-i, şi dela celceiia ale tale nu cere înapoi. 31. 
Și precum voiţi să vă facă vouă oamenii, şi vol 
faceţi lor asemene. La v. 29. 30 cf. Mt. 5, 39—49. 
oirouvri Însemnează pe celce pretiude cu inzistenţă, nu pe celce 
cere. zwivaw Gn0 Tivos: a opri. mari: nu eschide pe ni- 
mene; Augustin: Omni petenti te tribue, non omnia petenti ; 
ut îd des, quod dare honeste et juste potes. Augustin mal zice că 
aceste prescripte: Jagis ad praeparalionem cordis, quae întus 
est, pertinere, quam ad opus, quod în aperto fit, ut teneatur 

s



— 419 — 

în secreto animi patientia et benevolentia, în manifesto autem 
îd fiat, quod îis. videtur prodesse, quibus bene velle. debemus. - 

V. 31. să află Mt. 7, 12 în altă legătură. xai za9os conti- 
nuă vorbirea trecând la cele generale: în genere, cum etc. îva 

e cuprinsul lui 9e?ere inchipuindu- st ca scop — vol voiţi, 
"el să etc. 

32. Și de iubiţi pe celce vă iubesc pe vol,-ce 
har este vouă? Că și păcătoşii iubesc pe celce 
iubesc pe el. 33. Şi de faceţi bine celorce vt fac 
bine vouă, ce har este vou? Și păcătoşil acecaș 
fac. 34. Și de daţi împrumut dela care speraţia 
lua, ce har este vout? Și păcătoşildaă împrumut 
păcătoşilor ca st ice asemene. 35. Ci iubiţi pe 
vrăjmaşii vostri şi faceţi bine și daţi împrumut 
nimic sperând; și va fi plata voastră multă şi 
veţi fi fii! celui Preainalt, că ele bun spre cel 
nemulțumitori și spre celrăi cf. Mt. 5, 46 sq. 4dors 
are înțelesul lu. ur096s (Mt. 5, 46). Iudeii consideraii binefa-: 
cerile lui Dumnezei drept mulţumită cătră Avram (3, 8. Mt. 
3, 9). Aci însă are does înțelesul: bunăvoința, plăcerea lui 
Dumnezei,. cari le căștigă credincioşii cu iubirea adevărată 
(1, 30. 2, 40. 52). Faceţi bine — fac bine să iai în înţeles 
etic (1. Petru 2, 20. 3, 17)==a lucra bine (v. 9). rd îoa: 
nu numal vor primi suma împrumutată, dar pot spera în ne-: 
voe să li să facă acelaș servicii. oc de citit după ABL. 
arreiniCovreş iai unii: nimic sperând de acolo motivând acest 

înțeles cu v. 31 şi cu cele următoare: că ele bun spre“cel 
nemulțumitori ; alții zic că==desperare; a se îndoi de acd, « a 
despera de ceva, a considera ceva perdut (Passow, Lex.) : 
dubii pe vrdjnașiă vostri... . meperzend speranța, adecă că. 
această iubire nu va fi răsplătită, sati: voi nu credeți perdut 
(din ce aţi făcut. bine sai ați împrumutat); nu vedeţi perdută 
nicio jertfă (pentrucă -dela, oameni nu puteţi aștepta. aceasta). 
Cod. N şi traducerea siriană citesc unoeva aneimiGowres: inec. 
amputeiis spem ullius (nu nimiciţi speranța); dar dneizite 
nu ocură în înţeles tranzitiv. la fit celui Preainalt cf. Mt. 

5, 45. 

36. Fiţi milostivi, precum și Tatăl vostru 
milostiv este. 37. Şi nu judecaţi, şi nu veţi fi
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judecaţi; şi nu osândiţi, şi nu veţi fi osândiţi: 
lertaţi, și vi să vaierta. 38. Daţi, şisăvadavout; 
măsură bună, îndesată, scuturată şi vărsându-se 
vor da în sinul vostru; căci cu care măsură veţi 
măsura să va măsura vouă. yiveo9e oizriouoves să zice 
nu 0.09, pentrucă omul în fiecare caz trebue îndemnat. la 
milostenie prin recunoaşterea nevoel. Recepta citeşte ouy — 
deducere din cele precedente — dar lipseşte în cele mai multe 
mărturii. La'v. 37. cf. Mt. 7, 1. dertaţi, dați sânt contraste 
la judecați, osândiță: liberăm şi facem bine (contrarul să în- 
tâmplă judecând asupra numelui altuia). Cum sântem mol că- 
tră aproapele, așa vom fi răsplătiți (Mt. .25, 35 sq.). dlăsură 
bună ... vor da e propoziţie paralelă la să va da vouă; Teo 
filact: Domnul nu Va mesura cu cruțare, ci cu prisosință ; 
îndesală, scuturată şi vărsându-se exprimă îugrijirea cu care 
s& măsură; chiar să mai adauge. zţw ocură numai aică în 
T. N. Por da: subiectul nu sânt oamenii, nici îngerii, ci este 
impersonal și să rapoartă la r&splătirea dumnezecască ; Zigaben: 
Cine? Cexce saă bucurat de binefucere; căci Dumnezeu res- 
plătind în locul lor pare că ei răsplătesc. x0Anoş să produce 
când mantaua să încinge cu brâii ; aci st pot pune obiecte 
(Is. 65, 6. Ier. 32, 18. Rut. 3, 15), Motivarea cu care m&- 
sură ete. pare a nu corespunde! celor precedente, puntndu-să 
acolo în vedere o răsplată care întrece credința. Înţelesul asă- 
mănărilor însă nicicând "nu trebue luat literal. 

39. Dar el grăi lor și o parabolă. Aii doar 
poate purta:orb pe orb? Aîi nu amândoi vor că-: 
dea în groapă? 40. Nu este învăţăcelul deasupra 
învățătorului; iar desăvârșit fiecare va fi ca 
învățătorul sti. 41. De ce vezi ţandăra în ochiul 
fratelui tăi, iar bârna cea din ochiul tăi nuo 
simțești ? 42.. Cum poţi zice fratelul tăi: Frate, 
iasă s& scot ţandăra din ochiultăiă; iusuţi nevă- 
&nd bârna care este în ochiul tat? Făţarnice, 

scoate ântâiă bârna din ochiul t&i, șiatunci vei 
vedea să scoţi țandăra din ochiul fratelui tăi, 
cf. Mt. 15, 14 şi 10, 24, dar în altă legătură. Parabola 

“exprimă:  celce nu cunoaște adevărul dumnezeesc nu poate 
duce pe alții la. mântuire, căci amândoi vor peri pe calea
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rătăcirii morale. Cine judecă pe altul își dă aerul de învăță- 
torul lui; cel păcătos însă nu poate face aceasta, căci urmân- 
du-i cineva s'ar perde și el, deși ar trebui să-l urmeze ca 

„învățăcel, -pentrucă ' nefăcend-o ar fi mai mult decât învățătorul. 
zaoa/o?aj. să rapoartă la pilda despre cel 2 orbi, nu -la în- 
treaga parte următoare a predicil. zarnorroutvos ete.: când 
învețăcelul va fi perfect în școală învățătorului săi, atunci este 
asemene lui (1. Cor. .1,. 10); aceasta în serveşte de cea 'mai 
înaltă laudă. V,. 41 sq. exprimă că numai celce se cunose pe - 
sine (v. 41) și sai îndreptat (v. 42) pot judeca starea: mo- 
rală a altora — atunci nu vor fi conducători orbi al orbilor. 
La explicare cf. Mt. 7, 3 sq. : o 

| 43. Căci nu este pom bun care face rod răi, 
- nici iarăş pom putred care face rod bun. 44. Că 
tot pomul să cunoaște din rodul să; căci nu 
adună smochine din spini, nici caută struguri 
din rug.:45. Omul cel bun din vistieria cea bună 
a inimil sale scoate cele bune, și cel râii. din cea 
rea scoate cele rele; căci din prisosința inimii 
grăeşte gura lui. La v. 43.:44 cf. Mt.7, 16—18. 12, 
33; la vw. 45 cf. Mt. 12, 35. Legătura între aceste cuvinte 

Şi cele precedente să arată prin căci din prisosința înimil etc. 
În natură rodul corespunde însușirii interne a pomului, acesta 
îl caracterizează ; așa e și la om, manifestându-se natura lui 
în cuvinte și fapte. De observat este că autorul întrebuințează 
Baros (spin, rug) în loc de scăele; 7ovyov, ce să uzitează la, stru- 
guri (Apoc. 14, 18. 19), în loc de ou?ltyerr. &zardar şi reiBoloL 
(Mt.) corespund er. 3 pp (Gen. 3, 18). Recepta citeşte 
omul înainte de cel reă şi vistieria îniriuii sale — adause din Mt. 

46. lar.ce mă chiemaţi: Doamne, Doamne, şi 
nu faceţi ceeace vă zic? 47. Tot celce vine la 
mine şi aude cuvintele mele și le face, vă voii 
arta cul este asemene. 48. Asemene este omului 
care zidește casă, care a săpat și a făcut adânc, 
și a pus temelia pe stâncă; iar venind vărsare 
de apă lovit-a riul în casa aceea și nu a putut 
să o clătească, pentrucă era zidită bine. 49. lar 
celee aude și nu face asemene este omului care 
a zidit casă pe pământ fără temelie, de care s'a 

31
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lovit rîul, şi îndată s'a surpat, şi-mare s'a făcut! 
sfărîmarea acelei case. Nu e destul a mărturisi numai 

“pe Isus” în cuvinte, ci şi cu fapta (Mt. 7, 91, Tit. 1, 16). 
La v, '41—49: cf: Mt. 7, 24—97. tozonpey zi 2Bduvev nu 

__e'evraizin' în 10c de tozânper' Badr — a săpat adânc, ct des- 
 cripție “retorică “a procedări! (Win. p. 437.) îni 7jr need 
(pe stâncă): “săpase' adânc pănă ajunse la aceasta; şi în'zilele: 
ndastre 'âstfel: zidesc în Palestina. 'mnuţuigai = vărsare de ape, 
potop, * inundațiuune (L0b 40, 23). Sferşitul” v. i 48. este pentr ucă 
era! zidită bine după NBL Min. nu: căc) era zidită: pe stâncă 
— glosă din Mt. 7, 25. Parabola nu să poate explica în sin- 
guraticele părți; aci avem numal contrastul între credinţă şi 

lucrare, negredinţă, Şi nelucrare. 

  

S, 's6, “Isus o milostiv cătră cei smeri Ş păcătos, 7, 1250. 

% “Sutașul din. Capernaum, 7, 1—10, 

| It, 8, 5— —18). 

1. lar dupăce a sforşit. toate. cuvintele sale 
în auzul poporului, a întrat în Capernaun. 2. lar 
sluga unul sutaş fiind bolnavă era st moară, care 
era lui preţuită. 3. lar auzind de Isus a trimis 
la dânsul pe bătrânii ludeilor, rugându- | ca ve- 
nind st vindece pe sluga lui. 4. Iar el venind la 
Isus l-ai rugat cu totadinsul, zicând că vrednic 
este să-I faci. lui aceasta; 5.căcliubeştepoporul 
nostru şi sinagoga el ne-a zidit-o. cis zos dzoas nu 
exprimă” numai 'scopul că cuvintele lui să fie auzite, ci și fapta 
că ele aii fost primite, căci azoj însemnează acius non tau- 
tm cudiendi, sed etiam percipiendi et intelligendi (Soph. El. 
9;: Polyb. 94. 5. LĂX Is. 6, 9. Acta 17, 20).: pare? fer 

arată că om aci nu mal poate ajuta. Did prefuilă: sutașul ţine 
mult la el. După Mt. a venit iînsuș sutașul, aci trimite el pe 

„Văb ânil comune), care sânt cel înaintați. în vârstă, unu prepo- 

ziţii sinagogii: ăztos £E0TI, = 3165 201, îva air; con- 

strucţie adese întrebuințată spre a exprima cecace era scopul 
(Kiihner $. 493, 25, a). Recepta citește maorze ca a 2. pes. 
viit. med. (Vin. p. 73. 9. a.); Tischendorf magi — forma
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“regulată. EI dovedeşte că sutaşul era păgân, dar; înclina la 
enitul „unul adevărat: „Dumnezeă, ce nu era: tocmaj . rar atunci. Ş 

"6. lar Isus mergea.cu donșii. lar. când nu era. 
tocmai departe. decasă,. a trimis sutaşul. pricteni. 
zicenă: Doamne, nu te osteni: că nu. sânt vrednic, 

5 întri sub acoperemântul met; 7. de aceea nici 
pe mine nu.m'am, socotit. vrednic a.veni la. „tine; 
ci.zi.cu,. cuvântul, şi se va. vindeca sluga. mea. 8. , 
Căci și eii sânt om supus puteri], avend sub, mine. 
ostaşi,. şi zic unuia: Mergi şi: merge, și altuia: - 
Vino, şi.vine, şi slugil mele: Fă aceasta, şi. face. 
9. lar Isus auzind acestea s'a. mirat de el, „Şi în2 
torctndu-se cătră poporul care venea după den-, 
sul zise: Zic vous, nici în Israil n'am aflatatâta 
credință. 10. Și întorcându-se trimişii acasă 
aflară sănătoasă pe sluga'cea: bolnavă. pi] 'oxui40v 
cf. Me. 5, 35. De aceea: fiindcă nu sânt vrednic ca st întri sub 
acoperemântul mei. Ci zi cu cuvântul etc. exprimă smerenia 
sutașului. Augustin : Dicendo se indignum praestătit dignum, non 
în cujus parietes, sed în cujus cor Christus întrarel. Încrederea; 
în Isus lămureşte sutașul prin o as&mănare din poziţia, sa mi- 

. litară. Supus stăpănirii: stai totdeuna la poruncă.: Part. prez. 
Tadodutvos indică starea, de supunere continuă (uz0 zwa). Re- 
cepta, citește v. 10. ei Tov oo după oi mapupăâraes și adauge | 
coderovvra — care lipseşte NBL. 

b) Isus inuie pe tenerul din: Main, 3 7: 11 - 17, 

11. Şi a fost după aceea s'a dusîn cetatea ce 
se.chiamă Nain. Și morgeaii împreună cu dânsul 
învăţăceii lui mulți şi mult popor. 12. lar.cum se 
apropiaii de poarta cetăţii, şi iată scoteaiipeun 
mort unul născut fiii al maicii sale, și aceasta 
era văduvă, şi. popor mult din cetate era cu dânsa. 
Variante sânt £» zșj €sijs scil., vutog (NCD. Rec.), îv 70 €&şijs 
scil. zoorp (ABEF al.) = deinceps. Nain (pii= = fenaţ,. ri) era 
în Galileea spre miazăzi-răsărit dela Nazaret i în șesul Ezdrelon 
nu departe de. Endor; şi acum e un sat mic..cu acelaș, nume. 
izavoi lângă în vătăceii (în înţeles. larg) lipsește BDFL Miu. 
Vule.; omiterea s'a întâmplat. lesne pentru KAIO „următor. 

31*
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exzouiGto9a exprimă: ca. efferri scoaterea morţilor. spre înmor- 
montare (Acta 5,. 6), pentrucă cimiteriile erati afară de cetăţi. 
Unulnăscut — văduvă -descrii starea deplorabilă a acestei 
femei, care. a perdut şi unicul razim. la bătrâneţe. zş urjrei 

_aurov cf. 9, 38; e dat. commodi (Win. p. 198. 3). 
„13, Şi văzend- o Domnul: i-s'a făcut milă de 

ea și zise el: Nu plânge! 14. Și apropiindu-se s'a 
atins de sicriii, iar.celce îl ducea aă stătut, şi. 
zise: Tân&rule, ţie grăesc, scoală! 15. Şi a şăzut 
mortul şi a început să grăească, şi l-a dat pe el 
_mumei sale. 16. Iar a luat fricăpetoţi, şi măreai 
pe Dumnezeii zicând că proroce mare s'a sculat 
între noi, şi că Dumnezei a cercetat pe poporul 
săi. 17. Și a eșit acest cuvânt despre el în toată 
Iudeea și în toată împrejurimea. âr aurj (ABCD) nu 
er aurii (NR). Verbele cari exprimă afect-ea pe?âr, taia du 
ete.; aici on?ayyviztodcu, să construese cu dativ. persoanei. Nu 
plânge e mângăerea Domnului înainte de săvârşirea faptei. Tradu: 
cerile române aii pat, ce este greșit, căci 0ogus însemnează numai 
sicriăt, care la Iudei era deschis și s& ducea pe ducătoare, capră 
(năsălie). Isus se atinge de sicriii dând semn ducătorilor să stee. 

“fie grăesc arată atotputernicia lui. Isus care e conştient de 
aceasta şi care totdeuna are efect (1. Cor. 15,.26) — chiar 

„din depărtare (ef. v. 6. 7). Evangelistul adauge că Isus.a dat 
pe. tânăr mumei lui ca să o convingă de realitatea învierii şi 

că a primit acum un dar dumnezcese. Efectul faptei este frica 
(5, 26.); apoi măresc pe Dumnezeă zicând: Proroc mare cte. 
(1, 68). Din T. V. își vor fi adus aminte că unil profeţi ati 
făcut atari minuni; aşa recunosc în Isus un trimis al lu Dum- 
nezeil care se legitimează. Dumnezeă a cercetat să rapoartă 
la cercetarea mesianică (1, 68. 78). Acest cuvânt: că s'a ară- - 
tat un proroc mare etc. Despre el: el e subiectul de care să 
vorbea. În toată Iudeea și în toată împrejurimea, adecă - vestea 
aceasta a trecut hotarele Palestinei. 

c) Solii Botezătorului la -Isus, 7, 18—35. 

(AIE. 11, 2—19). 

18. Și ai vestit lui loan învăţăceii sti de 
toate aceste. 19. Și chiemând Joan pe oarecare 

N
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doi din învățăceili sâli-a trimisla Domnulzicend: 
Tu eşti celce vine, saii pe altul să așteptăm? 20. 
lar venind la dânsul bărbaţii ziseră: Ioan Bote- 
zătorul ne-a trimis pe nol la tinezicând: Tu eşti 
celce vine sai pe altulsă așteptăm? 21. În aceea 
oră vindecase pe mulţi de boale-şi de plăgi şide 
duhuri rele, și dăruise vedere multororbi. 22. Şi 
&spunzend zise lor: Mergând vestiți lui Loan 

ce ați văzut și auzit, că orbi văd, şchiopl umblă, 
leproşi se curățesc, surzi aud, morți învie, celor 
săraci să binevestește; 23. şi fericit'este celce - 
nu se-sminteşte întru mine. 24. Iar dupăce s'aii 
dus solii lui Ioan începu a grăi cătră mulţime 
de Ioan: Ce aţi eșit în pustie să vedeţi? Trestie 
clătită de vânt? 25. Dar ce aţi eşit să vedeţi? 
Om îmbrăcat în haine moi? Iată ceice umblă în 
haine. scumpe și petrec în desfătâri sânt în pa-! 
latele împăr iteşti, 26. Dar ce aţi eşit să vedeţi? 
Un proroc? Da, zic vouă, și mal mult decât pro-" 
roc. 27. Acesta este de care sa scris: lată trimit 
pe ângerul mei înaintea fețil tale; care va găti 
calea ta înaintea ta. 28. Zic vouă, mai mare pro- 
roc- decât loan între cel născuți de muieri ni- 
mene nu este;- iar: cel mal mic întru împărăţia 
lui: Dumnezeu mai mare este decât Ioan. De toate: 
aceste: învierile şi minunile lut Isus (începend dela 4, 31 sq). 
V. 19 explică Mt. 11, 3. A trimis: din închisoare: (ALL. 11, 2). 
uaoripuov ef. Me. 3, 10. Când vin trimişii lul Loan Mânţui- 

“torul săverşea, deusebite tămăduiri. Raspunsul lui Isus este la: 
întrebarea .Botezătorului ; soli! s& spună ce aii văzut și auzit: 

„învăţătura şi minunile lui. er0ozp=prețios (LXX Is. 64, 10. 
lzra 1, 56); rovpij> desfălare, un să rapoartă la haine (LX 
Gen. 49, 20; 2. Petru 2, 13). V. 29—98 sânt mai ca Mt. 
11, 31-35, NBIIL citesc acezeor 2 ev rog Povazdr fără 
700pzns. 

29. Şi auzind tot poporul și vameșii dreptatii 
mărturisit pe Dumnezei, botezându-se cu botezul 
lui Loan. 30; lar fariseil și legiuitoril ai Lăpădat pen- 
tru sine sfatul lui Dumnezei, nebotezându-se dela
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A dtnsul, 31: Deci cul voii asămăna.pe oâmenil ace: 
stul neam? Şi cul sânt asemene? 32. Asemene sint 
copiilor care ștd în târg şi strigă unul cătră al- 
tul zicând: V-am fluerat și nu aţi jucat, ne-am 
tânguit și nu ați plâns. 33. Căci venit-a Boteză- 
torul nici mâncând pâne nici bândvin, şi ziceţi: 

"Are drac. 34. Venit-a Fiulomului mâncând și bend, 

şi ziceţi: “Iată om'care mănâncă şi bea'vin, prie- 
ten vameșilor și "păcătoşilor. 35. Și s'a îndreptat 
înţelepciunea dela toți fiii s&r. Aci să descrie deo- 
sebita, atitudine a poporului 'și'a fariseilor cu legiuitorii faţă 
de Botezătorul și Isus. V. 29. 30 pun unii exegeți în parenteză, 

- dar Le. nu îndatinează a parenteza la cuvântările Domnului ; apol 
eine dt 0 zveLos “al Receptel în v. 31. e neautentie. Auzind : pe 

"Botezătorul şi predica lui. Tot poporul: Israil care a auzit cuvin- 
“tele lui în pustie. Toţi 1- -ai auzit, dar prin atitudine Sati despărţit 

“ în două partide. Drept ai mărtia: isit (îndreptat) pe Dumnezeă : cu 
"fapta aii dovedit, mărturisind păcatele și primind botezul lui Loan, 
"că voea lui: Dumnezeii este dreaptă “când cere pocăință. - Aa 
lăpădat pentru sine sfatul luă Dumnezeu :' n'aii “primit botezul 
„pocăinţii, nici S'aii pregătit pentru împărăția mesianică (At. 3, 
7). cls făurous să leagă la 7j9ernoav, nu la zrw ovia rov 
“905: — stă în loc: de dat:: commodi (Win. p. 200). La v. 
„31 cf. Mt. 11, 16 sq. Pe oamenii acestui, neam deiermiuă 
neamul acesta din Mt. 11;'16.V. 33 să află în unele ediţil 
forma neobicnuită 209: în loc de 209iwv (Win. p. 82). aj 
pre e negațiune subiectivă, pentrucă să relatează -din punetul 

de vedere al. contrarilor (Yin. p.. 450. £) La 20rxcuuj9y v. 
'35 cf. Mt. 11, 19. advzovr'e mat mult ca la Mt. |. e. Şi 
“opune cerbicoşiel Iudeilor credința învăţăceilor. 

d) 0 pecătoasă unge pe Isus, 7, 86—50, 

„ Istorisirea prezentă o' are numai Le.; Mt. 26, 6 sq. Me. 
14, 3 sq. Io. 12, 1:sq. se. deosebesc după timp şi loc, de 
aceea nu să pot identifica. Ungerea după Le. s'a intâmplat în 

Galileca; aci st vorbeşte de spălarea picioarelor, de plâns: și 
sirutare; gazda e Simon — ceeace să explică din împrejurarea 
că numele acesta îl aveai mal mulţi. Să poate afirma că Isus
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afost uns de 2 ori din .partea unei femei. Vorbindu-să 8, 2 de 
Maria Magdalina unii ai identificat pe „păcătoasă: (v. 37) cu 
aceasta, care este sora lu Lazar și să numea astfel după unul 
care “poseda în Magdala. Biserica noastră, din vechime ' săr- 
bează, 3 zile deosebite într u amintir ea acestor Maril; vezi escur- 
sul Mt. 26, 6. _ 

| 36. lar oarecare din farisel! l-a “rugat. să do 
nâmnce cu 2 și întrând în casa fariseului a șăzut 
la masă. Și iată o muiere care era în cetate 
în păcate It cunoscendcă ședela masă în casa 
fariseului, aducend un alabastru cu mir 38. şi 
stând dinapoi lângă picioarele lui plângend. a: 
început a-i. spăla picioarele cu lacrimi şi ale 
șterge cu părul capului săii, şi săruta picioarele 

“lui şi le ungea.cu mir. zerez)idn proprii = Sa. culcat, ” 
„adecă pe perina delângă masă. Care era în cetate etc.. ducea 
în cetate .0 meserie -imorală, sai era cunoscută ca păcătoasă. 

- Cetatea nu să aminteşte:.: “Magdala, Nain G. 11), Capernaum. 
“Cu enwwovoa. (exprimă motivul faptel) începe un șir de 4 de- 
- terminări. participiale legându-să numai 2.cu za — ce arată 
„deosebitul. lor raport. zouioaoa. dldBaorgov. ttugov cf, Mt. 26, 
-6: un.vas cu parfum fin (Pliniă N. H. 13, 3). orăoa ete. 
„sânt momentele . pregătitoare, iar zJalovoa să leagă strins, la 
- Bot „re. Trois Gizovaw exprimă atitudinea femeii. Stând dina- 
„pol: Isus şădea pe o perină, : după obiceiul de. atunci răzimat 
pe braţul stâng cu, capul cătră masă, iar picioarele. eraii. în-: 
toarse îndărăt, unde se afla servitorii. Sandalele să desculțaii 
înainte de mâncare. Muierea cuprinde picioarele și le sărută, 
„— ce să făcea şi cu picioarele rabinilor —, varsă lacrimi pentru 

- păcatele sale şi udându-le (picioarele) le sterge cu părul capului ; 
apoi le unge. 

39. lar văzând fariseul care chiemase pe el 
zise întru sine grăind: De ar fi acesta proroc 

„ar ști cine și ce fel de muiere este care se a- 
_tinge de el, că-este păcătoasă. Fariseul vede în îm- 
„prejurarea că Isus primește cele săvergite de femeea păcătoasă 
că nu este profet, pentrucă altfel mar lăsa-o (fiind necurată) 
să se atingă de el, cel curat. Proroc: cum se crede. pe sine, 
dar și alții îl ţin de atare.
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40. Şi răspunzând Isus zisecătrăel: Simone,. 
am să-ţi spun ceva. Iar el zise: Învăţătorule gră- 
eşte. 41. Dol datornici erai unul creditor;.unul 
dator cu cinci sute de denari, celalalt cu cinct- 
zeci. 42. Neavând el să plătească, pe amândoi i-a 
iertat. Spune-mi care dect din aceștia va iubi 
mal.mult pe dânsul. 43. R&spunztnd Simon zise: 
Mi.să pare că acela,.cui a dăruit mai mult. Iar 
el zise: Drept al judecat.: Parabola de aci purcede din 
aceeaș idee fundamentală ca Mt. 18, 23—35, dar să aplică 
deosebit. Isus dovedește. că cunoaște inimile tuturor, deci şi a 

„fariseului. -Despre denar cf. Mt. 18, 28. Spune-mi lipseşte în 
unele mărturii. Sub -datorași înțelegem pe fariseii și muiere, 
jar creditorul este Isus — ce rezultă din cele următoare. 

44. Și întorcendu-se cătră muiere zise lui. 
Simon: Vezi această muiere? Am întrat în casa 
ta, apă pe picioarele mele n'ai dat; iar aceasta 
cu lacrimi mi-a spălat picioarele mele Şi cu pă- 
rul s&ii le-a şters. 45 Sărutare mie nu ml-al dat; 
iar. aceasta de când am întrat nu,a încetat a-mi 
săruta picioarele. 46. Cu untdelemn capul mei 
nu l-ai uns; iar aceasta cu mir mi-a uns picioarele 
mele. În aceste versuri Isus arată contrastul între purtarea 
muierii. și a fariseulul. Oaspil la întrare în casă, dupăce li st spălai 
picioarele (când-voia stăpânul să arte. deosebită stimă el însuş), 
să sărutai și li să ungea capul; fariseul ca gazdă a întrelăsat cea 
mal simplă formulă a politeţii. Contrastele sânt: apă — săru- 
tare — untdelem: spălare, lacrimi, stergerea -cu părul capului, 
sărutarea picioarelor și ungerea lor. pi?nua e sărutarea cu gura, 
jar qvoov, „mai mult decât lao, e mireazmă. În loc de dp îs. 
sioiiidov (verbul nu e tocmai precis) citese L Min. ȘI Verz. 
(la Vulg.) cp" is ei0;j?9ev -(decând a, intrat: muierea). 

47. Pentru aceea zic ţie, iartă-să păcatele el 
cele multe,.căci mult a iubit; iar cut stiartăpu- 
țin iubeşte puţin. 48. lar zise ei: iartă-ţi-să p& 

„catele tale. oY zaow nu să leagă cu dgtorru (5, 20), ci' 
cu 42 dot. Căci mult a iubit este motivul iertărit păcatelor ; 
Teofilact:. A arătat multă credință (v. 50). V. 48 exprimă cele 
de mai nainte cătră muiere ca, rezultatul nemărginitei el iubiri.
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49. Și începură a grăi întru sine celce ștdeaiă 
la masă cu dânsul: Cine este acesta, care iartă 
păcatele? 50. Iar el zise cătră muiere: Credinţa 
ta te-a mântuit, mergi în pace, cf. Mt. 9, 3. Isus nu 
răspunde Ja gândurile soţilor dela masă, ci spune muieril mo- 

tivul mântuirii sale; ca, va avea, pace (Mt. 5, 34).. 

$. 87. Isus învață pe învăţăeei asupra chiemării lor, 8, 1-56. 

a). Învețăceii lui Isus, 8, 1—38, 

Isus călstoreşte în țară însoţit de cei 12 și alții şi pu- 
ţine femei, cari din recunoștință pentru mântuirea dobândită 
aie lui și învțăceilor. 

„Şi a fost'după aceea şi el umbla prin ce- 
tăţi “i sate predicânăd şi binevestind imperăţia 

„lui Dumnezeii, şi cei dolsprezece cu dânsul, 2 „Și 
nişte muieri cari se tămăduiseră de duhuri rele 

şi de boale: Maria care sechiema Magdalina, din 
care aii eșşit şepte draci, 3. şi Ioana muierea lui: 

Chuza administratorul lui Irod, şi Suzana şi al- 

tele multe, cari slujea lor din averile sale. Sia 
fost cf. 7, 11. zai din verb. finit după ?ptvero e construcţie 

evreească. Zara 200 zai zau să leagă la 2ngU00wv, pen- 

trucă dewoevezr are numal acuz. (Actu:17, 1). 'zerâ are înţe- 
lesul articolului nehotărit; Le. nu voeşte : să amintească pe 
toate. La Magdalina, cf. Mt. 26, 56. Me. 16, 9; să pune la 
locul ântâii pentru ântâietatea ce i-s'a dat la învierea lui 

Isus (10. 20, 11). Șepte draci Me. 16, 9., exprimă mulţime. 
Unit aă identificat-o cu 7, 37; alţii cu Maria sora lul Lazar 

(lo. 12, 3). Din Mt. 27, 56 vedem că urmează lui Isus 

pănă la cruce. oana (24, 10) şi Suzana nu sânt cunoscute ; 

întâia — mergând pretutindene după Isus — pare că era 
văduvă bogată. Unii exegeţi cred că Chauza este bărbatul _re- 

gesc din Io. 4, 46 sq.; atunci să explică iubirea acesteia ca 

recunoștință pentru tămăduirea fiului stii. Sfujea lor: lui Isus şi 

învăţăceilor. Recepta are după NALX: d, adecă lui „Isus; 

dând mijloace de traiă și altele (Me. 15, 41).
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„b) Parabola despre semenător, 8, 4—18... 

(At. 13, 1—23, Me. 4, 1—25).: 

a Iar adunânda- se înulţime multă şi: care 
veniseră la dânsul din cetăţi grăi în pildă: 
Eşit-a sămănătorul -să samene semânța. sa. şi 
semănând cel una a căzut lângă cale, șia fost 
călcată, și paserile cerului ai mâncuat-o0..6. Şi 
alta a căzut:pe piatră, şi răsărind s”a.uscat pen- 

„trucă nu avea umezală. ?. Și alta a căzut. în: mij- 

locul spinilor, şi crescând împreună. spinil a îi 
înecat-o. 8. Și altaacăzutpepăment bun, şi cres- 
cend-a făcut rod însutit. Aceste zictnd strigă: 
Celce are urechi de auzit să audă. rw Ernogevo- 
ptvov (numai. aici în 'T. N.) poate depinde.dela oziov: dupăce 
sa. adunat mulţime multă din celce din cetate in cetate se 
alătură lui, sait e paralel cu ourrorros dziov molioi descriind 
mai aproape această. convenire:. diu toate cetăţile veneaii la 

densul. - Și a. fost călcată ete.: parte a fost călcată (moment 
accidental, „care la explicare să omite), parte. le-ai mâncat 
paserile cerului. În.loc de 6 9 corespunzător lul..6 paz stă 

„aai. Eregov. qvir:. part... aor. „exprimă că creşterea e moment 
„„ precedent. îzuds ocură- numai aici în T..N. Ev. peow îu,loc 
de: zis qetoov, pentrucă : descrie „rezultatul : a căzut: și se află 
în. mijlocul spinilor.: Crescând împreună. . arată că ,Durucnile. 
răpesc sămânţii aerul şi lumina. eporeu introduce servatoșeşte 
cele următoare . . -.: RE „ aaa ai 

9. Iar inveţăceir lui l-ai întrebat'pe ol ce 
' este pilda aceasta. 10. larel zise: Vouă este dat 

a cunoaște tainele împărăției lut Dumnezei, iar. 
celorlalți în pilde. Ca văzând să nu vadă și au- 
zind st.nu'nţeleagă. 11. lar pilda este aceasta. 
Sămenţa e cuventul lui Dumnezei. 12. lar cei 

- delângă cale sânt care ai auzit, apoi vine dia- 
volul şi ia cuvântul dela inima lor, ca nu cre- 
„zend să se mântuească.: 13. lar cel de pe piatră 
sânt care când aud cu bucurie primesc cuvântul, 
şi aceștia rădăcină nu aii, care cred pănă la un 

“timp şi în timp de ispită se lapădă. .14.-Iar care
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a căzut în spini, aceştia sânt care ai auzit, şi 
între griji și bogății şi plăcerile vieţii umblând 
se îneacă şi nu rodesc desăverşit. 15. lar cea din 
pământ bun, aceştia: sânt-care cu'inimă bună şi 

curată auzind cuvântul îl ţin şi fac rod întru 
răbdare.: Învoțăceii : în înţeles mal larg. Ce este pilda uceasta : 
cum să explică; ce înţeles are? Astfel: şi vw. 11. -Jar celor- 
lalți în pilde: sa dat a cunoaşte tainele etc. Ca :vezând se 
na vadă ete. e contrast la a cunoaște, La cei delângă căle să 

“ suplinește: aă căzut, sămenat: (At. 13,19) sau sânt. -Expre- 
siunea nu:e destul de lămurită ; 'ar trebui să fie: iar sămănată 
lângă cale. este sămânţa, la aceia care aud cuvântul ete.. Cre- 

“zând indică modul lui se se mântuească. Cel de pe piatră: care 

„să află pe piatră. Această clasă e paralelă cu ântâia; de aceea, 
“zai=așijderea, asemene. În timp de ispilă: în scurt; expre- 

siunea' e mal generală ca 'la ceialalți 2 evangeliști; resăritul 
„soarelui nu să aminteşte în parabolă (Mt. 13, 6. Mc. 4, 6). 
TO de — ntoov e nom. absolut, care să sulevează apol cu ouzor. 
“Gen. zov fBiov să leagă la toate 3 substantivele precedinte. 
"70 seg dv... To Biov poate exprima starea însoţitoare 
“la aogeuzo da, “sai legând Uno ereuurtâv etc, “la Guunvi— 
'9owrau (Leofiluct ete.) 7I0gEVOJIEVOL ! e: adaus + zugrăvitor la 
"verb. vunviyovrau e. pasiv: şi: să: zice -de : auzitorii - care 

“să asamănă cu' sămânța - căzută: între “spini; așadar : ai să 

“amestecă imaginea, -sămânței cu a auzitorilor. ou Tțâtop0- 

'govaw: nu aduc la coacere;:ce să întâmplă : pentrucă” vi euţa 
nouă degenerează prin înecare. Din pământ bun: să. află; în 
înţeles moral. Sânt care: în pământ: bun a. căzut sărenţa la 
aceia etc. Inimă bună și curată e pămtntul bun ; aci cuventul lut 
Dumnezeii să primește și păstrează. Rabdare: aluziune la îs- 

„pita v. 13., care trebue învinsă (lac. 1, 12. 5,11). 

16. lar nimene aprinzând lumina 0 acopere 
cu vas saii o pune sub pat, 'cio pune în sfeşnic,: 
“ca ceice întră să vadă lumina. 17. Cănuesteceva 
acoperit ce nu s'ar arăta, nici ceva ascunscenu 

"ar face cunoscut şi să nu vină la arstare. 18&. 
“Căutaţi. deci cum auziţI::Celce are, să va da lui, 
și'celce nu are, şi ce i-să pare că are-st'va lua 
dela densul. cf. Me. 5, 14.:10, 26. 13, 12 — în altă
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legătură; la loc sânt cuvintele lui Zigalen: Probabil este că : 
Cristos a rostit aceste în deosebite timpuri, Isus “explicând pa- 
rabola precedentă a: aprins în învățăcel o lumină; aceasta, 

însă nu este numal pentru ei, ci datorința lor este st o îm- 

părtăşească altora: evangelia să vestește tuturor, deşi acum e 
ascunsă pentru 'unif. De aceea: să bage seama bine cum ascultă 

că, .st înţelragă toate bine. Cel bogat lesne devine și mal bogat, 
jar cel sărac poate perde şi. ce are: aşa şi celce are ceva 
cunoștință din adevărul dumnezeese luminându-să de graţie se 
îmbogățește în “această cunoștință, iar celce nu și-a însușit 
nimic din ea, ci caută numal la forma. în care sânt cuprinse 
adevărurile. dumnezeeşti, poate lesne perde și puţina cunoștință 

ce are, deși el crede că are ceva (0ozeî). ozeios e vas cu 
care să acopere lumina fără a o stinge; zAivn este patul peu- 
tru bolnavi şi de dormit; nu știm de era un divan mobil ori 
nu (Win. p. 178. 1). V.. 17. 0U ap 7ro09) (NBLZ ef. D), 
ov yrwodmorrea (Recepta). Viitorul exprimă că ce să spune. 
să vor. întâmpla fără îndoială, iar conj. 249) arată că aceasta 
să aşteaptă din prezent, dar nu ca cum ar depinde deo cou- 

diţie, de aceea fără & (Win. p. 281. 288.). V. 18 deducend 
din cele precedente admonează a asculta cu atenţiune la învă: 
țătura lu. ao exprimă chipul. ascultării ; Zigaben : ste ude 
lipsă « asculta cu stiruiuță și sirguință. 

c) Muma și frații lui Isus, 8, 19—21. 

(At. 12, 46—50. Me, 3, 31—55). 

19. lar venita la dânsul muma și fraţii lui, şi 
nu puteai stseîntâlnească cu densul pentru mul- 
țime. 20. Dar i-aă spus lul zicând că muma ta și 
fraţii tăi stati afară vrend să te vadă. 21. lar el 
răspunzând zise cătră ei: Muma mea şi fraţii 
mel sânt care aud cuventul lui Dumnezei şi-l 
fac. Pentru mulțime: Isus e împresorat de popor mult “(cel 
din v. 4). deydwrzoov e gen. abs. deși lipseşte subiectul (Win., 
p. 547. 3); unele Msse nu ati acest cuvânt (B 27), în altele 
lipseşte ore. Cătră e! să rapoartă numa! la rudenii, a căror 
dorință i-sa împărtăşit. ovror e predicat, iar of. . norovwres 
e apoziţie, Isus arată că în intimă comunitate cu el stă nu-
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mai celee se leagă cu dânsul spiritualiceşte; aude cuventul lui 
și vicţuește după el. 

| d) Isus liniștește marea, 8, 22—25.. 
„(Alt 8, 23—27. Me. 4, 35-41), | 

32. Şi a fost întruna din zile şi el a întrat 
în corabie şi învățăceil săi, şi zise cătră dânșii: 
Se trecem de ceea parte a lacului; și ai purces. 

93. lar mergând el cu corabia cl aadormit; şi s'a 
posorit vifor de vent peste lac, și să umplea şi 
primejduea. 24. Și apropiindu-se l-ai -deşteptat 
pe el zicând: Învăţătorule, Înveţătorule, perim! 
Iar el sculându-se a certat ventul.și valul a- 
pei; şi a încetat, şi. s'a făcut linişte. 25. Dar 
zise lor: Unde e credinţa voastră? Iar el temân- 
du-se s'ai mirat, zicând. unul cătră altul: Cine 
este acesta, că şi venturilor poruncește şi apei, 
şi ascultă de el? La Mt. urmează aceste întâmplări nu 
mult după predica de pe munte; este deci în privința crono-: 
logică cel mai: corect (Mc. dupăce învățase poporul în : para- 
bole).. Întruna din zile: în una din zile când învăţă--pe 
învățăcel. cișz0 apar cf. Me. 5, 1. avnz9noav: aor. pas. 
pentru mediii, să întrebuințează despre corăbii (Acta 13, 13. 16, 

11).: Sa pogorit: de sus în mare. dpunvoiv=a deștepla, adornii, 
ca zadunvovv ; aparține grecităţii de apoi; numa! aici în T. N. 
ovveningovuzro în -grecitatea profană să folosește despre echi- 
parea corăbiilor. cu oameni; corabia și oamenii sint în valurile 
apelor — ce să întâmplase cu corabia să afirmă despre oameni. 

Învățătorule, Înveţătorule exprimă spaima ce-i cuprinsese. 7 

zivdor roi vdaros: lovirea valurilor (lac. 1, 6); în greci- 
tatea profană cu adausul zovrros, 9aaooros. Unde e credința 
voastră : Isus mustră pe învățăcel pentru lipsa încrederii (la, 

Mt. precede mustrarea liniştirii valurilor). Învăţăceii sânt spăi- 
mântați și se miră zicând: Cine este ete. 

e) Isus scoate draci la Gerasa, 8, 26-—39, 
(At. 8, 283 —34. Me, 5, 1—20), 

26. Și ai venit cu corabia în ținutul Gerasc- 

milor, care este de ceca parte de Galileea. 27. lar
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eșind el la. uscat. l-a întimpinat-un bărbat.din: 
cetate având draci, şi:multă vreme nu îmbrăcase. 
haină, şi'în-casă:nu.românea.ci:în, mormânturi. 

28.: Iar văzând.pe Isus, strigând acăzut înaintea. 
luY: și-cu: glas. mare zise: Ce. este.mie şi ţie, Isu se: 

fiul.lul. Dumnezeit: celui. preaînalt? :Rogu-te,. nu: 
mă chinui. 29. Că poruncise: duhului. necurat să, 
iese din om; că multă vreme îl răpise cu. sine, şi. 
el fusese păzit. legându-l.cu lanțuri de fier șicu. 
obezi, şi rupând legăturile:să& goneade dracul în 
pustiuri. 30. lar Isus.il întrebă pe elzicând: Care 
îţi este numele? Iar el zise:  Leghion,.că:întra- 

seră mulţi draci întrensul. 31. Și-l rugaă.peel. 
ca s& nu le poruncească să meargă în adânc. 32. 
lar era acolo o turmă de porci mulţi păscând în 
munte, și-l rugai pe el să le dee voe să între în 
aceştia; şi le-a dat lor:voe.. 33. lar eşind dracii 

din om aîi întratin: porci, Şi s'a aruncat turma 
„de pe țermuri în lac şi s'a înecat. 34. lar păstorii 

văzând cele întâmplate fugiră şi vestiră în cetate 
şi prin ţarini. 35. lar-ait eşit să vadă ce sc iîntâm- 
plase, şi veniră la Isus, și aflară pe omul, din 

„care aii eșit dracii, îmbrăcat și intreg la minte 
șăzend la picioarele lui Isus, și s'aă temut. 36. 
lar lor le spuseseră și cerce ai văzut cum s'a 
vindecat cel îndrăcit.: 37. Și l-a rugat pe dânsul 
toată mulțimea din ținutul Gerasenilor să se 
ducă dela el, că erai cuprinși de frică mare; iar 
el întrând în corabie s'a întors. 38. Iar îl ruga 
pe el bărbatul din care scosese dracil ca st fie 
cu dânsul; dar l-a slobozit pe el zictud: 39. În- 
toarce-te în casa ta şi spune câte ţi-a făcut ţie 
Dumnezeiă. Și s?a dus, vestind în toată cetatea 
câte a făcut Isus lui. Teoaoriă după BD Itala Vulg,, 

Recepta are Tadeonroiv; „Teoyeojrir după NLAZ cf. Mt. 
8, 28. dvrintea pentru avzinegav cu gen. De ceca parte: 

dincolo. Un bărbat din cetate; la un loc; din cetate unu să 

leagă cu l-a întâmpinat, pentrucă cel îndrăcit; locuea în  mor- 

menturi. V. 29 conţine motivul v.. 28: Isus. poruncise deja.
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să “iese dracul; aceasta îl îndeamnă la opoziţie. Multă vreme :. 
adese. Duwerdzea : îl răpise cu sine, nu: îl apucase. Legân-: 
da-l. etc.” descrie ce: făcuseseră “cu: cel. bolnav :pentruca demonul: 
să “nu: 'răpească “cu: sine. -puiaoodutros indegetează posibilita=" 
tea -legăril: :Că întraseră mulți. draci: evangelistul: explică: nu-! 
mirea,- “toghiion” (ef. Me.) Și rigaă: toți demonil.: În adânc! nu: 
poate' insemna adâncul fără 'fund,; ci e contrast - la :petrecerea.- 
de: acum a:demonilor:: iadul. (lona 2 6 “Apoc.. 9,1: 9). zu-: 
9rusvov 'să leagă'cu naod. zovş: ndda$, iar! part.; îmbrăcat și: 
întreg :la minte: exprimă stareă, așadar :- şedea” la picioarele lui 
Isus ca învăţăcelul la ale înv ațitorulul. TO 'pepovos să rapoartă 
în v.. 34. la cele istorisite pănă aci, iar în:v. 35.:la înccarea 
turmel' de porc. V.. 36. lipseşte în unele “Msse ai, luându-l 
însă autentic, atunci înţelesul este: “Cel 'din cetate :şi ţarini 
ai auzit nu :numal 'despre vindecare, ci dela martorii: oculari 
(ceice aă văzul) şi'cum s'a întâmplat aceasta (Mt. 8, 33). 
idtro'e formă ionică în loc de: 20eizo.. Me. are în toată -De- 
capol în loc de 'în toată: cetatea, -.adecă, :: Gerasa. - zard -cu: 
acuz. ] loc. Win. P. 378. d, 

Ș. Isus inuie pe fata lui. lair; vindecarea muierii cu cuigerea 
- sângelui, 8, 40- 56. 

“art. 9, 1. 15—26, Xe. 5, 2148), 

40. Și a fost când s'a întors Isus l-a primit 
mulțimea; că toți erai aşteptându-l. 41. Și iată 
a venit un bărbat cu numele Iair, şi acesta era 

mal marele sinagogii; şi căzând la picioarele 
Iui Isus l-a rugat peel să între în casa lul, 42. 
căci avea o fică unanăscută ca de doisprezece 
ani şi aceea era pe moarte. lar mergând el popo- 
rul îl îinpresora. Când sa întors: din ținutul Gerasenilor 
la celalalt mal al lacului, la 'Câpernaum (Mt. 9, 1). FEraă 
așteplându-l exprimă impresiunea ce făcea, Isus cu învățătura 
şi faptele sale. Și acesta arată “poziţia publică a celui amintit 
mal nainte. Era pe moarte: era bolnavă şi st vedea. că va 

sfersi cn moarte (Me. 5, 23). Unanăscută accentuează şi mal 
mult momentul că aceasta este unica fică, ceeace e alteum s să ex- 
primă și cu 9vyărermov uov (Mc. 5, 23: Mt. 9, 18). *
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43. Și o muiere-fiind în curgerea sângelui de 
doisprezece ani, care dupăce cheltuise cu doftoril 
toată-averea-sa nu putea de nimene să se vindece; 
44. venind dinapoi s'a atins de găitanul hainei 
lui, și îndată'a stătut curgerea sângelui ei. -45. 
Și zise: Isus:: Cine s'a atins de mine? larotoţi. 
negând zise Petru şi celcu dânsul: Învăţătorule, 
mulțimea te-îmbulzește și împresoară. 46. lar 
Isus:zise: S?a atins cineva de. mine; căci ei am 
simţit putere eşind dela mine. 47. Iar muiereu 
văzând că nu s'a ascuns, tremurând a venit şi 
căzend inaintea lui a spus înaintea poporului în 
treg din ce cauză s'aatinsdeel şi cumindată s?a 
vindecat. 48. Iarelziseei: Fică, credinţa tate-a 
mântuit; mergi în pace. 7go0ara)woaga=a mal spesat 
pe deasupra; nu. numai a suferit dureri, ci și a cheltuit. 
doată averea Me. 12, 44. A 'stătut: a încetat'a mat curge 
(Me. 5, 29);. ea a simţit că sa vindecat cf. v. 49. Jar 
toți negând motivează şi domolește încâtra cuvintele lui 
Petru; Zigaben: Petru credea că Isus zice de o simplă 
atingere ... dar el nu grăea de aceasta, ci de cea făculă 
din credință. Petru și cei cu dânsul are numai Le., Me. amin- 
tește pe învățăcel în genere. Recepta citește ză oi er auroi; 
NACDLRI zai oi guv avrp. auvtyovor==te strimtoresc, te închid, 
jar dnodiifuw (=—a imbulzi, impresora) e urmarea Iul. Fişind 
puteve dela mine ct. Mc. 5, 30. Tremurând, pentrucă se temea 
că cu atingerea a tăcut ceva nepermis (Lev. 15, 25). d în 
airiav e atractio inversa (Ac. 5, 30, 33. Win. p. 155.2;583). 

„49. Încă grăindel venit-a oarecine dela mai 
marele sinagogi! zicând că a murit fica ta, nu 
mal supăra pe învățătorul. 50. Iar Isus auzind 
răspunse lul: Nu te teme; crede numai și se va 
mântui. 51..lar veniud el în casă nuu lăsat pe 
nimene st între fără numai pe Petru și pe loan 
și pe Lacob și pe tata și muma pruncel. 52. Iar 
toți plângeaii și se tângueanii pentru dânsa. lar 
el zise: Nu plângeţi; nu a murit, ci doarme. 53. 
Și aii rîs-de-el știind că murise. 54. larel sco- 
țend pe toţi afară şi prinzend-o de mână strigă.
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zictnd: Pruncă scoală. 55. Și s'a întors duhul 
el, şi îndată s'a sculat, şi a poruncit lor să-l 
dee să mănânce. 56. Și s'aii mirat părinții el; iar 
el le-a poruncit sănuspunănimărul ce s “a făcut. 
Dela mai marele sinagogii: din casa acestuia. V. 42. să zice 
dnt9vnozev, iar aici zE9wyxev: e moartă deja. Nu a lăsat pe 
mimene să între: în odaea unde 'era moarta. V. 52. 53 s'aii 
întâmplat înainte de a merge Isus cu învățăceil şi părintele 
pruncel în odaea unde zăcea. Jalea să arăta și bătându-și piep- 
tul ; de aceea exorrovro, iar persoana pentru care se tângueaii 
stă în acuzativ (plangere aliquem). Ai ris de el: sânt cel “din 
59. aj mois (v. 54) e nom. în loc de voc. (Win. p. 172. 
2). Sa întors duhul et dovedeşte că întradevăr murise; iar 
să-l dee să mănânce: acum trăește. 

$. 88. Finea instrucţiunilor cătră învețăcei, 9, 1—50. 

q) Trimiterea celor doisprezece. rod devine atent asupra lui Isus, 
9, 1—10. 

(AI. 10, 1. 7, 9—11. 14, 1—12. Me, 6, 7—16). 

1. Iar chiemând pe cei doisprezece le-a dat 
lor putere şi imputernicire peste toţi dracilşia 
vindeca boale. 2. Și a trimis pe el'să predice îm- 
pârăţia lul Dumnezei şi să vindece, 3. şi a zis 
cătră ei: Nimic st nu luaţi pe cale, nici toeag 

: nici traistă nicipâne nici argint, nici dout haine 
să nu aveţi. 4. Şi în care casă aţi întrat, acolo 
“rămâneţi şi de acolo să eşiţi. 5. Șiori câţi nu vă 
vor primi pe voi, eşind din acea cetate şi praful 

“de pe picioarele voastre să-l scuturați spre măr- 
turie asupra lor. 6. lar eșşind umblaii prin sate 
binevestind şi vindecând pretutindene. Recepta 
are: pe cei 12 învățăcel aă să ca Mt. 10, 1; NCILE Maiuse. 
pe apostoli. Pulere și împuternicire st rapoartă prin prepoz. 
îni și Deoanevew la toți dracii și oale. V, 2. conţine 'pre- 

"dica apostolească în genere: să predice împărăţia lui Dumne- 
zeii. Aceasta era întemeiată de Dumnezeii dintru început, dar 
omul a schimbat-o prin p&cătuire; acum să restaurează. Nici 

toeag; după Ps. 23, 4 Dumnezeii este singurul ajutor al 
32
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omului; de aceea, e! luând toeag st ni-și pună încrederea în 
acesta. Două haine: una să o îmbrace și alta să aibi i 
rezervă. Predicătoril evangeliei să nu grijească de cele - timpo- 
rale, ci încrederea -s'o pună în Dumiezeii, care.le va da şi 

aceste când ai nevoe. De aci reesă că singuraticele momente 
nu trebue accentuate, ci înţelesul este: Învăţăceii să se mul- 
țumească ca şi învățătorul lor care a fost sărac. În pre ave 
Ovo xirovaş Eye să îmbină 2 construcții ca cum Sar fi zis 
mal nainte pere cigew (Win. p. 296. d.). Remâneţă acolo și de 
acolo să eșiți: el să nu schimbe locuința, ci unde aii întrat 

„să stee pănă ies din cetatea sait satul acela. Din acea cetate: 
unde nică unul nu-l va primi. Praful de pe picioarele voastre 
să-l scuturați: rupeţi. orice legătură. Asupra lor e mal hotărit 
ca Me. (lor); Teofilact: Spre combatere și condamnarea lor. 
Aşa vor cunoaște că-i despreţuiți. 

7: lar Irod tetrarhul auzise toate celece să 

făceai, şi era în nedumerire pentrucă unilziceaă 
că Loan s'a sculat din morţi, 8. iar alţii că lie 
s'a arttat, alţii însă că:a înviat unul din pro- 
roci! de demult. 9. larzise Irod: Lui loan am tă-. 
iat capul; dar acesta cineeste decareaud-aceste 

lucruri? Și căuta să vadă pe el. 10. Și întorcân- 
du-se cel doisprezece ai spus lui toate câte ai 

făcut. Și luându-i pe cl s'aii dus singuri în loc 
pustiii lângă cetatea care să chiamă Betsaida. 
Celece să făceaii : de Isus (v. 9.); 'să determină auzise dela Me.; 
deși atențiunea lui Irod. nu sa atras prin trimiterea apostoli- 
lor, ci aceasta e numai accident. Că loan ete. pare lui Irod 
mal aproape de adevăr pentrucă, deşi acela nu făcuse minuni 
(lo. 10, 41), totuş crede că face acum dupăce a înviat. Mie 
n'a murit și deci să aştepta că a venit acum. Unul din pro- 

„rociz ete.: credinţa era că înaintea lut Mesia vor păşi unii 
- din profeţii de. mai nainte. Învățătura, faptele şi deosebitele 
păreri despre Isus pun pe Irod în nedumerire, deși pănă aci 
credea că el este un simplu învățător evreese. Mal ales trebue 
st fie el așa pentrucă, cum însuș mărturiseşte, pe loan l-a 
delăturat, şi acum păşește altul care face minuni. Cine este 

“acesta exprimă neliniştea  conştienţii; S'ar bucura dacă pă- 
rerea sa nu este adevărată. cîş qo4w e direcția călătoriei,



— 499 — 

tără a, indica că cele următoare Sail intâmplat, în. apropierea. 
cetăţii. citeşte numai eîs zomov tomuov. Belsaida e.pe 
malul răsăritean al mări! Galileii, numită de Irod. ulias.. At. 

„14, 13. Me. 6, 32. Iosif Plaviu Antig. 18, 2. 1. Bell. jud. 
3, 10); nu cea de pe malul apusean numită Betsaida Gali- 
leii (lo. 19, 21 cf. Mt. 11, 21). 

b) Isus satură 5000 de oameni, 3, 11—17. 

(At. 14, 14—21. Me. 6, 80—44, Io. 6, 1—15). 
N 

11. lar mulţimea inţelegind a mers după de D= 

sul, și primindu-i pe el le grăea lordeîmpărăţia 
lui Dumnezei şi vindeca pe 'celce aveaii trebu- 
inţă de tămăduire. 12. Iar ziua începeaa sepleca; 
şi apropiindu-se cel-doisprezece ziseră lui: Slo- 
bozeşte mulţimea, ca mergând în satele şi ţari-. 
nele dimprejur.să găzduească și s&și afle hrană, 
că aici sântem în loc pustii. 13..larelzise. că- 
tră el: Daţi-le vol lor să mănânce. lar el ziseră: 
Nol nu avem mal mult decât cinci pâni și. doi 
peşti, de nu vom merge să cumpărăm bucate. pen- 
tru tot poporul acesta. 14.-lar el-erai ca la cinci 
mil de bărbaţi. Tar el zise cătră învăţăceii săi: 
Porunciţi să şadă cete de. câte cincizeci. 15..,Şi 
făcură așa și aşăzară pe toţi. 16. lar luând cele" 
cinci pâni şi cei doi pești, căutând la cer le-a 
binecuvântat şi le-a frânt, şi dădu învă țăceilor 
st pună înaintea poporului. 17. Şi aii niâncat și! 

s'aii- săturat toţi, şi ai luat. ce, prisosise lor, 

douosprezece coşuri de sfărămituri, Primandu-l pe 
: pe popor, mulțime; deşi Isus. voia să fie singur. cu Învă- 

tace dar văzând imbulzeala nu-Y. respinge. maia uds=pro- | 
viant (Xen. An. 1, 5, 9 etc.); numal aici în T.N. a aurie 
dopdgwuew e conj. “deliber, (Win. p. 276): “cu atât -nu-y 
putem sătura, ci etc. V. 14. arată înrudirea. cu 10. 6,. 10 
(numărul celor săturaţI; cuvintele lui Isus); cu Mc. sânt unele 
diferențe. zAgias e acuzat. obiect. depărtat (zăzoie cort, colibă, - 
pat, jeţ; aică șir; Win. p. 214). euvlopoer aurovs Mt 14, 18. 
xHaoudrwv să leagă cu zopiror 0wdexa și e gen. obiectului de 

32%
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umjiere. Efectul ibiiunil să spune Io.. 6, 22 sq.; ; evangelistul 
- nostru omite și celă dela ME. 6, 45--8, 21 (locurile para- 
lele la! Mt). 

0) Mărturisirea lui Petru ; purtarea crucii, 9, 18— 27, 

' (At. 16, 13—28: Me. 8, 27—9, 1). 
t 

„18. Şi a fost când se ruga el. singur erai îm- 
preună cu dânsul învățăceil să!, şi i-a întrebat 

, pe el zicend: Cine mt: socoteşte mulțimea că 

„sânt? 19, Iar el r&spunzend ziseră: loan Boteză- . 

torul, alţii Ilie, alţil că a înviat oarecare proroc 
din cel de demult. 20. Iar el zise lor: Dar vol 
cine mă ziceţi că sânt? lar Petru r&spunztndzise: 
Cristosul lui Dumnâzei. Și a fost ete. nu determină 
timpul și locul (3, 21. 5, 1. etc.). zara itovas, î adecă seorsim 
scil. a turba; după :Alc. 8, 27 puse Isus această întrebare 
lor, pe căle: Augustin explică procesul așa: Isus călătorea spre 
Cezareea lui Filip; pe cale s'a abătut dela drum ca să.se: 

„roage singur, iar după rugăciune continuă călătoria şi acum 

“întreabă pe învățteel, ovvijoai; imperf. indică starea ce s'a 
desvoltat în curgerea rugăciunii : er: singuri ai venit la dânsul; 
aşadar n'aă luat parte la rugăciune. Ilie: eşti. &Alor 0 fară 
oî- ev precedent dovedeşte că părerea cea mal lăţită era că 
Isus e Ioan; toţi însă vedeai întrensul pe înaintemergătorul 
Mesiei. Iar "Potru: Întrece pe ceialalți și se face gura tuturor 
(Teofilact). Cristosul hu Dumnezeă, cf. 2, 26; să bazează pe 

"Ps. 2;'s5 subințelege și - Fiul luă Dumnezeii (Mt. 16, 18). 
Celece urmează Mt. 16, 17—19. Me. 8, 32 sq. să obit. 

„91. Iar-el ameninţându- -J le-a poruncit să nu 
spună aceste nim&rul, 92. zicând că trebue Fiul 
omului să pitimească multe și să se defaime de 

bătrâni, dearhietel şi de cărturari şi săseomoară 
şi a,treia zi st învieze. Zicând e motivul opriril urmiă- 
toare. Isus poruncește înveţăceilor să nu spună cuiva, că el e Me- 

sia, Poporul aştepta în acesta un rege puternic care îl va li- 
bera: de jugul roman, dar nici apostolit nu aveaii idee tocmat 
clară despre Mesia (cf. Acta 1,-6). dei exprimă necesitatea cu 
care să execută plănul dumnezeest;
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| 23. Iar zise cătră toţi: De vocşte cineva st 
vină după mine, să se lapede de sine și'să-șliiee: 

crucea sa în toată ziua şi s6-mil urmeze mie. 24. 

Căci oricine vrea să -şi mâutucască sufletul săi, 
îl va, perde; iar oricine va perde sufletul sâii 
pentru mine, acela îl va mântui. 25. Căci ce folos 
este omului de va dobândi lumea toată, iar pe 
sine se va perde saii se păgubește. 26. Că oricine 
se rușinează de mine și de cuvintele mele, de 
acela Fiul omului se va rușina când va veni în-. 
tru mărirea sa și a Tatălui șia sânţilor ângeri, 
27. Lar zic vouă cu adevărat, sânt unil din celce 
stai aici care nu vor. gusta moarte pănă când 
vor vedea împă răţia lui Dumnezeii. Catră toți: cătră 
popor şi învățăcel, pentrucă cele precedente grăise Isus numai 

acestora — arătând că numai lăpădându-se omul de sine poate 
ajunge în împErăţia mesianică. Să vină după mine: a fi învă- 
țăcelul mei. S€ se lapede de sine: să se facă ca cum nu se 
cunoaşte pe sine; cugetarea și faptele lui să fie fără conside- 
rare la persoana sa. "Să-șa iee crucea cf. Mt. 10, 38. În toată 
ziua (deşi lipseşte în unele mărturii) exprimă greutatea şi 
cuprinsul acestei cereri. La v. 24 cf. Mt. 10, 39. La v. 25. 
cf. Mt. 16, 26. Se păgubeșie nu e alt cuvânt pentru aceeaş 

| noţiune, ci. arată că pelângă perderea vecinică. are' şi pagubă. 
tcurov cf. Mt. La v. 26. cf. Me. 8, 38. Mt. 10, 32. sq. 
16, 27: Care se lapădă de Cristos (cf. Me. întru acest neam 
preacurvar și pecătos). sigur perde vieaţa Vecihică, . şi adecă 
la venirea aceluia ca judecător (Mt. 25, 31. 28, 3) Vor: 
vedea împerăția ha Dumnezeu cf. Me. 9, 1. Mt. 16, 28. 

d) Schimbarea la faţă a lui Isus, 9, 28—36. 

(AIE. 17, 1—13. Me. 9, 2—13$ 2. Petru 1, 17.54). 

28. lar a fost după cuvintele: aceste, ca la: 
opt zile, şi luând pe Petru şi pe loan-şi pe lacob 
s'a suit în muntele să se roage. 29. Şi s'a făcuţ, 

când se ruga el, chipul feţii. lui altul și haina 
Tui albă, strălucitoare. 30. Şi iată dor'bărbaţi 
vorbeau cu. dânsul, care eraii Moisi şi Ilie, 31:
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. care arăvându: se în mărire: spuneai eşirea lui 
. ce vrea, 's?0 plihească. în Ierusalim. Ca la opt zile 

stă afară de construcție (Win. p. 481. 4; 593. 2), deci nu, 
trebue legat cu a fost. Vedem că. Le. nu a aflat data mal 
precisă de. 6 zile. cs 70 dgos: 'muntele cunoscut, unde: să 
întâmplase schimbarea li față. Se se roage: Isus .voește st 
întărească şi. mal mult . „pe învățăcel în mărturisirea lor prin 
schimbarea sa la, faţă. "eldos=infățișare, DU 4:09; exprimă 
numai arătarea externă. Ieronim: Transfoh matio splendorem 
addidit, faciem non subtrazit. În decursul rugăciunii s'a schim- 
bat Isus la față. 142bă, strălucitoare stmt coordinate: albă cât 
strălucea. Aretându-se în mărire: ei aparțin lumii suprapămen- 

-tene. Eșirea lui: din vieaţă;, moartea, (2. Petru 1, 15), apoi 
şi învingerea morţii (Ps. 68, '21'cf. Suicer, 'Thes. I. p. 287. 
1149). So “linoatea după, sfatul dumnezeesc (1, 20. 22,.20.. 
24, 44). În Ierusalim: moartea și învierea lui sait întân- 
plat acolo. 

„32. lar Petru și celce eraii cu dânsul erâi în- 
greueaţi de somu; iar rămânând deştepţi văzură 
mărirea.lul și pe cer! dor bărbaţi. care stăteuii cu 
dânsul. 33. Și a fost când s'au despărţit el dela 
densul zise Petru cătră Isus: Învâţătorule, bine 
este că nol sintem aici, şi să facem trel colibi, una 
ție şi una lui Moisi și una lui Ilie, neștiind ce 

 grăeşte. 34. Iar zicend el aceste fost- a nor şi a 
umbrit pe el; iar ei s'aii spăriat când ai întrat 
în nor. 35. Şi glas a fost din.nor zicând: Acesta 
este Fiul mei cel ales,. pe acesta ascultați. 
Și când să făcea glasul 5 a aflat Isus singur. Şi 
el au tăcut și nimărul n'a spus în zilele acelea 
nimic din ceeace văzuseră. Fra îngreueați de somn 
(At. 36, 43) arată numa! că întâmplarea, face: impresiune 
foarte mare asupra lor: bucuria, întristarea, etc. obosesc trupul ; 

„iar Otayonyoonoawres exprimă că nu adormiseră, deci ști ce 
al, văzut. Și a fost când saă despărțit accentuează şi mal 
„mult că propunerea, lui Petru nu era la loc; aceia se despăr- - 
țiseră deja, cf. Me. 9, 6. Fost-a: s'a format, s'a făcut (At. 
nor luminos). A umbrit pe el: Isus, Moisi şi Ilie; alţit :ra- 
poartă la Isus şi învățăcel. Cel ales nu e apoziţie, ci coordinat
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lui Fiul meă: Isus e alesul lul Dumnezet per emănentian, 

în care are plăcere (Is. 14, 1. Zu. 1, 17. 3, 2). Porunca 

Mântuitorului de a nu spune nimic di cele întâmplate nu să 

aminteşte (cf. Mt. 17, 9 sq. Me. 9, 9 sq.) — poate pen- 

trucă Teofil nu ar fi înţeles-o, nici era de importanță.. 

“e) Isus vindecă un prune bolnav, 9, 37 —45, 

(It. 17, 14—23, Me. 9, 14—32). 

37. Și a fost. a doua zi, pogorindu-se.el din 

munte: l-a întimpinat popor mult. 38. Și iată un 

bărbat din mulţime strigă.zicend: Înv&ţătorule, 

rogu-te, caută spre fiul mei, că este unulnăscut 

al meă, 39. şi iată îl apucă pe el, duhul şi fără 

veste strigă şi-l frăme ntă cu spumă, şi anevoe 

se duce dela el sfărămându-l pe el, 40. şi am ru- 

sat pe invăţăceil t&l să-l scoată, şi nu ai putut. 

lar Isus răspunzând zise: O neam necredin- 

Cios şi îndă&râtnic, pănă când voii fi la voi şi vă 

voi răbda pe vol? Adu la-mine pe fiul tăi. 42. 

lar încă apropiindu- se el l-a trântit dracul şi 

l-a scuturat; iar Isus porunci duhului. necurat, 

şi a vinde cat pruncul şi l-a dat tatălui lul. e 

Ti Esre mucoqg nu determină timpul mal aproape (Acta 21,1. 

25, 17. 27, 18), deşi poate cele precedente sait întâmplat noap- 

tea. L-a înlimpinat pe el arată că popor ul voea să se întâlnească 

cu dânsul. ZzrBâfpar Eni 7ov viov ov; infin. aor. depinde de 

Dtouar : să priveasei asupra lui, dar cu intențiunea de a-l 

vindeca (Win. p. 301, 3. 315, 's). Variante sânt înifBimpas, 

îmi f8hzpov. Ca este unulnăseut al mei are numa Le. Lără 

veste strigă: pruncul; când îl apucă demonul; acesta devine 

subiect la onagagoe (Win. p. 586, 1). ourzgi Bow aurov sânt 

ultimele momente la încetarea paroxizmului, Învăţăceii nu l-ai 

putut vindeca pentru slăbiciunea, credinții (Mt. 17, 19). De 

aceea urmează pedeapsa v. 41; apol poruncește ca băiatul 

să fie adus la el. Pecând acesta, e adus demonul îl atacă de 

noii. ovvtonagasev: cu accesul e îmbinată o scuturare con- 

vulzivă, spazmuri ; Şi î anume a, tuturor membrelor cuni 'arată
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ov îu verb. 71005: Vas e mal general ca ueYuuv (Win. p: 
-378). A vindecat pruncul: dupăce a scos pe. demon. 

„43. Iar toţi se mira de mărimea lui Dumne- 
zei. lar când toţi se mirai de toate câte făcea, 
zise. el cătră învățăceil săi: 44. Puneţi voi în 
urechile voastre aceste cuvinte:.Că Fiul omului 
să va da în mânile oamenilor. 45. lar el nu în ţe- 
legea cuvântul acesta, și era acoperit de cătră 
el ca să nu-l priceapă, şi se temeai să-l întrebe 
de cuventul acesta. Mărimea bu Dumnezeă (ler. 33, 9. 
Ps. 78, 61.): care s'a “arătat în vindecarea, celul îndrăcit. 
Zigaben: Tă credeai că acesta face minuni nu cu puterea su, 
ci cu a hui Dumnezeu. Toate câte făcea: Isus; aceste for- : 
mează obiectul mirării; iar Isus — când toți se miraii — 
începe a grăi învățăceilor de soartea sa viitoare. EI să nu 
se mire de faptele lui, ci mai ales să pună cuvintele lui 
în inimile sale, îndeosebi ce le va spune acum. Căci (vx- 
plicativ) Fiul omului ete. Acela, de ale cărui fapte vot vă miraţi, 
va fi supus puterii omenești. Învăţăceit nu înţeleg cuvintele luk 
Isus, pentrucă ei nu-și pot închipui că Mesia să pătimească. 
Nu înțelegeaă: în toată puterea cuvântului. îna e partie. finală, 
exprimă scopul lucrării dzeești: aşa că nu puteaii înţelege. 
Cuvintele impresionează, iar respectul cătră Isus nu-i lasă st-l 
întrebe; descrierea lărgește aci Me. 9, 32. 

f) Înuețăceii dispută asupra rangului, 9, 46—50, 

(ALE. 18, 1—5. Me. 9, 33—40). 

46. Dar intrase în el un gând, cine ar-fi mal 
mare între el. 47. Iar Isus cunoscând gândulini- 
mil lor, luând un prunc l-a pus lângă sine, 48. şi 
zise lor: Oricine va primi pe acest prunc întru 
numele mei, pe mine mă primeșşte;. și oricine mă 
va primi pe mine, primește pe celce m'a trimis 
pe mine; că celce este mal mic între vol, acela 
este mare. e20pi9ev în legătură cu 2 e pregnant arătân- 
du-să rezultatul lu! elotoyto%a;. existența întrânșil: a zeni 
în mâne (Win..p. 385. obs. 2.). Cine ar fi mai mare etc. ; 
la Mt. în împerăția luă Dumnezeu, adecă în împărăţia mesia-
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nică ; ocaziunea vezi Mt. 18, 1., iar Me. şi Le. nu o:spuu. 
Teofilact crede a fi vindecarea celui îndrăcit, ce e! nu putură 
face. La zo zis cf. 1, 62. aurov poate sta în legătură cu zis 
(cine ar. fi-mal mare între el) şi cu pazitor (cine ar fi mal 
mare decât ei; are deci în vedere pe alţil). Gândul inimii lor: 

Isus cunoaşte cele interne. za £auvr (Isus) arată că acest 
prunc este lul egal, deşi apare mic și nu e băgat în seamă 

(Me. e mai lămurit). Că celce este ma? mic, după înţeles=—Me. 
9, 35; comparat. să în ca superlativ. Cine să pare şi se crede 
mai mic (e fără pretenţii) acela e mare (după adevărata valoare). 

49. Iar răspunzând Loan zise: Învăţătorule, 
ştim pe unul care în numele tăi scoate draci, şi 
l-am oprit pe el, căci nu urmează cu noi. 50. lar 
Isus zise cătră el: Nu-l opriţi; căci cine nu este 
împrotiva voastră, este cu vol. Luca înfățișează cu- 
vintele lui Ioan ca răspuns lui Isus spre a le lega cu scena 
precedentă ; în realitate însă această scenă stă în legătură cu 

46 — să anticipase întrebuinţarea puterii asupra exorcis- 

tun). £nî 7. Gvouari 0ov: acesta e baza; exoreistul îl în-. 
trebuinţează ca, autoritate (Acta 3, 6. 16;.16, 18 cf. 8. 19, 
13 sq.). Înv&ţăcelul aduce un exemplu la cele rostite v. 48; 

Oricine ... întru numele mei ete. azolovdeiv ue mur: a 
merge după cineva; a fi învățăcel; ocură şi la clasici (Lobeek 
ad Phryn. p. 353 sq.). Recepta citeşte za rar, une tuwv; 
NANA za? vudv, une ur. Isus nu. mustră pe Loan, dar 
îi spune să nu impedece pe exorcist a lucra, pentrucă nu face 

pagubă cauzei lui. : 

d] dsus mărturisește prin cuvinte și fapte despre învățăcei și * 

împărăția luă Dumnezei, 9, 51—19, 27. 

Ş, s9. Isus lărgește cercul i înv &țăceilor și i-l în nvaţă,, 9,51 — 10,24. 

a) Samarinenii nu primesc pe Isus, 9, 51—56. 

Cu 9, 50 încheie partea precedentă a evangeliei.: Unit 
exegeţi afirmă că 9, 51 st tratează călătoria din urmă a Ini 
Isus la Ierusalim ; iar neputând așăza cele relatate 9, 51—19, 
27 în vieaţa “Domnului şi existând contraziceri cu Io. renunţ
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la -orice ordinare cronologică a întâmplărilor următoare —ce.nu.. 
s& poate: îmbina cu 1, 3. Autorul trebue sc fi aflut aceste 
fapte în izvorul săi înşirate dupăce Domnul părăsise Galileea, 
şi. no avem “să le primim după. relatarea lut. Wieseler (Chro- 

„mol. Synop. p.'319 sq.) afirmă:că 9, 51—13, 21 e paralel cu 
Io. 7, 10—10, 42; 13, 22—17,.10 cu. lo. 11, 1—54 şi 
17, 11—19, 28 cu Io. 11, 55—19, 1 —iîn acest caz TIS 
divaârjpews să: rapoartă la un, timp îndepărtat. 

Dl. lar'a fost când'saii plinit zilele îinălță rii 
sale, şi el şi-a întărit faţa să meargă la lerusa- 

„lim.:52. Și a trimis soli înaintea feţil sale, şi ve: 
nind întrară întro cetatea Samarinenilor, să gă- 
tească lui. 53. Și nu-l-aă primit pe el, căci faţa 
ul era mergând la Lerusalim. Când aa plinit zilele 
înălțăril sale exprimă înălțarea lut Isus la cer: dupăce lucrarea 
publică” să apropie de sfârşit sosește timpul pus de Tatăl. Cu- 
vintele aceste Saă rostit deci puţin timp după schimbarea lui 
Isus la faţă. Zigabeu: Zilele îndițăriă sale numeşte timpul când 
după înălțarea sa avea se se despărțească de cele pământești 
la cer. Orngizew: 70 ngdownor. (LXX pentru D353 Dă Ier. 
21, 10. 42, 15. 44, 12. Gen. 31, 21; 9. Reg. 12, 18) = 
a da feţil li umblare anumită direcţie; zov 7ogtvt0dau e gen. 
final; Zeofilact: A pus și întărit planul. Nu călătoreşte direct 
la Ierusalim, dar acesta e ţinta călătoriei sâle. Să gătească luă 

„fără zarălvuţa: a-l. face costel; cum - indatinati şi pelerini! 
(Iosif Flaviu, Antiq. 20, 5). Calea dreaptă din. Galileea la 
Ierusalim trece prin Samaria. Și nu l-ai primit: locuitorii din 
satul acela, adecă nu voiaă să arte solului trimis de Isus un - 

:loc de cortel. Motivul: căcă fafa Iu) era mergând ete.; aă 
înţeles că Isus cu al săr călătoreşte întracolp, Dușmănia, între 
ludei și Samarineui să axprimă aci. Fuța luă era mergând e 
evraizm (Ex. 33, 14; 2. Sam. 17, 11). 

54. lar văzând învăţăceil lacob și Ioan zi- 
seră: Doamne, voești să zicem să se pogoare foe 
„din cer și să-i mistucască pe el, cum și Ilie a fă: 
„cut? 55. Și întorcându-se i-a certat şi a zis: Nu 
“Ştiţi al'cărul duh sânteţi voi? 56. Că Fiulomului 
wa venit să piardă pe oameni, cistl mântuească. 
ȘI s”aii-dus în alt sat. Văzând: :diu întoarcerea solilor.
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Voeștă se zicem ete..cf. Me. 10, 51. nto=foc,: nu fulger. Cum 

şi Ilie a făcut cf. 2. Reg. 1, 10—12; lipsesc: ABL -şi în 

unele Verz., dar să află ACD ete; Maiusc. Pe: Zebedeizi:: îl: 

supără neospitalitatea Samarinenilor ; el cer consimțământul lui 

Isus la pedepsire. Deşi aceasta exprimă mare încredere în pu- 

terea lu Isus, totuș ei staii pe punctul de vedere al Iul jus 

talionis din T. V. Isus nu se -învoeşte, -ci îl mustră zicend: 

Nu știți ete. Voiţi: a lucra.:ca Ilie care putea face astfel, pen- 

trueă trăca în T. V.;-iar vol aveţi alt învățător, plin de iu- 

bire şi milă? Cuvintele ma știți 2 cărui duh sânteți vo lip- 

sese în multe Msse, dar nu să poate explica cum ai ajuns. în 

text: (în multe Maiuse. DATUTAII şi toate Verz.). Au știi 

e întrebare: Nu socotiți că sfinteți învăţăceii mel care aii alt 

spirit ca Ilie? Az cărut exprimă deosebirea, cvalitativă între 

aceste două. spirite (2. Reg. 1, 10—19). După Teofilact avem 

să înțelegem deosebirea între spiritul legii şi cel al blândeţii 

din T. N. Acest spirit e Spiritul sânt (Zigaben), care nu să 

neagă lui Ilie, ci exprimă numa! că altele sint efectele acestuia 

în înveţăceii să ca în Ilie. eivai zevos, Mc. 9, 41. Caci Fiul 

omului... s&-X mântuească (Becepta) e foarte problematic din 

punctul de vedere al .criticeă; cele mai multe mărturii sânt 

contra (chiar Itala, Vulg.) şi pare adaus “fiind sentenţă foarte 

uzitată (19, 10. Mt. 18, 11). În alt sat, care nu era samari- 

nean. 'Zeofilact:. Pentrucă nu l-aă primit nic ma întrut în 

Samaria ;. alţii cred că şi acest loc este al Samarinenilor, nu- 

mal cel dântâiii Sa arttat neospital; Isus deci continuă căloto- 

ria prin Samaria. 

b) Urmarea după Isus, 9, 57—62. 

(It. 8, 19—22). 

57. Şi mergând ei pe cale zise unul cătră el: 

Voiii st mere după tine orlunde te vel duce. 58. 

“Şi zise Isus lui: Vulpile ai vizuini şi paserile 

cerului cuiburi, iar Fiulomuluinuareunde să-şi 

plece capul. 59. lar cătră altul zise: Vino după 

mine. lar el zise: Domnule, lasă-mă&- mat fântâii 

mergând să îngrop pectatăl mei. 60. lar el zise: 

Lasă pe morţi să îngroape pe morţil-lor, iar tu
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mergând-vesteşte împărăţia lui Dumnezeii. Aer- 
send că v. 56. ori 51. Recepta citeşte și a fost când mergeai 
„De cale să. poate lega.cu mergând sai cu zise. După Mt. 

îrăesta pe Isus un cărturar care era, deja partizan, - dar acum 
voeşte să între de tot în serviciul lui. La v. 58 cf. Mt.:8, 
20. La v. 59. cf. Mt. 8, 21 —. după -care evangelist al. 
doilea întrebător: (aşadar unul din popor) se îmbie lut Isus. 
Dativ. aneidovre e prin atracţie în loc de acuzat. 

61. Tar altul zise: Voiu merge după-tine 
Doamne; dar mal nainte lasă-măsbiaărămas bun 
dela cel din casa mea. 62.-Iar Isus zise cătră el: 
Nimene punendu-şi mâna sa pe .plug şi căutând 
înapoi e potrivit pentru împărăţia lui Dumnezei. 
Aceste versuri are numal Le. anorazaodau roig sis ov olzor 
poate fi: Valedicere îis, qui domi sunt, şi: vuledicere sive re- 
nuntiare îis, quae domi sunt — iniţelesul ântâiă este aici, căci 
a renunţa la avere ete. nu era nevoe de timp; construcţia e 
preauantă în loc de iotozeodau ele 7oy oixov (tou zei anora-— 

Saodai zoîs ev aura. Acest e gata a, urma: lui Isus, dar nu 
se poate desface de al săi. “Inţelesul asemănării îl scoatem 
uvend în vedere că plugurile celor vechi nu aveai roate şi 
eraii neperfecte. Cine voia să nu rmână pămeut nearat și să 
facă brazde adinci trebue să țină ochii aţintiţi la ferul plu- 
gului. Isus zice deci: Celce voeşte să între în împărăţia lui 
Dumnezeii trebue să părăsească toate grijele de sine (Teofilact : 
Neprivind iarăș în lume) şi să caute a, împlini numai datorin-. 
țele impuse de aceasta. În cuvintele e potrivit pentru împărăția 
lui Dumnezeii Isus trece dela assmânare la obiect; el nu zice 
că nu e vrednic a ara,ci nu e folositor pentru împărăția lui 
Dumnezeiă. 

„ 0) Trimiterea celor 70 de invețăcei, 10, 1. 20, 

"Unit critiel moderni ai atacat autenticitatea acestul pa- 
sagiii pentrucă îl are numai Le. De observat este însă că s. 
Scriptură mărturisește de un cere mal larg al învețăceilor lui 
Isus (lo. 5, 60. Acta. 1, 15. 21; 1. Cor. 15, 6); dintre 
aceștia alege el 70 şi trimiţeudu-I le dă aceleaşi instrucții ca 
apostolilor. Cele istorisite aci stati întâmplat înainte de căl&to-
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ria din urmă la, Ierusalim, ce reesă din v.-1 (să gătească calea) 
Şi v. 13. 14 (s6 amintește Galileea). 

1. lar după aceea a arttat Domnul şi pe alţi 
şeptezeci, şi i-a trimis pe ei câte dol înaintea 

„feţii sale în toată cetatea şi locul unde avea să 
meargă. După aceea st rapoartă la cap. precedent, îndeo- 
sebl 9, 57—62, dredesev==renuntiavit (Acta 1, 24); ocură 
adese la clasică: î-a anunțat aleși. Pe alți, adecă afară de 
apostoli (6, 13 sq. 9, 1 sq.). Cele: mar multe mărturil citesc. 

" EBdoujzovra; BDM, mal multe Verz. şi Părinţi £6Vopuovra 
9uo.!) Numărul. 70 zic unil că este ales pentru Num. 11, 16. 
25; alții cu privire.la membri sinedriului; sai având în ve- 
dere numărul popoarelor şi al limbilor de pe păment, pentrucă 
credința livreilor vechi era că afară de dânşii mal există 70 
de popoare cu limbi deosebite, cari după Gen. 10 se trag dela 
fii lui Noe. Apostolii — fiind 19 — reprezentă poporul israil-' 
tean, iar cel 70 întreg. pământul, deci arată că creştinizmul 

“e univerzal. Teofilact, Zigaben rapoartă la, cei. 70 de finici din 
Ex. 15, 27. ara 0uo cf. 7, 19. 19, 29. Me. 6, 27. ou=— 

încotro (cf. Win. p. 436 sq.). — 0 ngoouinov auzoi cf: 
9, 51. 

i 2. lar el zise cătră ei: Secerişul e mult, iar: 
lucrătorii puţini; rugaţi-vă deci la Domnul sece- 
rișulul ca:s& scoată lucrători la secerişul stii. 

3. Mergeţi; iată vă trimit pe volca miel în mijlo- 
cul-lupilor. 4. Să nu purtaţi punsă, nici traistă, 
mici incălțeminte; pe cale pe nimene să nu intre: 

baţi de sânătate. 5. lar în care casă veţi întra, 
ziceți ântâii: Pace casei acesteia. 6. Și de va fi 
acolo fiul păcii, va odihni pe dânsul pacea voastră; 
iar de nu, se va întoarce la vol. 7. lar în aceenş 
casă petreceţi, mâncând şi bând celece sânt la 
dânșii; că vrednic e lucrătorul de plata sa. Nu 
vă mutaţi din casă în casă. 8. Și în care cetate 
veţi întra şi vă primesc pe voi, mâncaţi celecevi 
st pun înainte, 9. şi tămăduiți bolnavii care sânt 
întrânsa şi ziceţi lor: S'a apropiat de vol: împă- 

1%) "Varianta pare a pune în armonie numărul : acestor învățăcel cu al aposto- 
lilor, 12X6=—72.
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răția lui Dumnezeii. Aci să tratează instrucția celor 70. 
La v. 2 cf. Mt. 9, 37. La v. 3 cf. Mt. 10, 5. 6. 16. tr 
utop.duzow nu es utoov 1Vzwv, pentrucă timpul ostilității a 
început deja, nu e viitor. Na purtati cf. Mt. 10, 9: fiind 
vorba de această unică călătorie ci să lase acasă toate ce ar 
putea sâ-l împedece în împlinirea misiunii. ay0ra . . e ondonod 
să explică din împrejurarea, că orientali, când se întâlneaii, se 
salutaii cu multe ceremonii; porunca exprimă grabă (2. Reg. 
4,29). La v..5. cf. Mt. 10, 12 sq. Fiul păcii: care e âpt 

a primi pace (Efez.. 2, 3; contrast la 5, 6. Mt. 23, 15. lo: 
17, 19). Enavancjoera” e viitor, dela enavranaver. La v. 
cf. 9,.4. Mt. 10, 10. 7 nag auruv: ce ati de mâncare; 
el să fie mulțumiți cu ce. li. să, dă. Celece vi se: pun înaînte 
nu e contrast la cele precedente: . în casă poate să fie mai 
multă mâncare, dar ei să se mulțumească cu ceeace capătă; 

„să nu caute r&splătire pentru oficiul lor. Vreduic e lucyătorul 
ete. cf. 1. Tim. 5, 18. Învăţăceii mulțumindu- -se cu ce li să 
dă să nu umble din casă în casă să găsească mâncare mal bună. 
în -v. 8. trece la cetatea care i-ar “primi + și în oricare cetate 

„Drept resplătire pentrucă, i-ai primit să vindece bolnavi 
“i Sa vestească că sânt aproape de împărăția lu. Dumnezeii. 
Lor: locuitorilor. 

10. lar în oricare cetate veţi întra şi n] vă 
primesc pe vo), eșind la ulițele el ziceţi: 11. Și 
praful care sa lipit de noi în cetatea Sea stra îl 
scuturăm vout la picioare. Dar aceasta să E ştiţi, 

că s'a apropiatimpă răţia lul Dumnezei. 12. Iar zic 
vouă că Sodomenilor în'ziua aceea malușor vati 
decât cetăţii aceleia. La v. 10 cf. Mt. 10, 14 sq. Eșind: 
din. casa în care aţi întrat. Scutarăm voue la picioare: nu-l 
luăm cu no), ci vi-l lăsăm; simbolizează ruperea oricărei legături. 
Vuiv însă să poate Tua=pig ucorugror îp' vuăâs cf. 9, 5. Sa 
apropiat etc., şi cu aceasta judecata asupra voastră, cf. Io. 3, 

19. :5, 99. Recepta citește: îp' Vuds (Sa apropiat spre 203), 

dar aceste cuvinte .lipsesc- în cele mai multe mărturii. Jiyow de 
vuiv, NBC nu ai ok. 

13. Val ţie Chorazine,! val ție Betsaido; că 
de s'ar fi făcut în Tir şi Sidon puterile cari s'au 

„făcut întru tine, de mult sar fi pocăit şăztud în
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sac şi cenuşă. 14. Dar Tirului. şi Sidonului mal 
uşor'va fi la judecată decât vou&.. 15. Și tu Ca- 
pernaume, unu te-at'înălţat pănă: la cer? Pănă la 

“iad tevelpogori. La v. 13. cf. Mt. 11,21—93. zodjuero 
după genul firesc al locuitorilor, iar zecdiiuevar e corectură 
(ltecepta). La v. 15. cf. Mt. 11, 924. Nu te-ai îndlțat ete. 
prin împrejurarea că. Mesia locueşte între zidurile tale şi face 

minuni. o 

__ 16. Celce văascultă pe vol pe mine mt ascultă, 
şi celce vă lapădă pe vol de mine se lapădă; iar 
celee mă laptdă pe mine lapădă pe celce m'a tri- 
mis pe mine cf. Mt. 10, 40. Isus lucrează în și prin 
învățăcel. Cine nu primeşte pe aceştia nu-l primeşte nici pe 

el, dar nici pe Tatăl ceresc cu care el împreuuă lucrează 
(lo. 5, 19. 19, 48. 13, 20). . ) 

„17. lar cel şeptezeci. s'ai întors cu bucurie 
zicenăa: Doamne, și dracii se supun vouă întru 
numele tăi. 18. Lar el zise lor: Văzut-ampe satana 
ca un fulger căzend din cer. 19. lată vi-am-dat 
vouă putere să călcați peste şerpi şi se corpil, şi 

peste toată puterea vrăjmaşului, și nimic nu va 
ătăma pe vol. 20. Însă deaceasta nu vă bucuraţi 

că duhurile se supun vouă; dar bucuraţi-vă că 
numele voastre sânt scrise'în ceruri. La rentoar-. 

cere cel '70.. exprimă Ducuria căci, între altele, s'aii supus lor 
şi “dracii. EI recunosc însă că aceasta aii săvârşit-o: stând în 

legătură cu Isus. Sax întors nu spune nimic: hotărit despre 
primirea ce va întimpina Isus; Le. nu, are interes pentru 
aceasta, ci pentru învățătura din v. 19.20. și dacil : asupra 
acestora nu dăduse 'putere lor (9, 1); mai mult ai: experiat, 
decât primiseră delă Isus. Întru numele tou: acesta e baza; 
când îl pronunțăm (9, 49). 29ewgovv. să rapoartă- ca: timp 
relativ la timpul lucrării învăţăceilor: această biruinţă asupra 
satanei îml era cunoscută; când învățăceil scotea demoni el 

a văzut pe satana căzend din cer. Ca un fulger nu st leagă 
cu din cer; poate exprima iuţimea căderii; mal bine însă: 
prin această cădere puterea lul s'a micşorat. Zeofilact: Pentrucă 

eru humână și arhangel și luceafăr, dar a căzut în întunerec. 

Din 'cer uu însemuează că satana locuise mai nainte în. cer, 
1
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ci înălțimea, mărirea din care a. căzut (15. Is. 14, 19). 
Jută. să rapoartă la urmarea trimiterii lor, prin eare le-a: dat 
putere asupra sataney. Aceasta nu eschide dăruirea altădată 
cu puteri. EI le-a dat putere acum a călca peste toate poten- 
ele dușmane omului (șerpi, scorpioni cf. Ps. 91, 13) și toate 

„uneltirile lor. Și -nimie ete. e "rezultatul - plenipotenţi! contra 
puterilor vrăjmaşe. zei în: oo zr-Ouvager depinde de dida - 
ui Ora. Vrăjmaşului e satana. iz e adversativ; su- 
punerea aceea a puteriloi: rele să nu le facă bucurie; ci altceva. 
Teofilact: Îi învață să nu se îngâmfeze, căci zice: Însă. de 
aceasta etc. Numele voastre sânt scrise ete. (lx 32, 32. Ps. 
69, 29. Is. 4, 3. Dan. 12, 1) exprimă. că ei aparţin - împ&- 
rățiel lui Dumnezeii (Fil. 4, 2. Apoc. 20, 12) stând în comunitate 
cu Cristos (Efez. 1, 4), care i-a ales, 

d) ntâietatea inveţăceilor, .10, 21—24, 
(It 11, 95—27, 185, 16 sq), 

„21. În ora aceea s'a bucurat în Duhul sânt 
şi zise: Mulţumesc ţie Părinte, Doamnealecerulul 
şi al pământului, că al ascuns aceste dela. cei 
înţelepţi și pricepuţi, şile-aldescoperit copiilor; 
da Părinte, că așa a fost bunăvoința înainteata. 
22. Și întorcându-se cătră învățăcel zise: Toate, 
s'aii dat mie de Tatăl mei, şi nimene nu ştie cine 
este Fiul fără numal Tatăl, şi cine: este Tatăl: 
fără numai Fiul și cul voeşte.să descopere Fiul. 
23. Și intorcendu-se cătră învățăcel deosebi zise: 
Fericiţi :ochil care văd ce vedeți. vol.: 24. Căcr 
„zic vouă că mulți proroci şi regi aă voit săvadă 

ce vol vedeţi, şi nu'aă văzut, și să audă ce vol 
auziţi, şi nu ai auzit. Învăţăceil se bucură trupeşte, iar 

„Isus cu Duhul. Bucurie simțeşte “el văzând că Tatăl ceresc. 
„s8 preamăreşte în toate faptele; apo! numără singuraticele 
momente cari produc această bucurie. În ora aceea: când 
S'aă întors învățăceil. Sa bucurat: Precuin părintele se bucură vă- 
zend că fil scă s&vârșesc ceva, așa și Mântuitorul se bucură că 
apostolii s'a. învrednicit de aceste bunuri (Teojilact). În Duhul 

sânt care il umplea (4, 1): la îndemnul. acestuia, căci l-a
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făcut să vadă lucrările învățăceilor. zare şi auz să rapoartă 
după v. 9. 11 la toate ceai înţeles cei 70. Așa a fost bund- - 
voința etc. : Dumnezeii a dispus astfel ca cunoștința lu! adevărată 
să nu să poată măsura cu știința naturală (Mt. 15, 10). 
EUdozia îungoodtv oov sânt strins legate ca 2, 14; expresiune 
evraizantă. V. 22. lipsesc ABDLM. Min. Vulg. cuvintele și 
întorcându-se cătră învățăcel zise — omiterea. însă pare a, fi 
pentru v. 23. pi întorcându-se, adecă dela rugăciunea la Dum- 
nezeii, cătră învățăcel etc.: Întorcându-se... deosebi în v. 23. 
exprimă că aceste cuvinte nu stai în legătură cu cele prece- 
dente - — mai nainte grăise Isus cătră mulțime, nu numai 
învețăceilor. Fericiţă ete. cf. Mt. 13, 16 sq. Prorocă și reg: 
contrast la, învățăceil nenvăţaţi şi săraci. Sub regi avem de 
înţeles pe David, Ezechia etc. e 

$. 90. Datorinţele învtţăceilor lui Isus, 10, 25—11, 13, 

; 4) Samarineanul milostiv, 10, 25—387. 

În parabola prezentă Domnul arată în co conzistă ade- 
verata, milostenie și cine este aproapele nostru rușinând. astfel 
egoizmul evreesc., Acest loc are numal Le. și nu s& poate 
identifica cu Mt. 22, 35 sq. Me. 12, 28 sq. E drept că 
și acolo să citează aceleași locuri din s. Scriptură, dar . sânt 
deosebite locul, timpul și decursul converzaţiel. N 

25. Și iată un legiuitor s'a sculatispitindu-l 
pe el, zicând: Învăţătorule, ce făcând voiă m 0 $- 
teni vieaţa de veci? 26. Iar el zise: În lege cee 
scris? Cum citeşti? 27. Iar el răspunzând zise: 
S& iubești pe Domnul Dumnezeul tăi din toată 
inima ta şi din tot sutletultăă, şi din toată virtu- 
tea ta și din tot cugetul tăi, și pe aproapele tăi 
ca însuți pe tine. 28. Iar el zise lui: Dreptalrăs- 
puns; fă aceasta, şi vel fi vii. 29. Iar el vrând 
să se îndrepteze pe sine zise lul Isus: Şi cine e 
aproapele mei? Și iată introduce o întâmplare ce stă în 
legătură cu cele tratate în v. 16. 17. vouuzos, 7, 30. Mt.'22, 
35. Sa sculat dovedeşte că întrebarea s'a pus întro adunare - 
când ştdeaii. Bpitindu-l pe el: încât cunoaște legea, de na 
va contrazice e; Zigaben: Credea să prindă pe Isus de cumva - 

33
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ar porunci. ceva contrar legil.. Ce făcând etc.: “ce trebue! să 
- fac: ete. (18, 18. Me. 10, 17). : Cărturarii evreeşti se ocupati 
în “acele timpuri -foarte mult cu intrebarea: sub cari 'condiţil 
cineva poate întra în împărăţia mesianică (v. 27). Coe scris? 
Cum “citeşti? :sânt două întrebări. cu acelaș înţeles; cea din 
urmă era, la rabini formula, de a indemna la citare. di s s: 
Scriptură -(ONpP 15). În lege are emfază; . leginitorulul.; 
aduce aminte studiul. cu care se: ocupă. .V. 27 e Deut. 6, 
6: după LĂX, dar cu schimbarea prepoziţiei 25 ȘI ev sie cu 
acumulare de. expresiuni paralele targumiste imprumutate - din 
tradiţie... Acest loc. să. află şi în rugăciunea de dimineaţa a 
Evreilor, apol: era scris pe filacteril. Și pe aproapele. cf.. Lev. 
19, 18. Legiuitorul răspunde însuş la întrebarea sa. Din toată 

- vârtutea ta exprimă că: iubirea. omului cătră Dumnezei să fie 
intenzivă; să se incoarde: toate puterile interne ale omului. 
La inima, suflet, cuget cf. Mt. 22, 37 sq. Adăugtnd legistul 
Lev. 19, 18: reesă că el așteptase dela. Isus acest, răspuns 
(intenţionase să-l. întrebe cine este aproapele), . iar ce făcând 
ete. v. 25 e numal întroducere. . Drept ai respuns etc... cf. 
Rom. 2, 13. lac. 1, 22, Fă aceasta etc. e răspuns. la ce 
făcând ete. lar. vrând 'să se îndrepleze etc. ; legistul - rEspun- 
sese “singur la întrebarea pusă lui Isus, mulţimea lesne putea 
crede că a întrebat fără temeiă ; el voeşte deci să se justifice 
și zice: Cine: este aproapele med ; la ce legea .nu dă răspuns 
pozitiv, iar .rabinil. învățail, că e numal Evreul. „rizolov.. e fără 
artic. : cine îmi este aproape (Win. p. 124 obs. 2. Ş. 19), 

30. Isus:răspunzânăd zise: Un om oarecare s'a 
Vozorit dela Ierusalim la Ieriho, şi a căzut în 
tânar care dezbrăcându-l pe. el și rănindu-l 

"ai dus, lăsându-l abia viii. uzolaufBăveiv are înţe- 
lesul lu 7139 (LĂĂ) și întroduce parabola următoare. Uu.om 
Oarecare: iudeii. sai păgân nu să determină cu scopul, că unde . 
e nevoe de 'ajutor nu trebue să căutăm la, deosebirile naţio- 
'nale şi: religionare. Dela Ierusalim la Ieriho' e drumul prin 
pustiii, o zi de. călătorie; chiar în zilele noastre primejdios 
“pentru mulţi tâlhari care petreo acolo (Josif Flaviu, Bell. jud. 
4, $, 3. Ieronim in Jerum. 2). megeniarer rii la clasici, 
“incidere în aliguem; a. calca în ceva, că e impresorat de toate 
părțile (Acta 27, 41). Tâlharil răpesc toată averea, hainele,
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Îl. bat. și: lasă mai “mort: în. drum. Recepta citeşte. aci încă 
TUyGvovTa: după uudavij; lipseşte :ABDL: Min. Itala, Vulg.; 
aii lăsat ipe. cel „pradat, cum era, mal : mort, si-i fără stai poată 
vata. Cu pa i „a, 

:31, lar: din: întâmplăre a “trecuti un: “preot pe 
acea cale și văztndu-l a trecut. 32. Daraşijderea. 
şi un'levit fiind la acelloc,.venind şi văzndu-la 
trecut. ovyzvgia=0vyzvon]ois ; expresiunea indică că Ieriho nu 
era '-cetate: de preoţi, cum. să “crede. dela Liiohtfoot 'înainte 
înţelegend răi unele locuri din: Talmud. Preotul și levitul::se 
pogoară 'dela, Ierusalim ; întâiul nici nu se apropie; ci de departe 
văzând pe cel nenorocit :trece. mal departe; levitul: se apropie, 
dar nu-l ajută. avrunagijl:9er=nagijl er (Strabo :7)==ez adverso 
pratteriit :. a încunjurat st se apropie de el. :: Venind: s'a apro- 
piat de acel. loc; 'vezEnd : cum - “omul: zace! de: jumătate mort. 

“33.:lar un somarineah mergând pe: “cale! a ve- 
nitlă el: şi văzcuid i-s'a făcut milă, 34: şi! apro- 
piindu: se a: legat ranele lui turnând: untdelemn 
și vin, iar puntndu- l pe “dobitocul: sti'l-a dusila 
0 casă de: oaspeţi şi a purtat: grijă de sl. 35.:Iar 
a doua! zi când eşia “scoțând 'dor denartii- -a“dat 
ospătarului! şi zise: Poartăi erijă de el, şi:orice 
vel mal: cheltui eă intorcându-mă “voii întoarce 
ţie. uoTaurbv :"sa dus: cătră el (Win.."'p: 376:.b);'nu se 
teme: că-l: vor ataca tâlharil.: Reprezentanții teocraţieă! să'opun 
samarineanului. La “ura între Iuder: şi -Samarinâni cf Sir.: „50, 
27 sq: Mt. 10,: 5..:10. 4,9. Acesta: nu: numal.are; milă cu 

„cel nenorocit, dar arată . aceasta, și. în, faptă. Turnând , untde- 
lemn „ete. : legându-l. turna aceste medicamente, cari ; st între- 
buinţaii mal ales. la. rane: ([s..1,; 6).. zravdozeiov. în: loc: de 
aticul: zzavdozeiov: casă de oaspeţi: (numa! :caravanseral, han); 
servea pentru popas; călătorii -aveaii mâncarea, şi. beutura lor. 
îmi v. 35::(Acta 3, 1) determină; timpul :(Fhuc....2,.,84 ei 
Tijv 'îw). Când“ eșia lipsește NBDLAZ, în -cele mai multe 
Verz.: — părea, superfluii: - Scofând : din. încingătoare | (Mt: 13, 
52). Samarineanul călătorește la. Terusalim - în : afaceri. și: avea 
să se întoarcă nu după multă. vreme,. de aceea. dă numâl 2 
denari, pentru ce bolnavul: abia; sar fi putut: îngriji: 2 zile 
(atâta “să plătea zilerilor, .Mt...20, 2). Bă are emfază:: dela, 

33%
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cel nenorocit :să nu ceară nimic; Ininia bună! a samarineânului 
să arată 'că: milă, ajutorare, purtare: de. grijă şi: mal 'apol. îi 
36. Care din'acești trei ți'să pare că afost 
aproapele “celuice căzuse între tâlhari? 37.:Iâr 
el zise: Celce iă făcut milă cu dânsul. Iar Is Us 
zise lui: Mergi '.şi tu fă asemene. V.:36_ sileşte pe - 
întrebător a-și răspunde la întrebare.. Aproapele—y" Lev. 19, 
18 prielen'de sânge. A fost: cu fapta. Celuice căzuse: care 
să întâmplase să dee peste tâlhari. - Întrebătorul nu voeşte să 
exprime, numele samajinean, ci zice în genere cele a făcut 
milă, cum s'a tratat în cele precedente. Și tu s5 leagă cu fă. 
Indirect răspuns la întrebare: Pe oricine trebue să consideri 
aproapele tăi care are nevoe de ajutor, iar tu îl poţi ajutora,. 
Origen, Ambrozie, Ieronim, Augustin, Zigaben, Teofilact 'ete. 
alegorizează : omul este Adam, Ierusalimul e paradisul, cetatea, 
păcii cerești, Ieriho e lumea, cetatea mizeriei şi a ostenelelor, 
tâlharil sânt demonii care răpind omului bunurile supranatu- 
rale l-aii aruncat în ranele păcatului. Preotul Și levitul repre: 
zentă T.-V., legea și profeții, cari nu pot vindecă pe om. 
samarineanul este Isus care a mântuit pe om din păcat: Ani- 
malul este. trupul Domnălui,: ospătăria e biserica, în care toţi 
pot întra“ Cel 2 denari sânt Tatăl şi Fiul, ospătarul e pre- 
pozitul bisericii (Atanasie zice că e Paul), rentoareerea sama: 
rineanului arată că Isus va veni a două oară. | a: 

„7 0) Marta și Maria, 10, 88—42, 

„În cele următoare — numat la Le. — să arată că da- 
torinţa omului este nu numai a iubi pe aproapele, ci mal pre: 
sus de toate pe Dumnezeii. Iubirea lui Dumnezei însă nu e 
un' sentiment vag, ci baza el adevărată este ascultarea cavân-! 
tului dumnezeesc' și alipirea, de Isus fără: considerare la bunu- 
rile pământeşti. “Vasile, Augustin, Cussian, Grigorie. ete. văd 
în cele 2 femei 2 exemple ale vieți! creştine: “cea” activă.. şi 
contemplativă. Marta, reprezentă vieața activă, în urma, căreia 
facem: faptele iubirii cătră aproapele; Maria pe” cea contempla-. 
tivă,' cu' care ne împreunăm. cu Dumnezeă îni iubire: şi e treapta 
cea mar: înaltă, a: perfecțiunii creștine, pentrucă ne apropiem de 
Dumnezeii: o anticipație! a vieţii fericite : de apol. Nae
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::38.. Lara fost când mergeaii.el. şi el a:întrat 
| intrun! sat; iar:o muiere oarecarecunumele Marta 
l-a,primit.pe el în casa sa. 39. Şi. aceasta avea o 
soră . -care.se: chiema. Maria, care şi, şăztud 1a, pi=, 
cioarele Domnulu! asculta, cuventul lui; 40; iar, 
Marta era, subtrasă de. multă slujbă; Iar. apro- 
piindu- se zise: Doamns, nu grijeşti. tu că soru- 

mea m'a lăsat: singură să slujesc? Deci zi ca 
să-mi! ajute. Când mergeaă nu are: În, vedere o: călătorie 

anumită, poate cea din urmă la, Ierusalim, — despre ce - aici 
nu să află vro urmă,  Evangelistul amintește această întâmplare, 
pentrucă stă în “legătură cu cea, precedentă, arttând că comuni- 
tatea cu dânsul nu. cere. numai iubire activă, ci şi a nu se 
ocupa cu alte lucruri prea mult (7roJuzgoy4t00v7]).. Satul e . 
Betania după Io. ii, 1.8; 12, 1 sq. Mt; 26, 6 sq; iar 
de Marta, să zice că avea casă. — —, fie. că, era, vtduvă; nu fu- 
sese măritată, şi locuea cu fratele stii „azar și cu soru-sa. Marta 
ca .nume ocură adese, e stat. emf.. ADD dela, NB == doamnă. 

„Cure şi nu e. contrast, la, cecalaltă,. ci exprimă, că rea, vrând. 
să..asculte ne ntrerupt cuvintele lui Isus, s'a, aşăzat la, picioarele 
lui. nagazudeodzi0a e part. aor. pas. dela zaeaza Stoa (ara 
orzedtadn). 7E010ză0 dai — a î subtras. dela-ceva, prin, multe 
afaceri, ocupaţiuni, a fi prea ocupat (diştrahi nu; salagere-—a-și 
face mult lucru) — în grecitatea, profană, (Pol. :3,;10-,5; 4, 
10. 3; Didd. Sic. 1, 74; losif Flaviu, Bell. jud. 5, 6. 2). 
uară)une dovedește că Maria lăsase lucrul și şedea la picioarele 
lu Isus. Cuvintele Martel nu 'sânt mustrăre, dar exprimă ne- 

mulţumire. ovvavrilau avea dai Teve, (Rom. 8,. 26. ;LXĂ Ps. 
89, 21, „Ex. 18, 22)==a -pune mâna împreună Ia ceva. | 

41, Iar Isus răspunzând zise.el: Marto, Marte, : 
te. grijeşti şi spre multe te sileşti, 42; dar: puţin 
saii unaiți trebueşte; căci Maria partea cea bună 
şi-a ales, care. nu s6 va lua dela dtnsa.'- Alardo,: 
Jlarto, accentuează și mai. mult cele - următoare. vede = 
turbaris: e ocupată foarte mult; NBCD.citesc Jogvfubr. -Spre; 
multe: ocupaţiuuea multiplă a: Marta. Puțin 'saă una, ţă. tre- 
bueşte: de citit după: NBOL,. ma! multe traduceri şi Părinţi ;. e 
contrast. la multe: puţin îl trebueşte şi aceasta e numai: una; 
Isus 5 înţelege aci: fapta Mariel care nu se “lasă, abătută prin
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ceva” de a 'ascultă cuvântul” lul- de “mântuire, "sos e” neutr,: 
unii îl iai masc.. şi înţeleg: 'o persoană 'ajunge să ne 'slujească. 
Grigorie,” Teofilact 'etc. îl ini ca neutru, 'dar înțeleg : :un fel de 
bucate: ajunge. * Cuor Maria :motivează una trebtește ş” pârtea 
aleasă 'de; ea, este” de: ce: trebue să grijim.: uegis—zAzjgos: (Pon 
Num. 18,-10,'Dâut. 10, 9. Ps: 16: 5::6)-=parte :de: moşte- 
nire. Auguştin :' Maria mtliorem partem elegit, quae son: aufe- 
retur “ab ea: Hoc enim: elegit,: quiod semper manebit, -ideo non 
duferetur ab ea. Circa unum se voluit occăpari: jam" tencbat : 
„Mii autem adhaerere -Deo bonuini est (Ps. 73, 28). zjr aya- 
S9jv “nu 'exprimă că partea: Martel e rea, ci—bine în înţelesul 
eminent; şi 'Marta, alesese o parte bună, căci slujea Domnului, 

“dar” Maria alese“ ceva, mal bun, pentrucă toate cugetele ei erai 
îndreptate la cuvintele lui Isus. Care na să va lua ete.: tot- 
deuna e proprietatea ei; Augustin: Transit amor - multitudinis 
ef emanel caritas unitatis. 

| . - 3 . 

0) Rugăciunea domnească, 11, 1—4, 

(At. 6, 9—13). 

Fără indicarea timpului și locului relatează evangelistul 
modelul rugăciunii care a dat-o Isus învățăceilor. Paralel e Mt. 
6,.9 sq.;:raportul lor cf. Mt. 1. c. | 
„1. Şia foste ând era el întrun love rugându-se, 
“dacă i încetat, zise unul din învăţăceil sălcătră 
“el: Doamne, învaţă-ne cum st ne rugăn, precum 
şi Loan a învăţat pe învăţăceil săi. 2. lar elzise 
lor: Când vă rugați, ziceţi: Tatăl (nostru care 
"ești în cerur!), sânţească-să numele tăă; vină îm- 
părăţia ta; fie voea ta precum în cer şipe pământ, 
„3; Pânea noastră cea spre fiinţă, dă-n6-n nouă 
zilnic. 4.. Și ne iartă nouă greşelile, că şi noi 
iertăm fiecărui care ne e dator. “Şi nu ne duce 

-pe noi în ispită, ci ne mântuește de cel ră. Unu 
învățăcel roagă pe Isus a-i învăţa cum să se roage. Întrun loc : 
"poate. muntele olivilor în apropierea, Betaniei. Lor: învăţăceilor 
„Ptezenţi,. Rugăciunea relatată de Le. diferă încâtva de cea dela 
Mt, Îni mal multe Msse (NBL. unele Min. Vulg. trad. arm.) 

lipsesc după zzăzee cuvintele suv 6 îy zois ovoovote. Vină
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înu pe dia ta st fi, fost: înlocuită: după. Grigorie dela . Nisa, 
JMazin și. Tertulian. (e. Mare. 4, 26) prin: Vină Dulul, tou 
cel :sânt peste mol şi să ne „cur afească; Marion .0: pune în o- 
cul, cererll. ântâia. Fie voea la precum în; cer și pe. pământ 

lipsese BL, dar se afiă.;:NACDPXT 4411, Cererea a 7... încă 
lipsește NBL. Vulg: - traduc. arm. — ce să. explică din împre- 
jurarea. că nu înţelegea raportul ei cu .cererea a 6. Formula . 
de. tot scurtă. a rugăciunii: domneşti: după 'Tischendorf.. şi alte 
ediţii mal noi. este: Părinte, sânțească-s6. numele tăi! Vin 
împărăția ta! Pânea noastră cea -spre ființă dă-ne-o nouă zil- 
nic! Și ne. iartă nouă greșelile noastre, că și not iertăm fiecăruă 

„care. ne:e dator;: și. nu ne duce pe nol în ispilă. didov e 
pus în loc de 9os la Mt.; imper. prez. exprimă că darea e 
continuă. 70 zaY „putea: care e necesară zi de zi, prin ce 
st mărginește 2zrovoroş. Greșelile noastre e terminul tehnic 
în loc de datoriile (Oeperâruaza), la cari să face aluziune în 
depeiovTi uaâv: fiecărui care ne e dator; adaus conform prez. 
upiouev. (Win. p. 77. 3). 

d) Ascultarea rugăciunii, 11, 5—13, 

(AIE. 7, 711). 

5. Şi zise cătră er: Cine din volvaaveapric- 
ten, și va merge la el în miezulnopţilşizicelui: 
Prietene, împrumută- ml trel pâni;. 6. că a venit 

din cale un prieten al mei. la mine şi nu am ce 
pune înaintea: lui? 7. Şi acela răspunzend din 
lăuntru zice: Nu-ml face osteneală; ușa e încu- 
iată, Şi DY uncii mel sânt în așternutcumine; nu 

pot să mă scol să -ţI dai. 8. Zic vous, deși nu va, 
„da, lui sculându-se pentrucă este prieten lui, dar 
pentru obrăznicia lui sculăndu- se va da lu! câte- X 
„trebuese. 9. Şi eii zic vouă, cereţi,. și. st. va da 
vous; „căutaţi, şi veţi afla; bateţi, şi să va des- 
chide vouă. 10. Că,tot. celce. cere va lua, şi celce 
caută va, afla, Şi celuice bate să va. deschide. Isus 

 demonstră aci: că învăţăceii trebue să se roage cu “stăruinţă. 
! Construcţia: întrebare avem pănă la ce pune înaintea luă; în 
Ve 7. cu „acela „vorbirea, este: ca: cum ar fi condiționată. - —
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acest anacolut are. temeiul. în inciza , Prietene -etc. xai- cin) 6 pers. 3. a; conj. „delib., exprimă că ;celce cere, grieşte, în 'spiri- tul” altuia. Numărul. 3 la. pân! nu are deosebită, importanţă, ci concretează caziil (una pentru sine, alta pentru prieten, a. treia să rămână din bunacuviință).. ei Tr -xotrmv. etolv e brevilo= quență: sai dus în 'pat și se află acum--acolo (Me. 2, 1. 10. 1, 18). drd 7jv dvaiderav arată stăruința în rugăciune, ceeace st accentueâză şi mal mult. în: cerefi, căutați, bateți. Singura- ticele trăsături ale parabolei nu să pot aplica la - Dumnezeii. (şa dă priețenului numar. să se vadă mântuit de el). V. 10. conţine motivul, cf. Mt, 7, 7 sq. ! . 
"11. Al cărui fiă din vol va cere dela tatăl său. pâne, doar va dalul piatră? sau pește, doarinloe de pește.va da lui șerpe? 12. Sau şi de va cereoii, va da lui scorpie? 13, Dacă decrvoirăi fiind știți “da daruri bune fiilor vostri, cu cât mai vârtos Tatăl cel din cer va da duh sânt eelorce cer dela „el: Şi aci avem anacolut, iar apodoza doar va da hai piatră (ip- sesc B Itala — poate adaus din Mt. 7, 9) cere o propoziţie condițională: dacă ar cere vrunul pâne dela tatăl săi, doar nu va da etc. Textul v. 11. oste ziva d ZE Vu Tov na zioa azot d vios diorov. Viit. căzijoe stă după îcw (Win. p. 277)... V.. 13. e concluzia a minori ad majus cf. Mt. 7, 11:-0 25 oVgavoi ditoa în loc-de 6 7 oua Vutoz î5 ougavoi (Win. p._ 584. 6). Duh sâit: cel mat înalt dar ; mal determinat ca la Mt. care zice bune (dpa9a).. 

i $. 91. Minuni și cavântări, 11, 14—13, 21. 

“În cuvântările următoare pănă la sfârșitul cap. 21. să arată deosebirea între Israil şi învățăceil lui Isus. Cuprinsul acestor cuvântări e polemic, didactic, care să tratează ea gnome, sentenţe ori parabole. Mt. încă are unele, deși legătura adese e alta, pentrucă Mântuitorul a rostit aceleaşi învățături mai de multe ori. : 

4) Isus: vindecă un îndrăcit mut; cuvântări, 11, 14—86, - 
(AIE. 12, 22—30, 39—45, Me. 3, 22 sq.). 

iai Șilera scoţeuid un drac, și acela era-mut. 
lar. a fost dupăce a eșit dracul a grăit mutul..
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15.;.Și s?a mirat mulţimea; iar unii din'erziseră: 
Cu:Beelzebul domnul dracilor scoate dracil; 16. 
iar alţii ispitind cerea dela el semn din cer, 
Muţenia. să atribue demonului, de care era legat cel. îndrăcit 
(At. 8, 28), pentrucă. acesta să identifică cu demonul. 7 
îzBăllov: petrece făcând aceasta, Și acela e schimbare de 
construcţie, dar nu însemnează pe demonul spre deosebire de 

„cel: îndrăcit. Mut cf. Me. 9, 17. Sa mirat: mulțimea, numai 
atâta; după Mt. întreabă de nu este Mesia. Duşmanil lui Isus 
pășesc și nimicese din inima poporului germenul credinții care 
începuse a încolți. EX afirmă: că Isus lucră în. societatea dra- 
cilor, nu cu puterea unul duh sânt, curat. Din că: din mul- 
țime, iar ani? sânt farisei (Mt.). La v. 16 ct. Mt. 19, 38. 
În opunere cu cel de mai nainte aceștia cer semn. Evangelistul 
voește numai să descrie diferitele păreri; persoanele active nu-l 
interesează, 

17. lar el cunoscând gândurile lor le zise: 
Fiecare împărăție de s'a împărechiat între sine: 

„să pustieşte, şi casă cade peste casă. 18. Iar ducă. 
și satana s'a împărechiat între sine, cum vamal 
sta împârăția lui? Că ziceţi că eii scot dracii cu 
Beelzebul. 19. Iar dacă ei scot dracil cu Beelze- 
bu], feciorii vostri cu cine-i scot? Pentru aceasta 
ei înșiși vor fi judecătorii vostri. 20. Iar dacă 
scot draci! cu degetul lu! Dumnezeiă, atuncea. 
ajuns la voi împărăţia lui Dumnezei. 21. Când 
cel tare întrarmat păzeşte curtea sa, în pacesânt 
averile sale; 22. iar când va; veni cel mal tare 
decât.el și-l învinge, ia armatura în care se nă- 
dăjduea şi împarte prăzile lui. 23. Cine nu.e cu. 
mine contră mea este, și cine nu adună cu. mine 
risipește. Răspunsul lui Isus este inat ântâii cătră. celce | 
afirmaă că scoate draci cu stăpânul acestora. Cunoscând. gân-: 
durile (ră diavoruara numai aid în T. N.); el ştie că grăesc 
aceste numai din r&utate, de aceea arată absurditatea afirma- 
țiunii lor zicând: Fiecare împărăție etc. Casă cade peste casă 
(20, 18. 23, 20); imagine luată dela casele dărimate ale unei 
cetăți și dela, luptele familiilor unui stat ruinat (Fil. 2, 27)., 
Acisă demonstră că existența e condiționată de ordine, legă-
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tură. părților ;constitutive.i::Că:ziceți -eteis:e motivul, la dacă și 
etc: Cu: degetul lit - Dumnezeiă, (lix. 8,19): puterea daumne- 
zecască (Mt.: în. spiritul :du. Dumnezea)::i În: TV (Ps. 873; 
33,6); să. înţelege, sub, această expresiune, că cele, lucrate -de 
spiritul sai cuventul :lul. Dumnezeu poartă timbrul lut,: :4 ajuns 
lu. do) :exprimă: că ;ceva a ajuns pănă la cineva, în. opunere 
cu tozto?au (Fil. 3, 16. Rom. 9, 31). Cel tare etc.; „această, asă- 
menare e mal. originală „ca la .Mt. : În pace sânt : proprietatea, 
nu: sufere -niclo. pagubă. Împarte prăzie luă: :câre le-a, luat 
dela el (Mt. 12, 29). La v. 33 ct. 9, 50. At, 12, 30. Acest 
vers, începe. partea mal, serioasă a „cuvântări! atacând. pe vrăj- 
muşil săi. Cine nu este cu.mine: care nu e condus de. spiritul 
lui. Isus; contra mea este: se opune lui în urma. spiritului 
conducător contrar (Rom. 8, 14). Mântuitorul. spune . cure, e 
soartea poporului israiltean pentrucă nu primeşte spiritul  des- 
coperit de. el. ă i 
„2%. Când duhul necurat iesă dela om umblă 

prin locuri fără apă căutând odihnă, și. neaflând 
zice: Întoaree:mă-voii în casa mea de unde am 
eşit. 25. Și venind o află măturată și întrumse- 
țată. 26. Atunci merge și ia alte şepte duhuri 

_mat'rele decât sine, și întrând locuese acolo, şi 
vor fi cele de pe urmă ale omului aceluia may 
rele decât cele dântâi. Legătura acestor cuvinte cu cele 
precedente să arată mat bine îmbinându-le cu Mt.: 12, 43—45, 
“unde s'a grăit cătră farisel, Aceasta are loc ȘI aci,-căcă v. 
“15:numise autorul pe ună, a 

21. lar a fost când grăea el aceste.o muiere 
din popor ridicând: glas zise lut:. Fericit este 
pântecele care te-a: purtat şi țițele “cari le-ai 

_“supt..28. lar el-zise:: Adevărat fericiţi care aud 
cuventul. lui Dumnezeii și-l păzesc. 0. muiere din 
“Popor etc. arată că muierea grăește aceste cuvinte sub impre- 
“Siunea minunii: precedente (Acta 14, 11. 22, 29)... Zigaben: 
ălțând ; căci. primise: cuvintele luă foarte, cu glas: înalt. ferici 
De “muma cme s'a învrednicit. a-naște atare fiă; Acum să, rea- 
iilizează: 1,;:48. ; evoivye poate .rectifica, și întări cele ,prece- 
“dente:. îmo vero: (mal ales. sait. adeverat; Rom. 9, 20. 10, 18). 
Isus: nu contrazice mărturisirii acestei; muieri,:-ci întărește, dar
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caută a o: înălța la iubire mal. înaltă + :Muina mea, :zice. el, ve 
fericită, dar:nu pentr ucă ua născut; fericirea; el poate a avea 

| fiecine ascultând! ȘI. ţinend. cuvântul luf: Dumnezeă.!. ra 

"99. lar: îmbulzindu-se popor. multi începu! a 
zice: Neamul: acesta: e neain viclean;'cere semn, 
şi nu să vada semn lul-fără numar semnul! lui 
Ion a.:30."Ci precum Ionaa fost semu Ninivenilor, 
aşa va fi şi Fiulomulurneamulutacestuia. 31.0 
regină de miazăzi se va scula la judecată, cu băr- 
baţii acestul neam și-l va osândi pe el; căa 
venit. dela marginile pământului s6 audă în ţe- 
lepeiunea lul Solomon, şi iată aici mal mult de- 
cât Solomon.: 32. Bărbaţi din Ninive se vor sculă 
la judecată cu neamul acesta şi-l vor osândi; 
că el s'aii pocăit la predica lul Lona, şiiată dici 
mal mult decât Iona. Mt. 12, 39—42. Acesta e răs-. 
punsul pentru ceice cerea semne (v. 16). Îmbulzeala popo- 
rului dovedește că aşteptaii vrun semn dela el; el. retuză. 
Precum Iona: cu soartea sa deosebită. Fiul omului: soartea 
acestuia, va fi asemene, prin înviere. lona a fost semn Nini- 
venilor căci în mod supranatural a eșit la trei zile din: pân- 

tecele peștelui; Isus încă e semn al generaţiunii de atunci 

(ca Mesia) căci în mod supranatural la trei zile a înviat din 
pântecele pământului (Zigaben). Mt. 12, 40. O" regină 'de 
miazăzi cf. Mt. 12, 41. Cu bărbaţii accentuează, şi mai mult 
pilda, condamnatoare a. femeil. De observat este că exemplele 
de aci sânt puse la Mt. în șir întors; care: este original nu 
să poate hotări. 

33. Nimene aprinzend lumina o pune intru 

ascuns nici sub măsură, ci în sfeșnic, ca ceice 
întră să vadă lumina. 34. Lumina trupului este 
ochiul tâi. Când ochiul e sânătos, şi tottrupule 
luminos; iar de e viclean, atunci şi trupul tăi e 
întunecat. 35. Caută decl ca:lumina cea întru 
tine să nu fie întunerec. 36. Dacă decitrupul tăi 
întreg e luminat, neavând vro parte întunecată: 
luminat va fi tot ca când luminate luminează 
cu raza, cf. Mt. 5, 15. 6, 22 sq. Unil'exegeţi cred:că 
între aceste cuvinte. și cele precedente nu este. legătură.
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Cea. mal':bună este: alui. Teofilact:- Ei: sânt mal. mult: decâţ - 
Solomon şi Iona; iar -spre a cunoaște aceasta nu să pune 
lumina sub măsură (cum faceţi vol), ci în sfeşuic, adecă nu să 
împetreşte:; inima „faţă de: adevăr, nu: omul..singur se „orbește, 
ci: foloseşte lumina naturală; care -s'a,:dat: fieciirul on de Dum: 
nezeti*,:: În. loe de sis zounrijr. Scil.. pogav accentuează, -Ti- 
schendorf ete. eîs: xovuaryv: un;.loc ascuns, coridor (1 zouazy 
la:.Athen...4... p.;.205, A.; lat. crypta, Suet. Calig.;58.: Vitruo. 
6, 8. Prudent. Hippol. .154: . Mersa,. latebrosis”: erypta „patet 
foveis) ; idar atunăă ar trebui: să: stee. artic. - ca la 09tov.: La. 
Vir34 sq cf... Mt.: 6, 22. sq. Ochiul sânătos luminează corpul;: 
iar când este: bolnav întreg. corpul este: întunecat „pentru, nol.: 
Cristos înţelege. aceste. cuvinte - despre . ochiul: intern spiritual :: 
cunoştinţa și voinţa cari-şi pot insuşi adevărul vecinic și lumi- 
nează: pe omul. întreg. Această lumină (adevărul) veclnică. s'a, 
arătat . în-: Cristos ; toți s&-caute a nu-și: închide ochiul. intern 
înaintea el, ci. s&-l,:curățească ca: să nu se :întunece. de tot. 
ps. 70 îri;ooi; : Zigalen: Rațiunea care e. lumina sufletului 
t2ă. qua] cu indic. (zori) :exprimă temerea lui Isus că această, 
îutunecime:, auzitoril. o ai. (Vin, p. 468. 2). V.-36. “ov e 
deducere e contrario. . Tautologia  (afirmată de uni!) între pro- 
tază şi; apodoză!) dispare după Meyer ete. dacă. băgăm în 
samă emfaza care să îudică prin deosebita poziţie .a luă 67ov.. 

În. protază . ars, emfază - Slow care „s6- explică prin 4 izor 
- MEQos Ti Ozoreov i. :în : apodoză. 0, are „puizev6v care să ti i 
racterizează -:prin.-ws Orar. .:. poritn 'oe.: oua: 80. nu. :st- 
răpoartă': la: suflet, ci” la: :corp==ființa omului, omul întreg.2) 
Isus: zice: Ochiul sânătos: şi limpede: luminează : întreg corpul, 
și acesta“ nu' are 'pentru- tine niclo parte “întunecată, ba e “așa 
limpede ca: cum" te-âr lumină -0 lumină cu razele sale. - 

o) Aceştia ai schimbat, textul (aii şters d10v), interpuneţia (ei oy 70 
Ocăua' gov 670, (pivreivov ți) izov zi 406, OxoTeivov, torat 
poorewov 6how), aiă făcut conjecturi (orar (powerd 70 0ow sui. 
010dv), i": PN IC e „: i | Ra ; 

- îi 2 Zigaben înţelege Oră ua Oiov de suflet: „Din pilda cea după corp dă 
a înțelege de suflet.. Dacă aceata (sudletul) întreg e luminat, neavend nico parte 
întunecată prin patos (7a9a) .... va fi luminat aşa, ca când lumina te luni- 

- nează cu rază sa.* a i
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o : Cuventările Hui: Isus: cătră' farisei. și: cărturari, 11,0 97-—54, tu) 
e pe Sat: 3, sai aia vpatttatie : 

2 2 t mt at itzi) 

Din Y. 37: 'reesă că: Mântuitorul coritinuă aiarăta spiritul 
turisti Învitarea la masă din partea: fariseului nu” eră is: 
pitire: —: nu: să indegetează: aceasta; niclunde, ci ispitirea;: are: 

loc abia v. 53. '54.: Isus“se. pune: la masă: fără a:se fi scăldat: 
mal nainte (v.:38. cum făceaii fariseii) și  deşteptând: nemul-i . 
țumirea, fariseilor condamnă procedarea lor :cu scopul“de a le 
spune! deadreptul ce nu: voiseră să audă mal “nainte. Fariseul 
îl învitase, când el învăța poporul, ca să-l întrerupă a-l demasca 
înaintea acestuia.  Cuventarea - aceasta nu e identică cu Mt. 
23. ce rezultă din deosebirea locului unde -s'aii ţinut, unele 
nuanțe și înșirarea lor (Mt. 23, 25.-23, 4.6.7. 29. 31. 34 
—36); 'de aceea trebue să admitem că Isus a repeţit unele în- 
vățituri. În -v. 39—44 să mustră, curățirea legală fără obser-: 
varea curățeniei interne, plătirea dăril la templu cu pedanterie. 
fără a avea iubirea lui Dumnezeu cea adevtrată, căutarea onoril 
externe și ascunderea morţii - sub aparența - vieţi ; iar 45—54 
se adresează Isus unui legist combatând tradiţiile adause legii, 
„restaurarea mormânturilor profetice — . fiind. numai semnul .0- 

“norăril externe — şi intervertirea între datorinţele din lege 
cu cunoștința, lor. i 

37. lar.când grăea el I- -a rugat un fariseii să 
prânzească la dânsul; iar intrând a șăzut. 38. lar. 
fariseul sa mirat că nu si spălat malântâiă îna-, 
inte de prânz. verorăv=—prandere, e dejunul (prandium;),. 
nu, mâncarea principală (coena). Teofilact : Domnul . cunoștea, 
toată datina fariseilor, ci de. aceea. se, și așază. cu. dinșii, la, 
masă, că sânt vicleny și. aveai trebuință. de îndreptare. S'a, 
mirat: Isus şăzuse In masă. Nu sa “spălat etc. ; nu să înțelege 
spălarea mânilor (Me. 7, 2. Mt. 15, 2), ci=a “usa bae. Lev. 
15 prescrie să se spele întreg corpul celor necuraţă ; Isus toc- 
mal viridecase un îndrăcit — 'se necurăţise. 

39. Iar Domnul zise cătră el: Acum vol fari- 
seii curățiți. cele din 'afară ale paharului şi ale 
blidului, iar cele din lăuntrualc voastre sântpline, 

de. răpire. şi rtutate..40. Nebunilor, aă. nuceleea; 
făcut cele din afară a tăcut și cele din lănntru 2 

    pt ..
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41: Dar-daţi milostenie celece sfint în lăuntru; şiiată 
toate sânt curate vouă. cf. Mt. 23; 25 sq. vivinu exprimă 
timpul ca contrast la ceva mat bun, ce. să făcea în trecut, ci e 
conjuncţ. ;expletivă :.iAșa,: așa, depaite aţi ajuns! Cele din ldun- 
tru -ale voastre etc. Vutw::s6. poate lega :cu:răpire şi răutate : 
cele din lăuntru ale paharului și bliduluy sot pline de răpirea 
şi: răutatea voastră, adecă,. voi ați răpit și căştigat cu nedreptul 
ce: să :află în pahar. și blid (Mt. 23, 25), Mai bine însă :. cele 
din lăuntru- ale :voastre.nu consună, cu cele din: afară; - Vasele 
voastre sânt curate, iar vol: sânteţi plini de necurăţenie : (Rom! 
1, 29). : Cele:-din afară “ exprimă - internul omului, de. aceea: 
Xebunilor. ete. : Dzeii a: făcut toate hicrurile: din: afară. şi in- 
ternul: vostru ;:- deci e absurd a curăţi numai vasele etc: voa: 
stre, iar internul .vostru “a-l “lăsa să fie plin de: răpire. şi râu- 
tate. Teofilaci, Zigaben rapuartă aceste două “categorii la corp 
şi spirit. — ce-nu permite însă cele: din afară ale paharului. 
AI: iaă propoziţia v. 40. ca afirmativă, iar, orei = face 
curat —. care, înţeles nu-l: are verbul..: V. 41. conține 0 po- 
runcă a, lul Isus în.opunere cu: mustrarea precedentă : Dar dați 
ete.: ră trâvra: celece să află în luntru, cuprinsul. paharului ; 
Zeofilact,. Zigaben înţeleg :: averea ce o -at. -Ioate, să rapoartă, 
la. vasele cu cuprinsul ;s&i,., deşi: arc:în vedere toate. obiectele 
cari - le. spală el. Sânt curate vouă: nu vă. mal necurățesc fiind 
curate. Isus zice deck: că er. cu :abnegaţiune .să- facă faptele iu- 
biril. aproapelui, care le va curăţi. şi: cele din. lăuntru ale lor. 
Virtutea elemozinil să recomandă în-T..V. :(Prov.:16, 6. Eclez. 
3,..30. 29, 12, 'Dan.. 4,24). V. 41 aă afirmat unii: că nu 
să potrivește în gura lu Isus la mâncare; el vatămă aşa ur- 
banitatea, şi ospitalitatea, deci sânt cuvintele aceste neistorice. 
Aceasta să poate. zice. însă numa! dacă supunem pe Cristos 
acelorași măsuri .convenționale, cari există în societatea din. zi- 

„Iele; noastre, şi dacă nu avem în vedere că, fariseii nu puteai 
fi cruţaţi nicicând, pentrucă influenţa, lor . stricăcioasă asupra 
poporului era foarte mare, și trebueaii combătuţi la toate oca- 

ziunile, Ma Aa 
„242. Dar val vouă fariseilor, că zeciuițiizma, 
ruta și toate legumile, şi treceţi judecata. și iu- 
birea lui Dumnezeii; aceste st cădea să faceţi 
și acelea să nu le lăsaţi. 43. Vai vouă fariseilor,
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că iubiţi șederile dântâi în.sinagoge şi.închină- 
rilesîn târguri.:44: Val vonăcă sânteţiica,mor: 
menturile:cari.nu:st văd, și oamenil:care-umblă 
deasupra lor nule. știu, cf. Mt. 23, 23.. dâ?d exprimă 
trecerea la un noii: contrast. În loc de mărar Le. “pune ruta 
şi toate legumile în loc de cumin: (Me. 4,'32.) Sub jidecata 
etc. înțelegem dreptatea şi iubirea cătră aproapele, cerute. de 
Dumnezeii ; iar zgio 'e deosebirea între drept şi nedrept, cum | 
cere legea... Treceţi== nu: băgaţi în seamă; negliceţi (15, 29. 
LA pentru 29 ler. 34, 18. ludit 11, 10). S&'cădea--să 
faceți: era necesar a face (fără &r,: Win. p. 265.'2). La. v. 
43 cf. Mt. 23, 6..sq.: Isus pedepseşte vanitatea,. „şi. mândria, 
fariseilor. Cari nu se ved (&9m?a): lăuntrul fariseilor e nevăzut, 
căcă știi s6-l. ascundă în manitestarea:sa; cum . nici călătorit 

- nu-ştiii că umblă pe. mormenturi. ie 

45. Iar r&spunzend unul din legiuitori! zise 
lui: Învăţătorule, grăind'acestea: și pe noi ne 
ocărăşti. 46.,lar el zise: Val și'voutcărturarilor, 
căci însărcinați pe oameni cu sarcinlcari nu: să 
pot purta lesne; iar 'vol'înşivănicleuun deget: al 
vostru nu: atingeţi de sarcin!.. Întrebătorul . e furiscă, 
căci. altcum nu putea să-l atingă cuvintele lui Isus. Și: pe noi 
(starea învățătorească între farisel) și vouă arată că:: cuvintele 
aceste sânt adresate altor “persoane, nu: ca cele: precedente. 
Isus - vorbeşte contra unor ;prescripte, iar legiştii ved în această, 
ocară, deşi. nu e rabi'în toată, regulă. “UfBgitew . cu acuz. EUR 
11,:695;-0d. 20; 370). Isus î răspunde: Pay: și: vouă etc. 
cf. Mt. 23, 4. wpogrisev cu acuz. duplu' numal aici în T.N. 
(Win. p. 212, 4. 8.) De sarcini nu: e:identic cu sarcină cari 
mu să pot purtu 'lesne, căci nu să poate afirma că legiştii * nu 
observaii sarcinile impuse lor de el. înșisi ;. cele”. dântâr sint 
sarcinile puse de lege: (Mt. 11, 30) şi cari nimene: nu: le-ar 
putea suporta (Acta 15, 10), iar cele din urmă A (pogria duo 
Bdoraxra) sânt prescriptele. scolastice. - £ 

47. Vai vouă, că zidiţi mormânturile prăro- 
cilor, și părinţii vostri.i-aii ucis:pe el. 48. Deci 
martori sânteţi şi vă învoiţi la lucrurile părin- 
ţilor vostri, pentrucă aceia i-ai. ucis pe el, iar 
vol zidiţi. cf. Mt. 23, 29—31 -care e: mal precis. Mân-
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tuitorul:'denionstrătică ei nu-'pot cinsti “pe-"profeţi,: pentrue, sânt cuprinși. de” aceleași:-fapte 'cari 'le-aă : mustrat”! aceştia la, - 
părinții lor. Nimic nu le foloseşte că înfrumseţează, 'mormâri- 
turile :acelora ; din': contră! pare că el preamărese faptele 'părin- ților; căci altcum.'nu le-ar renova ca: să-şi aducă aminte de ele. * Martori: -sânteți :: zidind” monumentele - cari “aduc “aminte 
de: uciderea prorocilor: : Jar voy! zidiți “să -rapoartă! la' mornien: 
tarile prorocilor::: :- :: Sa e 
i 49.“Pentru aceea şi înțelepciunea lui Dum: 
H Oz zice: Trimite-voiii la el proroci și apostoli, 
Și el vor ucide şi vor 'goni: dintrenşii, 50. 'ca să s'ceară' dela neamul acesta sângele tuturor pTo- rocilor, ce s'a vărsat dela trceputul' li mil, 51. delă sângele lut Abelpănila sângele lui Zaharia 
care a perit între altar şi câsă; da zic vouă să vâ'cere'dela acest neam. Pentru aceea ărată consoniuiţa 
între“'vaetele “sale și planul dumnezeesc:""vor declarați că. vă invoiţi la, faptele “părinţilor vostri “care “ăi ucis “profeţii, iar 
aceasta a" ştiut înțelepciunea, lux Dumnezei, din care pricina â 'grăit ete. 'fifelepoiunea - lui Dumnezeă “să _întățişează prin 
d'zis-ca una care a arăit în trecut; e ca 7, 35 înțelepciunea câre “a saltat înaintea lut Dumnezei (Pro. 8, 30), voea lui Dumnezeii- care totdeuna' a aflat căile adevărate. " Trimite-ioiii ete. “ef. Mt. 23,834; unde aceştia să declară” ar Iul Cristos, iar aci al înţelepciunii lut Dumnezei. Viitorul are în vedeii 
timpul execptării acestul plan dumnezeese. La v. 50 cf. Mt. 
23,35 'sq.! Ca să:sc ceară ete.,-adecă să 'se răzbune. : Afar: 
al jertfelor; era în curte înaintea “sanctuarului, iar casă e 
însuș sanctuarul. Sângele lui Abel cf. Gen. 4, 8; sângele luă 
Zaharia, cf.. Mt. Da zic ete. exprimă că ziua . judecății vine. 
fără îndoială, :.,... i po ie Dai 
14:59 Val vouti legiuitorilor, că aţi luat cheia 

"cunoștinţii; inșivă n'aţi întrat şi-aţi oprit pe celce'intraii: (Mt. 23, 14). Cunoștinţir: Iul Mesia, Mâutui- 
torului. lumii, sai în gencre a adevărului care avea st-l pre- 

„dice: el oamenilor. Această cunoştinţă să închipuește ca edificii, 
iar! cheia:0 ai legiștii. T. V. a dat: putinţa de a cunoaște 
pe: Mesia, dar el şi-aii - împetrit inima și nu voesce să-l pri: 
mească, nici lasă pe alţii s'o facă. A7% luat: “învățând poruri-
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cile. întemeiate pe tradiţie aii- făcut pe oameni, .s6:.nu. poată 
înțelege. adevărul. D citeşte ap ASCUNS. — "Bo, pună: „Celce 
întraă: voiaă.să între... ne 

„53. Şi, eșind el de acolo: o înecpură, cărturarii 
și fariseii a se încorda asupra. lulifoarte pia - 
sileai. să vorbească de multe,.: 54. pândindu: =] 
vâneze ceva din gura lui. Recepta,. citeşte v.:.53. Lup 
zicând el aceste cătră dânșii, — dar NBOL a și eșind el: de 
acolo, adecă din casa fariseului (v. 37). Raportul între căr- 
turari și legiști + cf. Mt, 22, -35,. Ves Evezew => a, aduce 
pe cineva în poziţie grea, a, se. încorda.. asupra, cuiva; „după 
context: ca dușmani; nu a se mânia, căci, atuncă cere, adau- 
sul 610 ete. (Ilerod. 1, 118. 6,119. 8, 27). Anoorouari— 
Cav = din gură, adecă. a “spune ceva dearostul, pe din afară 
(el l-ai agrăit despre multe momentan, fără pregătire, dea- 
rostul), apoi tranzitiv: a întreba pe, cineva (Suidas: st zice 
de învățător. aroorouarisauv când poruncește. ca pruncul | să 
spună ceva din. gură); Zigaben: A cere răspunsuri improvizate 
şi „neprecugetate. la întrebări cu „vicleșug, Vulgata, traduce: Os 
ejus opprimere — a citit emorouitew, ce să află și în unele 
Min. zregi ainorwv; Zi gahen: Î, „Duneaă, cursă în multe în- 
trebărl. vw 54. citeşte: Recepta.: | „Pândindu-l „și. căutând ; să 
vâneze ceva, din gura du, ca să-l pirască. (și Vulg.),. dar. și 
căutând lipsesc N iar ca să-l Pârască în NBL. dnecăoca &, 
metaforă... N e e a . : Pit 

ga pei ai 

  

| ; : a ; NEI iii 

- e) Isus fereșe de afara și. i lăcoraia fariseior, 72, aa. 

SE “(Alt 10, 26-99). ia ta Sa : 

| i: Şi. intre: aceste adunându- se zecr de mil de 

popor că se călcaii unii pealţii, începua grăi mai 
întâi cătră învăţăceil săi: Păziţi-vă de aluatul 
fariseilor, care e făţărnicie. 2, Că iimic nu:e atope- 
ritcenu st va descoperi, şi ascuns-ce nu s'arcu-, 
noaște. 3. Pentru aceeacâte aţigrăit în întunerec, 
la lumină să vor auzi, şi ce ațigrăitla ureche în: 
case, stiva vesti pe coperişe. 4. larzic vouă prieti- 
nilor mel, nu vă temeţi de ceice ucid: trupul și după 
ăceea n'aii mal mult ce face. 5. Dar vă voiii arăta 

34
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de,cine,.să:vă.temeţi: Temeţi= vă desacela: care 
după; ucidere. are putere să arunce în ghena: Da 
zic:ivouă,-de acela s5 vă. temeţi.: 6. Au niu'două 
vrabil.să vend-cu:dor: ași? Și nict'unaidin'ele-nu 
e uitată înaintea lui: Dumnezâi..7.:Ci şiiperii 
capului vostru toţi sânt numâraţi.: Nu.yă temeţi: 
Vol. sânteţi cu mult mal buni: decât xrabiilei 8: 
Iar. zic; vouă, oricare mă. Xa mărturisi pe mine 
inaintea oamenilor, și-Fiul omului îl. wa: mărtu- 
risi. pe, el. înaintea: îngerilor lut Dumnezeă; 19, iar 
cine, Se. va lăpăda de,mine:înaintea oamenilorilă: 
pedat; va fi înaintea îngerilor lui Dumnezeii;,10; 
Şi oricine va zice cuvânt împrotiva Fiului, omu: 
lui, să va ierta, lui; „iar celuice „va huli:contra 
Duhului sânt; nu.să. va ierta.. ll. Iar când văivor 
duce pe.y0l în. .sinagoge Şi la autorităţi. și stăpâ- 
niri, nu: aveţi: grijă cum -saă ce veţi răspunde sai 
ce; veţi: „Zice; .19.:căci Duhul sânt vă va învăţa pe 
Yo. în .acea-0ră ce s6; cade a.:zice.  Înbre. aceste :, când, 
Isus părăsise casa fariseului, iar fariseii îl: întrebaţi -; (1; 53 
sq.). Zeci de mil. e. iperbolă: foarte mult „POpor. ;: “Se călcaă ; 
Teofilact : Fiecare. se silea, să ajungă. cât. mal aproape: de: d; 
Mai ântâiă să leagă . la cătră. învățăceii să, şi. v. :13:sq.. e 
contrast.  Aluatul sânt învăţăturile fariseilor, de. cari, vorbise 
pănă acuma, „Care. 0 fățărnicie: . ființa acestor . învățături. e 
fățărnicie ; iudeii numeaii aluat lucrurile. necurate, stricăcioase: 
Lav. 2, cf.. Mt. 10, 26, iar legătura cu cele precedenteeste : 
Cu atât. mal vârtos. vol trebue st v& păziți de acest aluat pen- 
trucă. în viitor veți trebui să pășiți ca învățători. Pentru, aceea: 
pentrucă toate cele -ascunse st vor descoperi etc...4f grăit: 
în: intuneree. de frica. oamenilor. La humină: public, cf. . Mt. 
10;; 27. Isus arată, că în viitor evangelia lui să va, predica -cu 
multă îndrăzneală, „deşi acum să, ţine numai: în -cercul mal 
restrins.. V. 4. sq. " descriă goanele ce. le vor suferi pentru: pre- 
dica: evangeliei ; el însă să nu se teamă, căci. oamenii pot-ucide 
numai trupul, nu și sufletul. Dumnezeii poartă grijă de at sti 
(v...6,.7);,s6 arată apoi urmările pentru. cetce. mărturisesc pe: 
Domnul sai, „se lapădă de el. (v.. 8. 9), cf. Mt.. 10, 29—33. 
După. “aceea:  dupăce -v- -aii omorit; plur. (Zavra) exprimă + că:
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această - ucidere -s& manifestă” deja în: unele! stadii“ pregătitoare) 
Lă v..i10 cf. Mt.:19,':31. 32 —— deşi legătura este “diferită! 
zâs.0o4ds sânt autorităţile “(magistrakiis), “iar “23ovaids' 'singu: 
raticii; potentaţi., Isus promite: învățăceilor - ajutorul dumnezeese” 
în mari „nevoi; (Mt. 10,19; sq.: Me: 13;:11);...i ti e 

;:185 lari'zise cătră'el unul! 'din mulţime: lavă: 
țatotuile; zi fratelui! mel să împartă moștenir ea 
cu imine. '14;:lar'el zise'lui: Omule,-cine m'a pus 

„pe inine: judecător: sai împărțitor peste; voY2':15. 
Lai el zise cătră el: Căutaţi! şi vă feriţi detoată | 
lăcomia, că 'vieaţa cuivâ: nu este în: prisosinţă 
averilor: sale: 16. Iar: grăi lor'0 pildă zicând: 
Unul om bogat rodise țarina.! 17. Şi tugeta întru 
sine zicând: Ce voii-face, că nu am'unde săadun 
roadele:mele.:18..Și zise: Aceaăta! voii face: Stri-, 
ca-voii granarele mele îşi: niăi. mari 16 voii zidi, 
și: voii: aduna acolo toate: roadele mele! şi: bunu: 
rile mele, 19. şi voii zice suflctulul mei: Suflete; 

“at multe: bunuri puse pe mulţi anl; odihneşte- te, 
mănâncă,-'bea, veselește-te.:20. Tar Dumnezeii zise 
lui: Nebune; în: noaptea aceasta'vor cere: dela 
tine sufletul! tăi; iar 'celece'al gătit, ale. cul! vor 

fi? .91:. Aşa celce adună: comoară pentru sine şi 
nu'se înbogăţeşte'în Duimnezei. “Unul: sigur nu“ e 
partizan:'al lui “Isus. Din: mulţime întrerupe “unul: Vorba: uţ. 
Isus căutând să: întrebuinițeze! autoritatea: lu: în” favorul soi 
Isus: însă nui împlineşte dorinţa zicând: Cine Ma i Ps e: 

Pasi 

La 

seamă pe: “cate: ate și: refuză a fi jidectlor « asupra aver i 
acela care avea se judece vi! şi morți şi să hotărască veciiiica, 
resplălire. „Cătră e: popor. îv 1 _TEQLOOEVELV mwi“e evraizina 

(21, 4), exprimă “starea, celor următoare: (1, 18:"Acta':3, 26: 
8, :6), iar' averilor sale izvorul lor. Vieaţa: traiul “bun” cf v, 
19. > Înţelesul :- 'Vieaţa omului 'nu' e condiţionată de: “prisosinţa” 
ăverilor; nimene avend 'averi își poate înmulți: zilele: La, - 'pa- 
rabolă” cf: Ps.:49, 18. Sir. 11,17 sq. Aci 'observăm grada- 
ţiune în zugrăvirea ocupaţiuni! Tumeşti și egoista poftă de plă- 
cor. 9: zoăea=ţar ină (Xen. Oyr. 8, 4.28. Hier. 10; 5).-Ce 

34%
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voiiti face? Starea bună nu-t. „aduce ; aminte; că;alțil: sânt. în , 
nevoe; j Strica-voiă - etc: e, pus, în - fruute ;;, exprimă „graba şi 
forţa, «cu. care; să face, uerul. (Mt. 3, 12), 7ă. yevvajuara = ce 
a; crescut ;, „iar; dyada, uov=în, genere toate bunurile, lut Art 
26, g29,„Me- 14, 25): toate să se, adune la un. “Ioc. XV 
descrie, intuit pe. “Omul, poftitor de plăceri; - care! se, de si 

pur avend', buiătăţi pentru. traiăi. Sufletuhaă ine viu = mie, ci 

sufletului ca locul 'afectelor ;. aicr=polta de plăceri, Asindetonul; 
odihiește- le, mănâncă etc, exprimă agitârea atcestul on: el se 
află, bine în “prosimţirea” plăcerilor; Zise nu e advertisment; din 
parea, ui Dumnezeii, căci parabola născoceşte aceste (Teofi lact). 
dpoov „€, nomin. "fn loc de: vocat, apoov (Win, p. 172. 2). 
Așa îi numește “Dumnezeă pentru lucrarea sa nemiţeleaptă ; el 
se. crede în siguranță: deplină pentru viitor, deşi în realitate 
nu este, căck în fiecare moment îl amenință: o primejdie (1. 
Tes. 5, 3). În această noapte: acum îndată; cel bogat noap- 
tea făcea planurile” sale.  dzaszovory . (sai simplu '“aizovauw); 
plur.. e impersonal (ef, 6, 38); subiectul nedeterminat i în reali- 

, tate, e. "Dumnezeii „(fie prin ngeri, dar nu prin hoţi — ce nu 
permite v: 21). „Celece dă. gătit ete.; el cugetă cum va gusta 
din cele „agonisite,“ jar acum trebue să părăsească luniea, gol, 
Chiar nu Na avea, timp să dispună asupra averii prin testament. 

Aţi, vor avea folos! V..21. e aplicarea parabolei. Așa: 
omului din, parăbolă să întâmplă în, privința dispoziţiel sue. 
teşti șir. a Sferşitului ete. Adună, comoară ete.: fiind “egoist 
adună ; numâă pentru. tolosirea sa. Nu se îmbogățește cte, : nu 
are, bunuri, cari. plac lui Durnezeii. . Adevărata, avere 6 numai 
ce, are: vilă la. Dumnezeii, „Virtutea manifestată “în. „faptele . 

i ! e 

s a „er 6, 26-83, 19-20), Să A Sa 

  

4 „d e 
Pai A IN E a 7; cer “ Rai o 

în di * Dapăce învățase Îsuş. a. “este. absurd + ast: 'agonisi „averi 
_(părabola;: precedentă grăită. cătră popor). spune învăţiătceilor,: ică 
celce cunoaşte împărăția Iul. 'Dumnezeii de: cel mai înalt bun. nu: 
s0 : ocupă cu :adunarea:.comorilor și :nu grijeşte. de cele. lumești. 

199, ŞI ziso'cătră învăţăceil.săi: Pentru aceea 
zic 'vou&'nu'vă. grijiți de suflet.ce. veţi. mânca,
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niciide: trup: ce: veţi” îmbrăca. 23: Sufletul: eimal 
multi:decât hrană! işi trupul decât îmbrăcămintea 
24. Căutaţi la corbi, că-nici: samenă! nici” “scceră) 
cari nu'ai cămară. nici! magazii, „Şi: Dumnezeii” ui 
Nrănește, pe el; cu'cât mai "vertos, vă. deosebiți 
Vol. de! paseri.. 25; lar cine dia vol. grijindu” se 
poate, să. adaugă un! „cot. statului ss? 26, „Da că 
deci nu puteţi “ien ce este mal mic, “de ce Grijiţi 
de celelalte?! 27. Căutaţi” crinil, cumnu torc. nici 
ţesă; iar zic vous, nici Solomon în toată mărirea 

sa nu s'a îmbrăcât ca unul-din aceştia. "58: Tar 
dacă Duinnezei îmbracă aşa! în câmp iarba care 
astăzi este şi mâne st aruncă: în. cuptor, cui cât 
il Yertos! pe. voi, puţin. cre dincioşilor. '29:" "Şi 
vol. să “nu căutaţi ce veţi mâncă, ȘI. ce. „veţi bea, şi 
nici vă înălța; 30. 'că toate aceste le caută pă- 
sânii lumii; ia părintele vostru ştie. că vă tre 
bucse acestei Ci” căutaţi împărăția, lut, și 
aceste să "vor adiuzi vouă; Iubirea, “de argint” Şi comori 

se nasc mal ales din srija „pentru traiul vieţii ;. de 'aceea' s€ 
adresează Mântuitorul iarĂș învățiiceilor ferinduă ” de“ aceste. 
Pentru aceea. ct. Mt. 6, 25. Corbi, (Ps: 147,9. Iob 38, „41) 
e mal! “semnificativ” ca pastrile, (Mt, 6, 26), „pentrucă. “aceștia 
întradevăr sânt; Iăsaţi în seama. lor. ci = înel (Win. p. 445; 

Ca. aste. mă mic: pentru trupul. vostru. “De celelalie : i 
cânte “hrană Și, toate “trebuințele ! omului n „Vieţuire “2 
cca stat necesare, sai numai la aparență. * "of, 'pâre”"ă "a 

“& textul corect câre să 'află numai DH Și SR Cur: (aici torc 
nică fesă) contra NABL “Recepta cari consună ci Mt.. 6; 8: 
V. 28. citesc unil după NBL tv cre Tov _Zde70v ora 01j- 
uegov, iar Recepta, -zov. Aderov' LLă “705 dyQp '0ttgov: 0vra — 

conformare după Mt. — așadar owra nu să leagă cu 2 ce, 
ci dupiețer. Verbul îmbracă. serie Recepta Guupiev vot, Lach- 
mann -upeăber, - Tischendorf "cueprețer:: Și: vol: ca: corbil şi 
crinii: pregătind: contrastul la păgâni. pererogiteo Sar =Upmlo-: 
PoOveip=animg- eferri! (Vulg. “nolite: în sublime - tolli):. a..se 
încumeta, a 'nizui spre“ lucruri înalle, :adecă! a avea prea, mari 
speranţe” Și: dorinți; nu'-ar6 :în vedere “mâncarea: și .beutura, 
ci să zice în genere. : Zigaben :  Coborirea. dela : cele. “cerești: la
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cele păniciiteştă.:  Păgâniă: Di” numial „aici: în: TE N:;la rabinul: 
gcure d rii et. Mt.6,:32 sq.: ” 
589 11Nuiiţe tene,: turme mică; 'că'a:'binevoit 

Tăţăl vostru să'-ve deetimpărăție: 33. 'Vindeţi 
averile voastre şi: daţi milostenie, faceţi-vă pungi 
cari:nu învechesc, comoară! care nu'scade în'ce- 
rări; “unde! furi! nu: 'se''âpropie-nici. molia nu::0 
stiiioa: 34. Căii unde” 'e comiara voastră; acolo: va 
fi şi'inima' voastră, cf: Mt..:6,:19' sg: Nu. te'-teme':nu 
să! “rapoartă la v:4., ci. respinge numal îngrijirea: credinţit” puţine: 
Împerăţie :*a. luă Duiniriezeii;: icare-:s'a arătat în Cristos ;: îm: 
părăţia 'mesianică. “Învăţăuceil nizuind: să între: în această împt- 
răție! să 'nu aibă :frică, dar nici să nu se încrâadă în sine: 
Deși puţini: la număr, Dumnezeii însă din. nemarginita sa graţie 
i-a“ ales . pentru împărăţia sa, el: să urmeze -păstorului ca să 
poată: ajunge scopul. A dinevoit cf. Rom. 15, 26. Col..1,:19. 
Scopul €'foarte: înalt, de' aceea să se lapede de: toate: averile 
și să dee':milostenie: pentruta fără griji să se ocupe numai cu 
chiemarea lor. Faceţi-vă etc.: daţi averile voastre pământeşti 
altora. și veţi. avea răsplată, ; ineperitoare în cer. fa??dvrra este 
continens ' pro 'cohtento ; iar pungi cari nu învechesc să explică 
prin: comoară care nu" scade în “cer. Învățăceil vor urma acest 
sfat.» aducându- ii aminte că inima e leg gată de comoară, cf. 
Mt 6, 21 Sea a ile 

   bi în VIBE 

i Înveţăceii se fe trei și rezoluți, 12, 35—59, 

. "Gr 2, 43— 51. 10, 34—86, 16, 2 50, 5 25 sq); 

36, Bă. fie încinse mijloacele voastre şi: fă c- 
iile aprinse; 36. şi vol asemene oamenilor care 
aşteaptă pe. stăpânul lor, când' se va întoarce 
dela nuntă, ca venind și bătând îndată să deschidă 
lui. 37. Pericite sânt slugile acelea, pe care ve- 
nind stăpânul 'va âfla; priveghind; adevăr: zic 
vouă că 'se va încinge: şi-l va pune st şadă la 
masă şi păşind de:o parte va sluji lor. 38.. Și de 
vă veni el-în'a doua'veghie, sait în. a treiaiși-i va 
afla aşa, fericite'sânt. 59 fie începe 0 ' nouă: cuvântare 
"ai lul 'Isus cătră învățăcel; face 'scurtă privire: asupra; 'timpulul
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pănă, aa. doua:venire: a sa ::spuntndu-le:, că! totdeuna, :să «fie 
gata a-l primi. Și vol: fiți. “Oamenilor: . sclavilor, cum. teesă 
„din cele: următoare. ; Mijloacele. voastre. ete. orientali! : purtail 

haine «largi; :la orăce lucru -trebueai încinse. ca să nu-l : împe: 

dece; Făcliile: apr inse.:: stăpânul wine noaptea ;:să-l. arăte; calea: 

Cânduse va întoarce ete. cf: Mt, 25,, 1, deşi-.aci nu; are; în 

„vedere un:anumit. ospăţ.: Momentul. când stăpânul, :se va - în- 

toarce: dela osp&ţ.e necunoscut, de aceea.:slugile să veghieze 

țimp îndelungat: În joc, « de: 229dvzoș i: AVolgVOW. aur. ar 

trebui să; stee: 22907: .. ..: dvoi$waw,; dar, „genit. .abs.. ocură Şi 

la; scriitoriţ: :profani în această, întrebuințare : (Vin. . „D. 195, 

0bs.). Se. za. încinge: ca slugă. Pășind deo parte: lângă. fie- 

care. Isus arată că. ceice vor fi "credincioși (priveghind şi , aş 

teptându-l) (la a doua Iul: venire — care va fi fâră veste — 

să vor răsplăti. Contrazicere cu 17, 7——9. nu :este, „pentrucă 

acolo:este alt contrast.. În straja 1.-stăpânul ela, ospă&ţ;:a:2, 

şi::3.-s6 amintesc pentrucă atunci dorm oameni! ; straja: 4. 

e, omisă, că Lc.: intrebuinţeazii împărțirea nopţit în. 3. străj 

cum::0 aveaii Evrei. , 

um 39. lar aceasta să “știi, că: de ar şti stăpânul 

casei în care oră vine furul,:nu ar lăsasă-lsape 

“casa. 40. Și voi fiţi gata, că Fiul omului va: veni 

în ora. în care.nu gândiși. Stăpânul caseă! e 'trâcere: la 

altă imagine; dela slugi la stăpân. S6 accentuează şi mal 

mult îndatorirea de a î gata totdeuna de venirea  Mesiel, cf. 

Mt. 24, 43 sq. e dt 

41,. lar. Petru zise lui: Doamne, „cătră noi 

zici pilda aceasta, sai cătră toţi? 49, Și zise 

Domnul: Oare cine.este econom credincios, înţe- 

lept, pe care stăpânul îl: va:pune peste, slugile 

sale să le dee la vreme măsura de mâncare?::43, 

Fericită este sluga aceea, pe care venind: dom- 

nul săito va afla “facând așa. 44. Adevărzic vouă 

că. va-pune pe, el peste: toată averea sa. 45. lar 

de va zice sluga aceea întruinimasa: Zăboveşte 

domnul meii:a veni, și va începe să bată pe;robi 

Şi roabe, a mânca şi a bea șia se îmbeta;: 46. ve- 

mi-va-domnul: slugii aceleia în. ziua; când. nu-l 

aşteaptă și în:ora'când nu ştie, şi-l va, tăia; pe



elin.doas, și partea lul.o Ya.punecu cel necredin:: 
cioși.: "Iar, Petru zise ha; dovedeşte că acesta nu. putea să-și în: 
chipue, că. Mesia, va.veni a doua oară, cum nu: credea: nici: 
că Cristos va pătimi: (Mt. 16, 22).. Din acest:,motiv; crede: el. 
că cuvintele lui Isus nu. să rapoartă, a ei, învățăceii (n90s= 
dre: privire 19, 9: 20; 19), ei la ceialalți; iar parabola „des-. ti if i Ha gi i „Li 2 po pre fur făcuse impresie” adâncă 'asupra ul. şi a celorlalți învă-, 
ţăcer” (2. Petru 3,10; 1; Tes. 5, 1. Apoc. 3, 3. 16, 15). Oare. cine esta“ ete: ca răspuns învață pe Petru și. pe, soţi. 
lui a dovedi 'că sânt buni .economi şi că parabola îi. priveşte 
pe, €I. sali nu. oizovduoş: serie L. pentrucă după v.. 45. nu 
e vorba de zaiş sati dovzoi, ci de unul pus în fruntea lor.. 
zis” Seoonslac=servitorinia. 6 9oblos îueîvoc s5 aecontucază. 
numai unul dintre toţi, care se va dovedi ca cel descris cu 
oare cine ete. V. 44. sq. urmează remuneraţia acestei slugi 
de va fi credincioasă, și pedeapsa la, caz contrar, cf. Mt. 24, 
45 sd. V. 45 '6 contrast: Dacă acea slugă: pusă. de stăpân. 
ca econom, cf. Mt. 24, 48 sa. zidi, ma0loz =", DNy3= 
700, voabă. "Cu cel necredincioși. să zice de Servitor. în înțeles” 
moral e Da Tai 
„5.47... lar. acea slugă care-a știut-:voea “stă-, 
pânului. săi și, n'a.gătitinict a făcut după..voea: 
lui: să. va: bate:.mult; 48. iar.-care 'n'a știut; 
dara făcut cele vrednice de-bătae, să. va bate 
puţin.. lar:dela fiecare-cul s'a dat mult să va 
cere mulț, dela el, şi. cur s?a încredinţat mult, 
mal mult.s& va-cere dela el. Sluga necredincioasă să 
pedepseşte după gradul cunoștinții.  2zeîvoş: însemnează. cate- 
goria, nu .singuraticele persoane din -v. 45..: Care. a știut voea':. 
celce a: auzit, cuvântul: lui Dumnezeu... Ma gătit; nu el însuş,. 
dar n'a, luat, măsurile, cuvincioase de așteptarea stăpânului; La, 
daerjoezaz: role. şi GHiyae să suplineşte, mlapyds. (Win, p. 214); - 
Zigaben :. Să vor. pedepsi. aspru, pentrucă știind au desprețuil. 
Na. ştiut: vosa, stăpânului; neștiinţa, însă. e cul pabilă, „ce, re-, 
zultă din. pedeapsă; Zigăben:. Și acoasta să za „date pentrică. 
paitenă: cunoaște” ma" cunoscut "€ Teofilăct,. oic;). “Cui sa dat: 
multe datorinți ca economului:: S&'va cere mult: să presteze! ca” 
lucru şi credință. Sa încredințat: talent, daruri; ma2 „mult se f A 4 Pi tata aa i gta? et gate na OREI OA Vă cere: decât i-s'a încredințat; , pelângă. capital. şi interesele. .
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(Lt. :25, 15 sq.)-: noyri: 9: 5 '2009n.. "rio 'duzoi “e! atac? 
țiune; în loc. de: naga - râvroş etc. naoadevzo + "şi aăz1joovdu 
sint impersonale, deşi subiectul după context este” Ugi0s; iar 
aireiv e. construit, cu acuz, cf. 11, UI. Mt. 7,9 

ia 49, Foc am venit s8 arunc: pe pament, și cât 
voesc de ar fi aprins! 50.' Iar citi am să mă, botez. 
cu un botez, şi cum mă strîmtorez pănă, când se: 
va săverşi. 51. Socotiţi că am venit să ii pace. 
pe păment? Nu, zic vouă, ci despărţire. Căci, 
de acum vor fi împărţiţi. cinci întro casă, trel 
spre doi și doi spre trei. 53. Să va împărţi tatăl: 
împrotiva fiului și fiul împrotiva tatălui, muma 
împrotiva fetei și fata împrotiva mumei sale, 
soacră împrotiva nurorel și noră împrotiva so 
erei. Legătura, acestor cuvinte cu cele precedente este: v., 
11. indicase Isus patimile şi suferințele” invățitceilor pentru 
cauza lul; acum sulevează ideea de acolo şi arată cum va fi 
păşirea lut în lumea păcatului. Foc!) închipueşte mişcarea Și. 
deosebirea, internă efeptuită prin Isus (3, 16. Me. 9, 43 “fi: 
Mt. 10, 34). Am venit să arunc cete. sânt: strins legate şi 
exprimă originea din cer. ri=nooov cf. 7, 14., iar Ei=074, 

nu ca după verbele cari exprimă mirare (Ac. 15, 44 oii 

3,:13); Zeofilact:. Căci grăbeşte aprinderea atestă foc. Isus: 
ar: dori: dacă deja “ar fi început lupta binelui contra roulul;! 
Înainte de ce începe lupta aceasta trebue el însuş st pâti 
mească, de aceea: -Jar ext am să mă botez: ete: cf.-Me. 10; 
38. ovvezoua expriiă strimtorare internă -şi exte rană! (4, 38. 

8, 37, 45. 19, 43. Acta 7, 57 etc.); Teofilact: Cât cuget 
și: mă 'strimtorez pănă când să va plini ; "căci mi-e. sete după: 

moarte, : AlțiI iat ca expresiunea timiditățil omeneşti la adu- 

cerea: aminte de patimă cf. Io. 12, 27 dl î] să bazează pe' 
îmbinarea, duor construcții: 'oudtv îaa0' — “cuad și ovdki/ ăld0 
—q (Win. p.. 412. obs. 1.); exprimă că Isus, a venit” mumăl 
producă dezbinare în. lume (Mt. 10; 34—36). Despăriire: 

cărti abstracță în. “loc de concret (sabie). la Mt. „De acu :, 
să, padartă la irmările e păi] lu: i 

DU i 2 

   
ie wa tmpărțit in două părți tjiage NE
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anti Dara zic exşi--m.u lţimil: Cân d>vedeţi:notr 
ridicândiur-se. dela: apus: îndată ziceţii dăivine 
ploae mare; îşiieste așa ;: Bbioșircând-suflă vântul 
de miazăzi, :zice țheă:va:fisarșiţă-şi: este:56a Fă-. 
țarnicilor,ufaţa! pământului «și!:a; cerulufi:știţi 
ispiti, iarsacestitimp-cumnu-l ispit iţi? Păşirea:lul 
Isus cu :învăţătura: și. faptele -lur “a produs: mișcare și: el toțuș 
nu: ait-venit-la:iideea- că s'a apropiat timpul judecății... De aceea 
zice: poporulul :::;:Când vedeți „ete: Dela : apus. . de. cătră; mare: 
Îndată : vol; aveti: deplină. siguranţă. La, Grarwvbrov invtopra 
țrebue „suplinit: î0nre: dela ; obiectele, cari. se: -mișcă.:: Isus.. le 
spune ;că:idupă,; semnele, fizicale cunosc: când;;vine: ploae- (1; 
Reg. :18,: 44),'sarșiță. (lob -37, 17); iar. semnele: spirituale 

__cari+se; arată :acum;.în lume nule. observă. :vdros e':vântul 
de sud-ca cauza ;căldurilor nesuferite, Făţarniei î1 numește 
Isus :pentrucă: cunoștința. lor.: a semnelor: o aplică numai: la 
unele cazuri cari le convin (Mt. 16, 2 sq). Acest timp : toate 
semnele lui (păşirea, și predica luy Isus) arati că s'a apropiat 
împărăția mesianică. . o 

57.: lar. de ce nu'judecaţi dela vol ce'este 
drept?: 58. Căci când 'mergi-la judecătorie cu'pt: 
rişul tei, dă-ţi silinţă pe cale să te scapldeel, 
ca să nu te-tragă la judecător, şi.judecătorul te 
va-da'temniţerului, iar temniţerul -te va:arunea 
în:temniţă.:59. Zic ţie, nu vel eși de acolo.pănă 
nu:'vei:plăti și :leptonul cel mal. de pe urmă, cf. 
Mt..:5;:25 sq. Zigaben zice în: privința legături! cu cele pre: 
cedente: - Trece la altă .cuvântare.. Legătura este. Isus zisese 
că, auzitorii : cunose timpul: din semne, “de aceea să; cunoască 
și acum :că: Mesia e aproape. Această cunoștință (OoxeudiSear) 
presupune judecare (give), adecă a deosebi. binele de. râă, 
adevărul - de. falz; iar. facultatea acestei: deosebiri să:află în 
Om, anume în. conştiență;: EX. deci din: sine, să judece ce e 
drept : şi: datorință, atunci vor „putea st examineze “timpurile 
de. acum. „Această judecare este. acum foarte. necesară pentrucă 
sânt pe cale la-judecată,. adecă e aproape deciziunea mesianică; 
de nu, vor. face aceasta judecătorul cel prea: drept îl va. pedepsi 
cu:pedeapsă:vecinică. -. De câ:nu. pidecaţă etc.:. înlăuntrul lor: ati 
destulă: cauză a afla cele! drepte;. numal:să. voească;i V. 58: mo- 

?
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tivează:cele:prededente prin asămănarei::conzult este'â se: împăca 

cu! pîrișul: fiind. pe: cale “și: inainte de a: ajunge la judecătorie; 

âșai şitcu Dumnezei prin pocăință: cs e motivul :“când: Dlergi: 

el.se află deja, pe cale; aie 'deci 'emfază." dizidzzos e! ereditorul cu 

prstenziune legală; : Mesia. 006: 2opaolavie latinizm îi “da operami 

Toojilait : Dă înterese — dar. Tudeil :nu luată: interese dela co: 

naţionali: :(Michi: Me: R..:8. :154:i'sq.).“ Procedura judecătorească 

“să înfăţişează: cum, era: la Evrel:- președintele judecătoriei (ăg= 

ov): îl recunoaște: vinovat îndatorându-l să plătească ;'iiar. când 

datoraşul "nu; plăteşte, : singuraticil sjudecători:: dispun” (Qc1]5) 

execuţiunea,! care':să:face; de: servitorul tribunalului : (770d7Wv9; 

exactor): În:i Atena'.să. numea; âstfel. celce -incassa ':banit -jude= 

cătorești şi “amendele.i SE. te scapi -de el: plătindu-l. “sai: pe 

altă cale mulţumindu-l. Leptonul 'cel: de:pe urmă: 'din datorie. 

Fiecare :deci va fi pedepsit după. vină. şi. dacă nu voeşte st 

între. în: împtrăţia: mesianică din'lipsa” examinării de::sine.-:: 

Ea] e Pigeie 

7) Qalileenii uciși: 18, 1-0 i i 

  

„++ Două întâmplări din. Lerusalim îndeamnă pe. Isus a grai 

în acelaș. timp arătând a), că poporul: israiltean e copt pentru 

„judecată. (v. 1—5);. b): în parabola: despre smochin asigură 

venirea, judecății. dacă nu se „vor pocăi (v. 6—9); ur i 

ii 4: Tar “în 'aceeaş. vreme venit-ai: unit: spu: 

nendu-f:de Galileenil,'al căror sânge Pilatil-ă 

“amestecat cu jertfele lor. '2. Şi răspunzând zise 

lor:'Vi să pare că Galileenil aceștia ai fost. mal 

mari pttătoşi. decât toţi Galileenil, pentrucă ai 

păţit aceasta? 3: Nu, zic vouă, ci de-nu v&--veţi 

pocăi,:toţl'asemene veţi peri. 4: Sai celoptspre: 

zece; peste care a căzut turnul în Siloamiși:i-a 

omorit, vi să pare că aceştia mal datori aii:fost 

decât toţi oamenii-care locueaii.în Ierusalim?::5,. 

Nu;rzievouă, ci: denu:vă veţi pocăi, toţi:aşa 

veţi'peri. În acecaș vreme: - când" Isus impunea . rezoluţie 

(12,:34). Venit-aă : “spunându-i indică nu: numai că ai: venit 

st-1 aducă este, ci și: că-aceasta, coincide cu converzaţia; ide 

cazul! s'a;:întâmplat..la Ierusalim. Al căror sânge ete.:;: descriere 

tragică: Pilat-lasă. să-l ucidă când :aducenii jertfe. - Numal 'evaui-
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gelistăl “istorisește” această faptă, „pe' "care: “zinii %y ivestese!idrept! noutate, Josif: Flavia” (Antiq."18, 5) aminteşte tin "caz, analog 
„despre, Samarinenj, "— care” sa: întâmplat “mâl” târziu.” Din 
acest scriitor” ştim însă că: Galilecnil înclinai foarta” la revoltă! 
(Vit. Ş. 17) şi că la sărbători făcea tumulte (Antig. 17, 9. 3. 
10, 2). V::-2iii arată 'că' cecenii adus" vestea făcură, aceasta 
cu un scop anumit, adeci că acela pentru păcâtele lor ai. fost 
omoriţi;: Isus le 'spune::că: că: toți.sânt asemene. Turnul. e: necu- 
noscuti mai “aproape. Aceștia: :din partea ilor; contrast, la: alții: 
„Datori: are înţelesul:-lui pecăloși, ca Mt:6, 12.: Rom: 812, 
nu:Mt,::18,.:24;:: Și: a: doua: întâmplare : nu :e cunoscută; de 
altundeva: „iti e ni tu die ti o iii 
in “6. larigrăi această:ipildă.:Oarecine:avea sădit 

„Un:smochin:în- visa: sa: şi:a veniti căutând rod 
îintrensuli: și:.n'a'.atlat..:7.. lari.zise: cătră -viler: 

Tâtă trei ant:dei:cândi tin: căutând: rod-în, acest 
„smochin: și: nu aflu; taic-l; -pentruce!'ist strice 

" pământul? 8::Iar el:răspunzend 'zise:; Doamne, 
lasă-l și îniacest'an, pănă-l:voiu: săbu împrejur 
şi voii:pune gunoii,:9. doar va face rod'in:viitor; 
iaride nu; îlivel tăia întanul viitor. Cu: această, pa-! 

„ rabolă; Isus: confirmă : admonarea,:la pocăință: Grăi: : nu. cătră 
„uniă“dini vi Ligi ci: cătră: madțime: (12:54): Tre: ani, „adecă 
sânt: stăpânul caută rodi; de: 3 :anl iar: "trebui să irâdească ; şi: 
ici i acum ;nu face; 'dovadăl:că. re. “sterp:' Strice ; pămentul ? 
stoarce. grăsimea, pământului -fără;.a''0! rebonifică.: Și acest: ani! 
celiprezent,: așadar: al *4: “an :Pănă:l “voia săpa, ete: încă 
odată .să"se 'aplici: toate - mijloacele “de cultivare. “AȘA: e şi: cu: 
Israil;: în: sinul căruia avea: să: lucre. Fiul: lut: Dumnezei:. (Mt. 
21, 37. sq:).. Doar: va: face..rbd : lipsește “âpodoza:: bine. - eg: 
To-ijuelhov scil:: iros fiind vorba de rod “3: culegerea :: smochi: 
nelor: din anul viitor. Jar: de nu; 0 schimbarea :lut .2dw: cu: 

ed: (Vin. ip977 sq) ir a cui 
«+ aplicarea “parabolei. Stăpânul viel :e Dumnezei ;..Vi6a e. 
pămentul, iar: smochinul sânt: Ludeil ; vilerul “e: .Isus. "Cer: 3:ani 

- însemnează timpurile când 'Dumnezeă a, „cercetat acest:;:popor: 
al patriarhilor, - legii, Isus. (Ambrozie,*) . Augustin, + Teofilact) : 

  

i , d ri Pe Sa 

€ ERA PE - pes ' . N 

ra 5) Venit ad Abraham, venit ad Moyen, venit ad Mariam,. Grigorie: „ante 
Jegem, sub lege, sub gratia. - -
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al, legii, profeților, „evangeliei, (Augustin, Teofilact, Deda);-al. 

judecătorilor, regilor, arhiereilor, (Zigaben, ete.).: Înţelesul general, 

este că Dumnezeii a provocat, adese, pe poporul ales. la. pocăință ;, 

în urmă prin. Fiul „său. (1. Cor. 10,45. 1. Petru 1-11)... 
2 . 

7 

„i cuasur.- + g) Isua vindecă o; femee Sâmbăta, 8, J0—17 ri 

„510 Şi era învățând, întruna din sinagoge 

Sâmbăta;.11. Șiiiată o. muiere având duhul:nepu- 

tinţil optsprezece ani, şi era: gârbovă și nu se 

putea.să.se ridice-în susinici.decum. 12. lar vă&- 

z&nd-o Isusachiemat-o şi zise er: Muiere, slobodă 

eşti de neputința ta,. 13. şi a..pus mânile pe ea, 

şi îndată s'aridicat drept, şi mărea pe Dumnezei. 

14. lar r&spunzând:mal marele sinagogii, mâniin- 

du-se că o vindecase Isus Sâmbăta, zise mulțimii 

că işese :zile sânt.în cari:s6 cuvine a lucera;.în: 

" aceste: dec venind vindecaţi-vă și. nu în: ziua 

Sâmbetei. 15. Iar Domuul'răspunse.lui și zise: 

Fiţarnicilor, fiecare din vol Sâmbăta-aii nu d ez- 

leagă: boul s5ă sai azinul'dela iesle! şi-l duce 

_ de-l'adapă?'16. lar pe aceasta, fică alui Avram 

fiind, pe-care o legase satana de optsprezece:'ani, 

nu:să:cădea a.:0:dezlega de legătura el în:ziua 

Sâmbetei?-17: Și:zicândelăcesteitoţi protivnicil 

lui s'aii rușinat;șitotpoporulse bucura detoate: 

lucrurile lui măreţe cari: să făcea. de..dânsul: 

Pe cale: cătră Ierusalim săverșește Isus această vindecare. :Du-: 

hal neputinţii: după v.:16..e:demon care slăbise mușchii fermeil! 

că: nu':s6. putea îndrepta,: ci umbla tot gârbovă. cls z0 avze=: 

1d—navrelcăs; să-leagă cu âvuruwpar. Perf. no?tivoae exprimă . 

că; o istare:inouă- vă: avea “loc: cât. mal: curând. Duşmanii : lut. 

Isus — al căror reprezentant e mal marele sinagogil as 

cundi atacurile; sub" “legalitate: (Deiit.. 5,113); „nu. cutează a 

atată' pe Isus deadreptul; ci'pe popor: ăcesta, a.cerut: vindecare, 

dela:Isus:. EL le: răspunde în: genere: Fățarnicilor, ete: Zigaben :i 

Făţarhicii munii” pete lângă mai. marele sinagogii, Cape ranib 

care fățăreai a cinsti legea Sâmbetei, deși își răzbuna înzidia. 

Ricepta, citeşte: sing: fățarnice —— coreetură: pentru băi (Uz), 
Y
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precedent. ,'Plur::: însemnâază -clasa,. întreagă :ă, oamenilor : care 
îl:+.dușmăneaiă, ;la:. care să : nuni&ră : și -mal marele. sinagogii: 
Isus le. arată căaparţin- celor, din 12; .54..56-::carei cunosc; 
semnele „timpurilor,:; nu. lasă ::vitele . lor. să . moară :de:: sete, ::dar: 
mişcarea, spirituală - de acum nu; 0 bagă în seamă, „După Talmud 
era ; jertat a adăpa, vitele în. zi de, Sâmbătă, . (Tract, : Erubh. 
f. 20, 2), Deducerea din v,. 16.. este a minori, ad majus: xoi 
tratați, așa cu. vitele. voastre Sâmbăta, cu, atât , mal. „vertos 
(rebueă „SE tratez cu, cu „muerea : aecasta, ;care e, urmașa: lul Avram „(deci în sinul poporului ales), : şi „trebuea să, 0 dezleg 
de, legăturile, satanel, în „cari;0 ţinuse, 18 ani. Nu să ;cădea ete. exprimă 'ce trebue „să facă ! el: datorința., Răspunsul, lui 
Isus rușinează, pe. contrar, „iar, poporul, se „bucură etc, îvdosa 
(DIND3 x, 34, 10. 1os..3, 5) sânt „faptele + măreţe; ale „dul, Isus cari s% întâmplă necontenit, „Cum. arată part; prez. pivouE og: 

i, 

  

DE re 
îjeă = ufil„Parabola despre: muștar și aluat 19, 19—21. i: i; 

medina i a Olt 18:81—88,-M6,44,;8092):i ss picat 

  

aa 

18. Zise!'decr: Cur” esta! asemene împărăţia: 
lur Dumnezâi; şi cu' c6'0 voit as &mEna. pe 6a?:19; 
Asemene este grăunțului ide niu ștar, pe care lu 
ânda-l omul l-a aruncat în grădina 's a, şi a crescut 
şi s?ă făcut: copac; şi b aserile cerului s'ai săl ăş 
luit în'râmurile lut. 20: Și iarăş zise: Cu ce.voiu 
astmăha împărăţia! lui Dumnezei? 21: Asen ene 
este'aluatului; carciluându-lmui6rea l-a'ascuus 
în-trei măsuri: de făină, pănă când s'a dospit; 
toată. Aceste “parabole sânt strins- legate cu întâmplările ne: 
mijlocit:“precedente: ds aceea să şi “introduc, 'ca'' deducere: 
Zuse: deci:ete, Reprezentanţii teocrațier. sânt “dușmani lu! Isus, 
iar “poporul nepreocupat îl recunoaşte” faptele și să adauge: 
tot! mal mult la împărăţia: lui. Explicarea singuraticelor “părţi” MM 
*$..92,. Continuare : cuvântări și ziceri, 13,:22-—14,'35.--- 
11" a) Întrarea în Imperăția mesianică, 19, 22-30, | 

:; i Unil. exegeţi identifică călătoria aceasta la, Ierusalim “cu 
9,.:51- — continuarea aceleia; :alțil cred că e identică. cu .Io..
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11; 155g..când Isus... ajunge-:numal ..la:: Betăniai 94971 
să arată. „greutatea care întimpină unii voind: să. între în';-îm:t 
părăţia lui :Dumnezei; jâr. v.i 28—30's8:spune numărul “cel. 
mare „al membrilor. acestel împerăţii, care: vin: din: “toate părţile: 

log, Și umbla Isus: prin orașe, “şi sate a văţând 
şi: radă cale la Ierusalim: 23. lar. zise; oărecine 
cătră'el: Doamne, ai puţini, stut' "caro s6 mn 

tuesc? Tariel zise lor:'24. 'Nevoiţi- vă. a întra pe, 
ușa cea îngustă, că mulţi, zic'vouă caută să îiitre 
şi nu pot., 25.-De! când se! va fi sculat stăpânul 
casei Şi va fi închis ușa, şi veţi începea sta afară 
și a bate'la ușă zicend: Doamne" deschide. ouă 
și răspunzând. va zică vous: Nu'vE ştii de. iinde 
sinteţi.:26. 'Aţuncl veţi începea zice: Am mâncat 

al 
înaintea ta şi am beut, şi În ulițele ioastre al 
învăţat. 27. Și va zice: Zic vouă, nu vă ştii pe 
voi de unde sâuteţi. Duccţi- vă dela mine toți. 
lucrătorii nodreptăţil.: 28.- Acolo'va fi plângere 
și, scârșnirea, dinţilor, când;vreți vedea pe Avram 
şi pe, Isac şi, pe lacob. și pe toţi prorocil, în împ&i 
răția. lui Dumnezeii, iar pexyol, „scoși, afară. 29.Și. 
TOT veni. dela răsărit și. deia apus,şi: dela, miază-, 
noâpte și dela, „miazăzi, Și. vor ședeain imperăţia 

care vor fi într, şi sint întâi care. vor, ii, celdin, 
urmă. dieizogețezo==a, umbla, prin țară, și fără adausul drd ZIS, 
gas. „Prin orașe şi sate „să leagă cu “învățând, + Oarecine ;. 
cu anevoe. uinul din partizanii lui Isus, pentrucă. cl se îndreptează: 
cătră, „mulţime.; “iar admițând, că „este un învățăcel, apol..s'a; 
putut “vedea. îndemnat st, întrebe „pentru. cerințele grele cari le, 
pretinde Isus. dela. al săl. Se mântuese :, în împărăția, mesianică: 
când aceasta, să va, realiza. (2. Tim. 4, 18. Rom.:5, 9; 2 2, Tes. .: 
2; 10). Construcţia este: după iozvaovau vine punct ; dp ov. 
18957 tort sânt protază, iar zore doş 3095 ete. apodoză. Lach- 
mann pune . coma după îoyvoovo, —. dar persoana:2..495709% . 
nu convine cu persoana a 3. î0yVoova, Nevoiţi-u: daţi-vt 

toată silința (1. Cor. 9, 25; 1. Tim. 6, 12; 2. Tim. 4,7); 
Ușa cea ângustă (Alt. 7, 13): împărăţia lut. Dzei: să. întăi 
şează ca' 0. casă în care să poate întra numat.pe 0 uşă strimtă;:
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care. la, timp anumit să închide. Isus spune deci că „toţi isă 
caute a întra, pe poarta aceasta .strimtă în. împărăţia sa,:: căci 
unil vor voi s'0 facă, dar.va fi prea târzii; nu vor.putea să 
între nici aceia care mal nainte erai foarte, aproape de stă- 
pânul casei —. dupăce, odată uşa sa închis. “ Zigaben:.. Căci 
înfățișează pe un. stăpân de casă :Șăzend și: primind pe prie- 
lenil săi; apol.se scoală. și încue ușa case) sale și mu mal lasă 
pe alți se între, Că mulți ete. începe propoziţia : nouă, .-care 
încheie cu va fi închis ușa; apoi. urmează 2 propoziţii paralele : 
Și veți începe... și sespunzând va zice ete... (25—27), . Stă- 
pânul. casei: Isus, după v. 26. Bate la ușă. ct. Mt. 25,.11.. De 
unde. sinteţă: vol mu aparțineţi faiilier: mele. Timpul. potrivit 
la pocăință nu trebue perdut,, căci, după. acesta, şi. ceiee: aă 
stătut cu Isus în legătură externă (ai mâncat şi 'beut. cu el) 
nu pot întra în împărăţia lur Dumnezeii. Avram, Isac, ete. 
Mt... 8, 11..12. . Dela „răsărit, apus etc., arată lățirea . creşti- 
nizmului.. Durerea, lor. va fi foarte mare, pentrucă vor, vedea 

"în împerăția lu! Dumnezeii pe. părinţii lor, -.pe . profeţi,.. chiar 
pe păgâni din toate. părţile. Vor şedea: înfăţişează - această, 
împărăție ca ospăț (Mt. 8, 11). Scoși afară. să. potriveşte „la 
imagine, deși el, nu fuseseră lăsaţi în lăuntru; el aparţin: casel, 

„adecă teocraţiei T. V., și aveaii parte cu patriarhii şi profeţii, 
„dar. acum. sânt reprobaţi. și. alungați. . Și iată etc.. introduce. o 
„mouă apariţiune cf. Mt. 20, 16. Cei dântâi: sânt Ludeil care 

aă fost. chiemați, mal nainte; .cex. din urmă: sânt, păgâni. 
Aceştia vor 'schimba rolurile cu privire la împărăția lui Dzei ; 
păgânii. vor întra, iudei! nu ; cf. Rom. 9, 30 5q,:11,12. 17.:sq. 

6) Pândirea ul rod, 19, 31-35. 

„..„... Cele istorisite aci (numar la Le.) sai întâmplat în pro-. 
vina, lui Irod Antipa, în Galileea or Pereea. V..31—33, în- 
deamnă fariseii pe Isus să fugă de acolo, pentrucă Irod caută 
a-l ucide, iar v.: 34. 35 să împărtășesc cuvintele rostite. despre 
Ierusalim, care e, împetrit și va fi alungat. din împărăția lu 

(Alt. 23, 37. 39). DE E 
„81. În aceeaș oră venit-aii la Isus unii farisei 

zicend lui: Eși şi mergi de aici, că Irod vrea s6 
te omoară. 32. Și zise lor: Mergend spuneţi vul-
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pii. acesteia: lată scot. dacă şi Yi jidectistăziiși 
mâne; şiia treia:zi:mă-'voiti săverși.: “33-:Gi trebue 
ei săicălătoresc'azi:şi mâne și:ziua“ Fm ătodre, 
că:nu este: "cuvputinţă săipiară proroc:: vatară! de 
Terusalim.: - Teofilact, Zigabei ete:"cred" că! fariseil” riăscăcest, 
aceste” ca să: depărteze”: pe . Isus de acolo, pentrucă vază lul cre 

ştea, prea: mult la popor. Dar din răspunsul următor: al” Doi- 
nului “rezultă mai “mult :că -fariseil ati fost trimiși de” Irod st-l 
provoace â'se. duce“ din: ținuturile Iul; pentrircă. face: ininunt! Şi 
se“temea de: tumulte (9, î..9).. Jrod'e 'care: a „lăsat 'să fc: ucis 
Botezătorul (9; 7:sq.). pulpii acesteia; se aiinieșto: “Irod” peni- 
trucă “se. foloseşte. 'de: farisei: ea 'mijlocitori, câre încă” voeaii “st 
vadă: 'depăr tat :pe Isus de acolo (dâană că; piov erb Piid: Py A. 
5; 141. Plat. Pol. 2: p.' 365): Scot draci 'etâ:; ; “Isus amintește 
minunils sale; pentrucă, i aceste u6liniştesc! ial: nult: pe Irod (9, 
9). relerodjida e pasiv şi să “înţelege - moartea: “Domnului ; “iar 
prez: exprimă” 'viit.-:sigur. 'Ale voii 'săvârși' "(Vulg!consăăii 7); 
moartea: și - săvârșirea lut atârnă! de: planul dzeesc.! “Duișiitanii 
maii' putut înțelege. aceste cuvinte; iar: noile tunoâştemi din 

istorie: “Azi: și mâne (timp scurt, Os. 6, 3)-— zice'Isusi— 
voii: lucra încă pa mântuirea, : omenitil "fără a “purta grijă 

de: cursele ui Irod, lar a 3. zi (ziua hotărită de Dacă, ni de 

    

TI: "tzoutin 'scil. 1juigu= Ti] ler 0uz- pati oii adinit- 

tătur,::non "convenit:;: nu's 'poate;!'€ iperbolă şi! exprițiă în 
ironie ca, necesitate icecace sai întâiiplat adese.* Nu: toţi: pEO- 
feţii sati: perit în “Ierusalim: nică: ichisăit Botevătăriil: Isus 16 văs- 
punde că el va părăsi acest ţinut, dar nu pentru cele spuse 

de Irod, și va călători la Ierusalim,:undeiva muri, căci acest 
oraș, nu Galileea ori Pereea, a „monopolizat ucider ea, profeților 1), 
Tre 

| 34. lerusalinie, Ierusalinie; care, ucide. pe pro» 

foci și aruncă'cu. pietrii pe: cel: trimişi: la” el, de 

câte ori voit- am st. adun „pe fii EL cum „adi 

ea 

isa, vouă casa voastră. t tous ca! nu: mă e vea 

Da % Exegeţii care ini: ș; 82 Orjuegov, abâror şi 17 zolen în înţeles li- 
teral zic: „Încă 3 zile ml-am propus. „să lucru în Galileea şi în! ' aceasta 'nimeal , 
nu mă impedecă. Totuş în aceste 3 zile trebue să mă depărtez din „Galileea, pen- 
trucă trebue! să mor în Ierusalim, nu în Galileea“ (lejer). 

35
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imabvedeaipănă:vaveniicând.veţiizice:: Bine este 
„cu ventat,celce vine: întru; numele :Domnului.: În 
i aceste 2; versuri să exprimă :compătimire sadiine simțită. "A du- 
icendu-și -aminte Domnul, de: moartea; sa! rostește: vaete :contra 
„erusalimului.:» Mt;.;23,::372.sqsu aflăm: aceleași. cuvinte;> dari: în 
altă. legătură ; probabil :este: că sai :rostit de'i2:orl! zăvoodla 
“lai.Mt., să înlocuește.; cu zpv:u: -+Y000L&y :-:iCuibul, adecă pui). 
; Recepta : citeşte:-toraos dupi:-0 :0îzos Vu = lipseşte în:mal 
; multe mărturii -şieste adaus-. exigetici, pt. 1păea,: (Rec: 15) 

: Ore-eimre ete:: pănă, va veni timpul ;când. veţi fi zis. ++Bine 
vestevcuvântat ete. cf..: Ps:.118;,25. "Cu. aceste cuvinte :să-pri- 

„1-meaiă: pelerinii „care "mergeaă Ja: lerusalim ;itotodată, să'fâce ăci - 
-aluziune, la: Mesia, de aceea: [sus-e.:întimpinat cu -elei (Mt: 21, 
49): Zic; voue; ete. să,.rapoartă la: întrarea: solenă,: a lu ISussîn 
„lerusalim (altcum: la Mt.)..şi: exprimă că -eli are intențiurieai a, 
„Vizita acest oraș! de;;paştile iviitoare. (V. 22.9; 51: Wieseler, 
-0p.ic.:+p.::322). iTeofilact; ete: rapoartă; aceste cuvinte la «paru-! 
„zie —: ca «Mt.::23,.39... şi cursul: ideilor. este :;;:, Ajutorul dum- 
nezeesc ;sedepărtează, de cetatea! voastră, şi: în "această: pără- 

„Sire: nu vin „la, ivol: ca; sprijinitor; — vol ::nu - mă 'veţi .:vedea 
„Înainte. de.;ce .nu.voiii veni +să întemeiez: împărăţia mea . şi ::să [i , 

4 dit ;primese,;dela.:vol:-omagii ; ca „Mesia“: (Mever)ii i îi, cu VOL, $ Meyer 
. ie : , Ma ţa a pe n9 bt barete pe lia te ae Poate e ada 

  

Dă 

c) Isus vorbește la ospețuil “unui 'farisedj 14, 104 să , 
ce fe Por pe : 
iu Când: şi: unde! a pronunţat Isus: cele următoare :nu 'să poate 
spune: Cuprinsul! cuvtntării: arată cuni “Isus "accentuează: că 

2 împărăţia :lu  Dumnezeii: este :0pul! graţie: i “al miler;: orice 
i pretenziune: bazată pe: lege: nu are: valoare. | Întregul: tratează 
"a) sânţirea::sabatului: (vi: 2—6); 8): mesenit: 'ambițioși :(v, 
7—11);:y) gazda egoistă (v. 19:14); '9)! asămenarea: ospă- țulut (ve, 1504 ti e tului ED Ea crai 
iii : ET Pa! i ie atace pt a ei)" 1.'Șia fost 'când'a venit'în! casă 'unuia 'din pa o ei Do. se pape ba A tere GA opiu “boeril: fariseilor'să mănânce pâne întroSâmbăţă, . dei aie gti i cour "ja d ia e gi firea „ȘI âcela' erai pândindu-l pe“el.'2:' Şi'istă' un om 
“oarecare cuprins 'de' boala 'de apă! erh “imaintea 
“luk: 3.::Și-r&spunztnd Isus “zise “cătră legiuitori 
Şifarisel grăind:, Cuvine-să:a-vindeca Sâmbăta! 
ori nu? Iar el tăcură. 4. Și apucându-l l-a.vinde-
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ocateşiil-a<slobozit.t5.:Șiirăspunzenăiţloriziseta Al 
ab ăruifiirsăi boirva cădea în: fântână,i şi inu tîn- 
-datâăiiliva scoaterafărăciniiziua: Sâinbeter? :6:2Și 
snusputurărăspundeiluiila: dceste. «Boeril Yariseilor 
„5dnt căpetâniile!-acestora;: 'care;;:înființaserăi Şcoale!: (căi Hillel, 
»Şammais Gamalie! :tc:); run :atareirivităope :Isustlal niafsă 
„Sâmbătă : cândudădeaii :-mese. mari.:(Neemii284510). Să mănânce 
vpânei ef: Mt! 15, În Și aceia: fariseii Pândindu:li'pe elisca'să 
(„afle cevă î) spreăa-lu fuvinovăţi: 3 Șiviată exprimă tevâTieașteptat; 
a adâst :6m ilcerer st: Isvindeceț deși nu cutigraiii? vin Zigalen: 
-iDraj«stând: și necutezână a. (ceră 1s- Lebindecevpent iod eratziiua * 
iSâmbetel. şi::de!frica'ijariseilor j. el'seurată aemat, ca” VezEndii-l 
„să 26 > fată smilădeehiiși săsl- vindece de boală: ai apătisPro- 
«babill este însăr că2 fariseiltânumâ aduseseră, pă acest, bolnavi ca 
as&sispitească pe; ISus:Și :răspunzând.. sus"(Mt511, 25):zicând 
“Xezuipe câl! bolnăv! Respunzend sfiriseibb! întrebareascluiti Isus 
-afirmativtar: (fi udmis: minunea; iar: răspunsul Atgutivdarifi tra- 
- dati lipsair de, iubire: a-ăpidapelur Apuitândibl: de :mână ; Siar 
„airor::săuleagăi ca îtoaro Recepta, citește vivoti ONKLXA tale, 
„Vulg. jliar cele mai imulte- Msseriaiii! vidg 1joși sîn rcăzul! acesta 
“ inţelesul:; este "a vindeca: este: fapta unui ajutorin'teazurtrde 
nevoe — cum e lu fi săi boul: Care” caditiînegroapă 'a!deciertât 
Sâmbăta ; saii: ajutorul ce-l dăm lucrurilor şi persoanelor ce 
aparţin, nouă trebue; dat: și saltorasa pi atat auzi (o 

7. Şi zise pildă cătră cel chiemaţi, luând 
„amintencu m; aleseseră locurile:sceledântțâi;tzicend 
sori: Bin Cândevelefi chiemati dereinesiala nuntă, 
„nu, ș&diea în locul: celidântâiă ca:nuieu vai stibie 

sehiemat.„de; el altul: mai cinstit: decât tine; Jaşi 
venind; cele, te-a 'chiemat pe; tirieșispe:el;vazice 
„ţie: „Dărloculuacestuia, şi; atunciiicu, rușine--vel 
începe a ţine local cel mai de pe urimă....10. Ci când 
Mel fi, chiemat, mergând, şăză, laplocul eebmai din 

Oa 
urmă, ca Veni d, gelcg: te-a ehiemati să: > ăizică: 
„Prietent,; mu tă- te, mal sus;satunei vafi ţie, cinsțe 
„inaintea tute care sed cagtine la masăy Al: „Gă 

| „tot icdLea se, înalţă, pe. sine şsmeri, să va; aşi cele 

pt d) Mil ete: credcă, textul, primitivi a: fost dic; dinfcâre sta) forraat 0j/og 

“ont pufoge, | [- vhiâniqa id be Bai to 3 Sur 10 
35*
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se smerește pe sine înălța-să-va, nogafoj=tih,, nu, 
asămănare, „Ci .zicere (Prov.. 1, l. 6, 10.). ENE ZoV., scil. z0v, 
ov, anima „advârtens,. “sus observase „ce făcuseră, „Soții de, 
masă, -de aceea, se vede. îndemnat a spune această zicere. ci. 
pouovs: la nuntă, nu ospăț în genere.. Pe „tine -şi pe el: cel, 
agrăit Şi altă persoană ca, obiect. la chiemat (zacous). Va zice 
ție; viit: nu' " depinde dela; puzjzioze.! Și atunci cu: rușine etc. 
accentuează îndeosebi ' momentul rușinărit ce urniează după ale- 
gerea, locului 'dântâiii. “Locul cel mai din armă (+. 9): pen= 
trucă, celelalte: „toate sânt ocupate. don exprimă momentul când 
începe” vușiuarea cu ocuparea acestui loc. îa (vi! 10) corespunde 
lui: fijrrore” v. 8 'și exprimă scopul la avantoe cîş To to parov 
zonov. oei 'viit. indie. după a (Win. p. 271). Alută-te may 
sus: cătră mine, "pentrucă stăpânul casei șăde: în capul mesei, 
V:.10: exprimă deci smerenia, inimii ar&tată în faptă în 0pu- 
here cu. cel! de. mat: nainte, care: ocupă apoi locul cel din urmă. 
La“ vi 11. “ct. Mt. 23, 19 (Prov. 29 23. ob 22 29. Ezech- 
17, o4 Jac, 4, 6; 1. Petru 5, 5). i 
la, ar. zicea și celuice, i chiemasc pe. el: 

„Când faci. prânz: sati cină, nu. chiema! prietenii 
nică fraţii tăi nici rudele tale nici vecinii bogaţi, 
ca nu cândva. să.fe chieme şi ei pe tine.și să fie 
ţie răsplătire, 13, Ci, când faci. ospăț, chiamă pe 
săraci, neputincioşi, șchiopi, orbi, 14. și fericit 
vel fi, „că. nu..aţi ce- UL întoarce; dar să va răsplăti 
ție, la învier ea. dr epţilor. tororor [i dejunul, deinvov=, 
coena, mâncarea, principală și. să ținea de cătră seară. gowveiv. 
Tva =a chiema la, sine (Mt. 20,.32. 27, 47. Me. 9, .35); 
=—a învita. Mântuitorul. nu opreşte absolut a învita, pe. prie- 
teni ete, ci numai accentuează . “ospitalitatea cătră cei săraci 
ete. “care nu pot. răsplăti pentru invitare. Bogaţi aparţine nu- 
mai la vecinii. Să te Chieme (rzuzaltaour) ; „Xen. Symp. 1, 
15: Nici ca răsplătire nu me chiamă cineva; pentrucă toţi 
știi că în' genere nu. poate întra ospăț, în casa mea. Și ei are 
în vedere pe toți care i-a învitat. GVUzIIjgouş (dela 7905 stă 
în, „legătură. cu do zewv)= =ciung, olog. La v. 14. zice Crizostona : 
Dacă înviță. De un sărac duloraș îţi este Dumnozeă ; şi cu cât 
mai mic. este fratele, . cu atât mai sigur este că întrensul vine 
la, ine Cristos și to vizitează. . La învierea drepţilor, adecă cu
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deiatdlți “drepți: care vor învia cu înărire! “Uiil exegeţI- zic că 
există '2 * feluri de : înviere: a drepţilor şi “pecătoșilor; şi. “la 

această învăţătură să | rapoartă cuvintele * Mântuitorului . (It. 

24, 31.*Acta 24, 15. lo. 5, 28 sq.; 1. Cor. 15, 23; ai 

Tes. 4, 16 cf. Apoc. 2, 5 sq. 21,1 sq.) i 

15. Iar auzind aceste unul din, ceice geaca 

împreună la masă ziselui: Fericit care va mânca 

pâne în: împărăţia lui Dumnezeii. 16. lar.el! zise 

lui: Un.om oarecare făcuse cină mare, şi. a chic: 

mat pe. mulţi, 17. şi a trimis sluga sa la oracinei 

să zică celor chiemaţi: Veniţi că toate sânt g ata. 

18. Şi începură dela unul toţi-a se. scuza. Antâiul 

zise. lui; Țarină am cumpărat, şi, trebue să mă 

duc să o vă &d; rogu-te scuză-mă. 19; ȘI alțul zise: 

Am cumpărat cinci părechi de boi, şi m&ducsă-i 

ispitesc, rogu-te să mă, ierţi. 20. Şi altul zise: 

Muiere am luat, şi pentru aceasta. nu pot veni. 

21. Și întorcându- se sluga a spus domnului săi 

aceste. Atunci mâniindu-se stăpânul casel-zise, 

slugii sale: Eși îndată la căile şi ulițele : ce- 

tăţii, şi pe săracii şi ciungil şi orbii:şi: şchiopil 

âdu-i aici. 22. Și zise sluga: „Domnule, s'a făcut 

cum al poruncit, și mal este: loc încă. 23. Și zise 

domnul cătră slugă: Eși la drumuri șila garduri 

Și si lește- -i să într, ca st se umple 'casa mea; 24. 

că zic vout că mici unul din acel: bărbaţi chie- 

maţi nu va gusta cina mea. Cuvintele despre înviere 

îndeamnă pe unul din meseni a cugeta; la bucuriile împărăției . 

mesianice — “reprezentată ca un ospăț. Isus v&spunde în pa- | 

rabolă, dar arată că mai mari! poporului “vor: fi eschiși dela 

ea. “ Parabola de aci nu' e identică cu Mt. 22, 1 sq, deși sa- 

m&nă foarte” mult. - Datina, de a învita de repeţite ori, “ fiind 

masa “gata, există și acum în orient. A chiemat ; Dumnezeti 

demult a, învitat pe toți israiltenii la împărăţia 'sa. Toate sânt 

gutu exprimă 'că nu se aşteptaii să fie aceasta așa" curend; 

HO are emfază. Începură: mal: nainte” primiseră” învitarea, iar 

acun „toţi se lapădă; caro suâe e adverbial. şi trebue să supli- 

nim wpuzăs sai qprovis (Min. p. 549 '0bs. 3. Rumanim. na- 

guuzetadau=cu rugăminte a refuza, a se scuza. Nu fără impor-
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tanță rsânt i: motivele»'seuizelor::vântâiul! sirhțeşte'-părere:' 6! răni, 
căonutpoăte împlinipromisiunea :1 â1 42. 'se-:ală; deja:"pe''câlez! 
dar: nă 'spune: că -6Ssilit anu putea! se:şi ţiiiă-culvânitil cal. 57.) 
niiiardiniă :un” motiv.-de:i:Scuzăiir'el + răspunde “brusc : nu poti 

“meige: Îudată:> deoarece cina;'e: gata: timpul eînaintăt: Găile! 
șiilifele:'Cotăţii 'sântostradele “largi: şi:ân guste. & Dipămât Îmarir 
poporului, care râu primit! învitarea, să chiămă 'săracil, vamâșir.i 
şi păcătoşii. S'a făcut cum ay poruncit are ii vederi (poruncă. 

„din vă 2leLa idrumuri: afară 'de, cetate ;: garduri ; sânt riumal 
întregire; la 'driumairă :i unde» :se - așază; drumeții, icerşitoriă ete. - 
Isrâiltenii inu :atinvoit „să vină, :acum să tchiămă păgânii a“ lua- 
parte: la. împărăţia» mesianică, avăyzadov.:; cu: rugăminte:; să-l: 
îndemne :să între. Poe pare :a :să “raporta la, imesent o (v. 15), 
nu! la/:slugi; :Zigaben :: Pentru aceea: Sa grăit: parabola: i Din: 
acelibărbăți :;din celrhivitaţI;c:așa asigură: stăpânul; caser.:(nu * 

„Isus —z5 căciel-apares:acinita:) serv): că, ospățul::lui::totuşi:să; 
va» ținezinuooi joi Expijitut ge sto Erate Bursb “as ploi 
ga 8 Sina a tsuisui î59b loc Intai po pir ul aud 

"5 ob otuisuri d), Urmarea după! Cristos! Mp 253 îi ih 

  

    

pf SOIA Î2 Bloaz vu bueioatetjiitna ca ct porti pct 
251 Din periodașcălătoriilor lulsIsus epriri țară: Le:-mai- amin=r 

tește o: cuvântarevrostită, cătră popor.;: Datorinţa;. celuice: voâştei: 
s&: meargă: dupăr:dânsuls:este; a; părăsi toate lucrurile pământeşti: 
Omul să delătare “pedecile,. “precum «face ;:celeg: voeşte a.-zidii-(v: 
28a +30) -:şi regele: care încheie pace, pentrucă „vede că nu poate 
învinge: pen duşmanul stii, (v. ;3,1+ +32). + (Gnoma; despre 1 sare, 
(M(.:5; 1132 Me.; 9,; 50) arată, şi, ma mult, pecesitaţea de a, 

„uri ilumea ;(95:34,35)45 sui seu ami volan i a ui 

& 

-02 d5i“Tar:mergeaculdânsul poporiiniul b, şil în 
torcânlu-se zisa 'lor:::26.: De vineicineva:la minei 
șinutășterpestatăl 'săi'şi! mumă și imui rreă Ti 
fiibşi'traţitșivsurorile, încă! şi: sufietul “săi, nui 

"poate fi tiv ăţăc lu Dim ei 27. Celeeiinni “poartă. 
crucea!sa'șiinu vinetdupăihej nupoate fiiuvâ-: 

" ţăcelul miei. -:Mergea “cai "dânsul. arată “situația i'când: Isus" 
râstește: aceste. “cuvinte ;. nu::că: “Isis! eră pe calâ”ila! Ierusalim.“ 
De"bină ncinevă” etei arată! cou făcea) poporul itmându-T;"! dar; 
ateâisti” alipire enesuficientă spre ră fi părtaş la împărăţiă mezi 
sianiică'i Drăște i(Mt:, 6, 24i6t0ș 37)bare înlţelesuli:: învețăcelul: 

2
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„mei: trebue,s&, se, poată, lăpăda;: chiar] :și:» de „cele + maă:sintime,; 
legaturi, când aceste, :îl, sânt pedecăi: la; împlinirea; datorinţelor> 
(A1t.145; [43:24,.9:, Le: 319 p;14c:;10s 320. 57 15 8):5 
Încă și (era. de, iza) adauge'-un.: “moment,,; „pe care : omul + din; 
iubire cătră;.sine; voeşte; să-l. păstreze: v.. 974 exprimă, că. ÎN 
văţăcelul «lui. Isus „să, fie gata, „a suporta, toate, chinurile. ȘI: Su=,, 
terinţele mărturisiril.: sale; al. 9,:23:i (Mt. 10, .38. „164.24. a 
Me, iBuc34: 10, 21).-. pe ai, a „a - is 

Im 280 cti'cine: din OI voind'să zidească: turul 
aăinutântâiiişăzend! vassocoti“cheltuiala; deare: 
spre:s&vârşire?:99-:Ca:nu cumva puntn dtemelial 
şiineputEnd săvârşi-toţicareivădwvorîncepe:st-şii 
bată jocide:e1,:;30.;izicând:că:acestiom:a începuti 

săizidească;și:nu a:putut:sfâirşi.: Căci'să rapoartă la: 
provocarea: precedentă.::rvopos :are 'înţelesul : palat “în forma» 

turnului. es: anagriaudv:citind: trebue::să; înțregimi'la: exe cu-i 

vintele 77v Vandwmv. Acest om: să înfățișează batjocuritoril; ca” 
cum l-ar ar&ta cu degetul. Omul deci înainte să caute a. se. 
zidi în lăuntrul: săi: (6;47sq2 Mt:17+:24ns4.)h Înainte de a 
începe zidirea să se cumpenească, bine spesele şi averea sa; 
mal ubine:esteia::nu începe:lucrul decât': încependu-l; a-l | lăsa 
nesfârşit.-rAstfel: şi: mulţimeas;de acum nu-l: poate; urma: în în-i 

tregului eY; +/dei"aceea «mai bine: este: săii:nu: iînceapă.:i a: primi: 

învățătura: lul--şi apol a :0 părăsi” (2... Petru:;2;; 121): oh e fanul 

We BTR Sai care: împărat mergând: să: solist 

cualt'împărâti în -'războiăii ai: mu! şăzendântâiu! : 

se sfătuește:deivă putea cu: zece mil'să se'întim-! 

_pine cu celce vine asupra lui cu douăzeci demil?: 

32. lar desnu,; încă fiind departe: trimițând s0- 

lie se roagă de,pace: 33. Așa. deci, fiecare;din yol: 

care.nu seulapădă de; toate averile.sale:nu.poate; 

fi învăţăcelulimei.. V.., „98—33. are; numat; Le, -els i71648=) 

mov. în: legătură, cu. „ouu Bdâdew. zi; indică, scopul: ia se: lovi, 

„cu, cineva, “(eds Ac zar. Polyjd.. :10,127,1 4; Xen.: Cyrop. CAE 1, 

20. etsuuoVouaxiav n00s Tia, Stralo. 14p. 676). Se .sfă-; 

tuește:neu beliducii și, sfetnicil.:(Acta.;5,: 33; 15,37). v; dexa, 

low; :2v = înconjurat, de ; „cu. ...Jar „de NU adecă, „nu. poată, 

face; aceasta..; Un împărat: din. „cel. 2: se. simţeşte, slab, de; aceea. 
nu; lasă, să ajungă,; la ucidere, în) bățae, ci «caută mal. nainte a. 

    

rea



=. 552. —. 

încheia pace., zei :7r005 ;zrjv, ctoipvmv=quae, ad pace. componen-; 
dam, spegtant;::- cele: ale păcii, a încheia. pace ;; contrast la rd; 
77005, no2euov (Xen. „Anab.. 43:10); Aplicarea pild=i urmează: 
y, 33. Cine ivoeşte;;a „fi învăţăcelul, lui, Isus; trebue să ; luptei 
cu stăpânul lumii ;; nevoiud, să-i fie supus, trebue.;să se lapede' 
de; toate lucrurile; lui, „De toute averile „sale, e-:zis: în. genere ;; 
special ;e, v;, 26. ni, pir at 
în 84% Bunăe deci sarea; iar.dacă:şi-sareaseva, 
împuţi, cujce.Ssă&..va săra?.35. Nici.în pământmici 
în. gunojitiinue de-treabă; afară..o vorlăpăda: 
Gelce.are urechi de; auzit.să audă: Stricându-se. sarea; 
nu mai există Imijloe:.a.;0 ;aduce: în starea: normală când. să-: 
rează, şi; dă. gust: mâncărilor.;. Nu-i bună nică în .păment, adecă, 
ca. nijloc de; gunoire,; nică; în, gunoi, amestecată cu acesta; spre 
a-l. face, „mal: bun. Afară «te. are. emfază.'; Celee 'are urechi. etc.. 
provoacă „pe „auzitori, a, cugeta serios . asupra „cuvintelor. . Înv&-. 
ţăceii.. sânt, pentru;.lume ca sarea : pentru „mâncare: păstrează. 
puterea, spirituală. de „vieaţă . și . înlătură  -putrejunea :p&catului.: 
Când, însă: şi „eăs.perd puterea, spirituală. — graţia creștină n și. 
adevărul —,nu o „mal. -pot;. redobândi,::ci sânt netrebnici și: 
eschiși din; împărăția mesianică, „| paul 
a ia : i - : - 

4 FER e) 

? ÎN E Pia atita . i pai Baii daia ei pi Pa: a | Da, 

$.:93.. Iubirea lui! Dumnezeii -mântueşte pe oameni, 15,:1—82. 
Ce aa ez at 

wo: Parabolele următoare . descriii: nemărginita: milă a lui: Dzeii 
„cătră: păcătos. : Autorul tratează ' simplu: o." datină a 'lul . Isus: 
— a grăi în parabole — ce nu-'ne'silește::a, credeică 'aceste! 
3 parabole s'aii rostit în acelaș timp, deși sint îndreptate 
contra, celorce îl învinovăţaii. că petrece, cu păcătoşii. 

1 î. î eu 0):Parabola. despre! oaea'.perdută, 15; 1-—7,.. 2 
i ag Fiti! Gl 18, 19 rue e 

pa ! D) , pu DN re pa ui 

  

ins, :Larueraii apropiindu-se.de el toţi.vameşil 
şi.păcătoşii;st-l asculte. pe:el.:2.. Și. marmura 
farisei! şi cărturarii zicând că. acesta primeşte 
pe, păcătoși și:mănâncă; cu ei.:3. Iar el: grăi'lor 
parabola, aceasta zicând: 4;Care;som din votavend 

"o sută-de.ol şi.perzând.una din ele:aii nu-lasă pe
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cele noauăzeci'şi noauă în pustie şi merge după 

cea perdută, pănă cândoaflăpeea?5. Și aflând-o0 

o pune pe'umerii s&i bucurându-se, 6. şi venind. 

încasa adună prietenil şi. vecinii,“zicând lor: 

Bucuraţi-vă:cu' mine, căcl am aflat oaca mei cea 

perdută: 7. Zic vouă că așa va fi bucurie şi în 

cer de un păcătos care se pocăește decăt de. 

noauizeci şi noauă de drepţi care n'aii trebuinţă 

deipocăinţă. Eva apropiindu-se: voii să facă aceasta. 

Toţă “e iperbolă poporală; exprimă efectul lucrării “lui Isus în: 

genere. După : cuvintele :precedente (14, 25—35) vameşii şi: 

păcătoşii caută la Isus  mângăere şi 'ajutor; el. îi primește, 

ceeace nu place fariseilor și cărturarilor. Fariseii să amintesc 

âmtâiii 'spre a arăta că ei sânt cauza murmurăril.: Imaginea, 

parabolei: să află în-T.. V: (ler. 50, 6. Ezech. 3411 sq.).. Una 

față de 99 exprimă nensemnătatea perderii : în: proporţie cu. 

ce.'a.mat rămas. În pustie marchează și mai mult uitarea de 

celelalte oi decât la Mt. pe:mante. Pănă când o: află. arată 

zelul. celuice caută oaea perdută. V. 5 sq. vedem că păstorul 

nu pedepsâşte oaea rătăcită, -ci puntnd-o pe umeri plin de 

bucurie o duce la turmă; bucuria se manifestă apoi şi în 

aceea că chiamă cunoscuţii a se bucura împreună cu el. V. 7. 

este aplicarea parabolei. Va fi. exprimă ce să: întâmplă în sin- 

guratice cazuri. 7; cere pâllov (Win. p. 226. c). Omul se 

bucură mai mult de ce fusese perdut și a găsit decât de ceeace 

era sigur totdeuna. Drepți sânt ceice cu adevărat aparțin tur- 

mel lui Cristos, nu.cel din lege... Da -- 

8) Drahma perdută a unei femei, 15, 8—10, - 

8. Sai care muiere având zece drahme, dear 

perde o drahmă, nu aprinde lumină şi mătură 

casa şi caută cu sirguinţă pănă când o află? 9. 

Și; dupăce -a aflat-o chiamă la 'sine prietenele. 

și vecini! zicând: Bucuraţi-vă cu mine, că am 

aflat'drahma care'am perdut-o. 10. Aşa, zicvouă, 

va fi bucurie înaintea ângerilor lui: Dumnezeii 

pentru un păcătos care se pocăește. În această pa- 

rabolă — care samănă cu cea,' precedentă: — observăm des-
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cripţia, foarta. vintuitiyăa ;căutării maţivată, de.. Valoarea „ce 2276; 
o drahmi; pentru. femeia, nevosașă: Ca ȘI: în alte; parabole pic 
îi ni să, „explică toater.trăs: ari lest sd: ze. „aprinderea, luminii: .... 

măturarea ; Şi căutarea; „Za! finşemnează 0; Stmă. mică, “rotundă: 
uyradețeau=convocal, sibi, emaj. „semnificativ ca „auyzalei, V, Gu, 
Înaintea, „ângerilor, lui, Dumnezea, „exprimă in “special, cele, zise, 1 
v..s 7: Bucuria - lut „Dumnezeii; sg: infițigează; ca una ;ce; Sa; ma-i, 
iesi, fiind, faţă, ângerii (12, 8). der PE E qua mi 

AS: lia piei rana = ovphsia LUI “i 7) oroare 
25 V(.0). -Părabola despie fiul retăzit, 1511182 îi ial 
„PiltG por dsr promitea ciori feet se în mp brtodzot 

palide lar grăi::Unconi: oarecartavea: doi, feciori. 
2 iŞirziseicelsmâd:tânăr, din: elstatăluiisău: Tată, 

ai mi: partea: ce. mii să cade:din averes Șiaimpărsi, 
“ți lor averea; :Dispoziţia parabolei este:că icel mal tânăr între: 
feciori 'să ceară ipaitea - din; moştenire;: :ceeace cel ș; ; mal: îbătrân + 
putea face nimât:renunțând la; ;dreptul: desântâia iiaştere: Cel 
na fenerit Zigăben::s Numeşte. cel nial: tânăr pes: păcătosul » că 
po unul - cu minte rcopilărească.; și dedat:la:: patimi: ; Partea; «ce î 
mi -să 'cade;; Saii:: numaj; ceeaca mă :SE scadă:u te vine fiecăruiar 
(Deuts 21,17. Michi op.ic. i$. 1419). „tTatăl se “învoește; -la 
această cîmpărţire căci: să: zice s; <și n» împărțit «ele:,! adecă= lu 
ambrdol::feciorit, sciu: deosebirta, numar; că! edl; mal, miei capătă + 
partea “sa. indată;i ! iar 'celalalti poate jsă; o considere. a: sa, dara 
0- âdministreazăi «tatăl: :0 floşi z=icu ce, trăeştei o] | familie; apol: 
în - - genere =0ugiai==:qiere : (87:43: 21 4. iMe: 12,44): 019 
18 Și aj du pă îultg ile ad ithând” toăteiifei: 

ciorul cel mâl tente sta: "duși întro! ţară: departe! 
şi/4 0016) a risipit âverca'sa! viețuihd în dozeri! 
dări, "Id Tari! cheltuind "el toate fost: a "foăin ete 
mâre “ni acea "ară, "șia începi“ dise! Tipsi, "1oȘ 
mâtgând! Săi lipit'de“ui icetățeanidih: aice: ţară,” 
şi? a: timis pe'eli la) țarină, st pastă 'poreil.! 16 
Și dorea” sg- ȘI sature pântecele! de râşeoțelei carii 
lg md Ei porciti şi niincne nuci dă! Todte ta pri-| 
misc “artpt parte” 'Sâ'"'dus" întro “țară depărte:! pentruca să nu! . 
fie. sub.controla tatălui. Acolo: unde. mersese. acest; fecior. cade 
în: ispite: În" dezmerdără. (doujrios dela aiprivi-şi-. "0iw;:: 00 =, 
auto) caracterizează vieţuirea lu! în genere; expresiunea, con: 

  

   e



—555'— 

ţindi:și"cel6” din” v,*30/ dir mu esprimiă escluziviiumăl/aceistă,:? 
ci tinul.reareiipe” Sină sa 'pârduţ,1) Îi dăeâ! fară zera peste, 
în:HOViiitl p:378:'3), Și hel2"din "partea să! Say lipit rats 
cât iiizistă, $8'fie” primit tii serviciul “cetăţeariuliit: Da 6 îniis 
subiectul “precedent duviriei'obieei:: S2'- pască “porci? "cole ao 
urgisite''animâle: la” Tider? “iiccuratâ.:S&-și salure pântecele; iar” 

NBDLRE rii "multe: Verzi citâsc 3 să” se satire iul. *pătetiicoree- . 

tură după 16, 21. ard stă aci: căilaiiverbelet/ cari: exprimă “i 

umplere (WVin. p. 189). zepăziov = roșcovă (Ceratonia siliqua, 

L.); era nutreţul i animalelor, + dar, şis:al: săracilor.is Nu-i da: 

roşcovele cu cari se nutreaii porcii; nimene nu-i avea grija. 

Ii olmolar ivenindu-și: în-sine:zise: Câţr:năimiţi 

“atitatălul:meăiati prisos'de pâneliiareibpieriaici! 

de foame.i;18: Sculânduimă voii: merge la tatăl» 

moi şiuv oii zice“ lut: Tată, ptcătiit-am'laccer) 

şirinaintea 'ta,::19.:nu'mat:sântivrednicamăn uniiii 

fiul tău: fă-mbica peiiunul dininăimiţil tt: 22044 

Șiosculându-seiavenit la tată Tisui-lar. fiind el 

încă departeilra văzut ttatălrsăiişiisi-s"a făcuta, 

milă::şii alergând'atcăzut pe:grumazul:lulbşi “l-ai 

sărutat 21: Târ'ifeciorul zise lui: Tâtă,i păcă-) 

tulitzam la'cerişiiinain teară, nu mâl sint'yrednics 

stimă: numesc fiulităitii22.;Igrtatăziseislugilors 

sale:A duceţi-hainardântâit: și-l îm brăcaţi:perel,4 

şi-daţiiliinele în:mâna lui şi-cîn călţeminterinipi-o 

cioare,:93: 'şiăduwceţi viţelul celgras;junghiaţi-li 

și„mâncând,să, ne weselim, 24.,căc) fin, meii acesta 
morte şi-a, înyiaţi pendut. erai isa aflat. ȘI, 
începură ase, veseli, Venindu-șr în „sine: ; la „conştienţa, 
stări) „șale,decăzute.; Mizeria, spirituală, prezentă, „gomparând-o;, 
cu; fericirea; de ;mal, „nainte, îndeamnă; pe, păcătos a, se „opri, în, 
caleşu, păcatului ; „după, aceea, urmează. dorinţa, ; fericirii avute ș, 
sculându-mă „mă „vgiă, dure, ete,, qreozogeupurau ai prisoș sânt, 

indeștaliţi, peste, măsturi (A... 135. 12. 25,29). n La, er, Iu: 
Dumnezei .care, locueşte „acolo, (20; 4; Mt. 21,25), Sincerita-, 
tea, păreril,, de. r&it: st exprimă în recunoaşterea „că, a, yetemaţ. =] Iri 

cc tei mit pcizar ie i m frigarui 

S050a Iosif! Flaviu: Antiq: 112, 4,8 ef. Efez. 5, 181 Atat Etică) 42. Lil 
2 A * . , + e pa 7 : . . , 

Tovş.: dzpareisi:aiels: axodagiay i: dartav1jgous*dowraug da-i - 

dou ie tie, si dal erintaiz Beast bat   



= 556 = 

“hitisa; spirituălă şi! întreagă ordinea: morală; el! insuș, “nu "iaz! 
demnatde saltul: fatiutea “ta "7 raportul) etic''al!! “tara “cătră 
“subiectul: vâtemat: să înfăţişează ca. tuni- acest”! subiect! ar! fi 
fost: prezent;:la săverşirea: f. pitel. Nu ma sânt:. vrednic : ete: 
smerenia. în; urma :stării “niorale : cauzată -. de. el: însuş, Bam 
etc.: voesce să fit ca un năimit. (Gen. 48, 20.5. -41,i15)-! 

N. 20,,sq.. arată, că hotărârii urmează executarea. La: tatăl săă : 
acesta „este . «unica, lui, scăpare, Iar, fiind el. încă ete, ; tatăl, să. 
înfăţişează că „aștepta - :pe fiul săi să, se întoarcă. L- a. „Săr utat, 
cl, "Mţ, 26, 48. Iubirea, neașteptată, a părintelui, Suprimă, ul- 
timele cuvinte; ale propusului': "Fă- -mE ca pe unul din ăimiţia. 
tăi. "orolij" e suprăvestmentul lung şi. larg” al "nobililor. Taina 
dânitâiăă : cea "mâl prețioasă. (Zigalen; iu: la artic. “după 'sub-! 
stântivul: neartic. "Win." p.:132), nu:'talarul carei la” purtat: 
mai nainte” (Teofilict). Inel . . “încălțeminte aveai numar cel: 
liberi, : Sclavii nu. Piţelul- e 'artie. exprimându:să: cel cunoscut. 
dot, era: perdut :etc.: pentru “mine, căci se dusese în: țară: 
depăr tată... Zigaben :: Aloarte: lă berdere muneşte pecatiu, înviere: 
și „aflare. : Pocăința... re 

25..lar. feciorul lui cel. mal. mare'era la câmp; 
și cu m. venind: sa;apropiat-de casă, a auzit mu-, 
zică și:jocuri. 26, :Şi.chiemând:pe:unul din slugi, 
I-a, întrebat ce sânt aceste? 27. Iar el. zise luy 
că. fratele. tăi, a. venit Și a junghiat tatăl tă Si 
viţelul cel grăs, că l-a primit. sânătos. “Muzica, ȘI 
jocurile” să executii de sclavă. și eraă îndatinate la ospeţe Şi 
petreceri (Ex. 15, 20 Jiu. 11,34). Ce-sănt aceste : ce în: 

„semnează ? ! Săavul amintește numai vițelul 'cel gras, căci ce-i 
lelalte să înțeleg de sine la ospeţe. “ Sânitos: cu trupul. Ziga- 
beii ia în: înţeles etic: Lăpădând. boala prin “pocăință. - e 
198: Iar'el s?a mâniat şi nu voia să între. .Iar' 

tatăl săi. eşind ruga pe el. 29. Iir elră ospunzând” 
zise tatălur: lată. atâţia aul: slujesc ție şi nici- 
când nam. călcat: portnda: ta, și mie nici odată 
nu:mi-al. dat'unied ca să me: bucur cu prietenii 
mel:''30; :Iar când. veni: acest fiu al't&ii, care. a, 
mâncat: averea ta cu'curvele,-ai junghiat lui vi-: 
țelul cel'gras. Buga pe: el: +să întră în casă." Atâția “ani 
ete.; -cel 'din 'lege''e'sclav' pântiucă slujește numai de: fica “de;
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pedeaps. „Nicicând „ete, acest fecior. se declară; pe ;sine drept. 
Și. mie: are. emfază.. a ied; nică: atâta. nu, m-ar dat, „deşi: are, 
mal., puţină ; valoare. | - Acest fiă al dă: el neagă: orice raport: 

cătră, acela; exprimă desprețul stii „pentru. acela, care. să: poten-i- 

ţează în lipsa de orice. semn „de iubire ; Când descopere vieaţa: 

lui zicând: careia mâncab'averea ete. i ii i e se 

31.“lar el'zise lui: Fiule;:tu: totătuna: eşti cu 
mins; şi toate'ale mele'sânt dle: tale."'32. 'Dar'ss; 
cuvenea să ne bucurăm și veselim;, că frătele tsi 
acesta mort era și a înviat; perdut, ȘI sia aflat. 
Totdeunia. arată ce are feciorul asta “faţă de. “fratele” săi. Im- 
perf. gina. 20 pune şi mal mult în: vedere, feciorului: mal, 
mare . „datorinţa întrelăsată. A înviat ; mort, era mat nainte. (Mt, 

9, 18. I0., 5,..25. Rom. 14, 9). dai ti 

„Feciorul mal. mare: sânt fudeit —s cum “explică deja, Ter-. 

talia. (De -pud. c..7,:8), cel mai mic: “sânt: păgănil. —.ce: să 
primește de cel mai mul explicăton. pănă. în": 'zilele-- "noastre; 

(Tertulian, Ambrozie, Augustin etc.). Foarte: de * timpurii. să. 
rapoartă parabola la .cei drepți. şi: păcătoşi: (Ieronim. ete.). Zi- 

gale a desvoltat mal consecvent contrastul “ între: drepţi” şi: 

păcătoşi. Înţelesul parabolel este: , Păcătoşia nu: “ eschide Con-. 

vertirea, Şi” graţiarea,; iar celce nu: are “păcate 'grele : nu ae! 

dreptul să privească la păcătosul convertit. cu "mândrie; ŞI “dis- 
plăcere. Ac st descriii ' foarte * vioi desoltarea. și curgerea, 
păcatului și a pocăinții. Nicrunde nu: afiim o. cunoștință, aşa, 

profundă a inimii. omenești. ŞI [ espunere. psihologiceşte | con-, 

secventă, a procesului. ce-l, face. păcatul = — în individ .și ome-; 
nire —; a. lăpădăril .pe incetul: ŞI liberarea; deplină; prin graţia, ; 
dzeească,.. de, cătușele lui... Fiecare „ cițitor vede „descris internul 
săi dându-i -i-s&. mâng ăere Şi provocându: să la „pocăință. 1 Cele, 

5 „parabole precedente. propun. graţia, prevenitoare,,; aci lucrarea. 
omului. „cuprins de durere pentru „păcatele, sale. Fariseii in/ail;, 
dreptul să, se supere pe Dzeă dacă:e bun;: sânt, ruşinaţă des-,; 
coperindu- di -să, starea, sufletească, a păcătosulut care se: întoarce ; 
la: Dzeii. Singuraticele: părţi: nu s6- pot: explica în. detail. V.+ 

11—24 tratează deşpre; păcat, . convertirea și. „primirea fiulur: 

perdut, v... 25-—32. înfăţişează, purtarea, fiulur, mai ; bătrân. :
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fuge $ș:94, Maportal,adevărat,;cătră, împărăţi e mpiiiiy -: alai fo 4 ami ci aa ai “ . pi ii ” ! 

o Sia Sita o Su 1601751473210. „Coe aq anii) bo 
ase Iilongăia Teo aie ui Sir îi ori cp Turul 

; „Fără „a indica, legătura, „externă, cu. cele „precedente îm- 1 Q Iti Dia a pi d o du mai Li . “părteșeşte Le. cuvântările lut 'Îsus: rostite cătră învățăcel. și Ip AD IO Trist fiu O ÎN i LILI sii tii usd bit uitu 

pS DUO tzin is 13 0 Stau Tulunerob 1otab 
-s0ii'1%2a): Parabola“despră econoriul phident! 16,193 sd sb 
Ioqă i idotlouio vidă dunani bWadnog 2 si bor 
:u2isla lar 6l zicea cătră învățăcel! :Unrom oatre- 
-carezera tbogatucâte area :6conomii:şi iacesta!)a 
-fostipirit larelica;risi pindiaverea:luii 24 Şitehie- 
imân du-lipe:elrzise lui: De:câiaud accasța:de tin:6? 
-Dăvseamă deseconoiiiasta); căci nu m'aălip'o ţiofire- 
-cono moi Jar» el:ziceali mâluajnte i grăise:' fariseilor» şi cărtura- 
-rilor.(1:5/;2:sq:), acum :se:'adresează învățiiceilori:(în ;înţeles:lârg). 
-:Un 'om:oarecareiilete.irnu ist; poate::doterini nur mat:aproape. 
iExegoţii- cred că sânt Romauii, împăratul rornaui;:lumea, diavolul 
-caostăpânul lumir,o mamona: câ: reprezintântul: avuţiei o Teofilaet 
-șiliZigaben : : Dutt: —s cărei părere „din urmă e mah probabilă, 
„pentrucă: Dzeitve: stăpânul? tuturor; averilor, iardoniul e iuraat - 
„administrator, deşirilei- chiverniseşte lib-r: Eronom: să lua-dih- 
tre» sclavi; ura pus: peste; servitori; --administra: gospodăria." Aicl 
„Însă avem/'de: inţelestunul::care este nl. liber.; Averea! lia 
:omalui: bogat;:: Ca.inaintea:lut- risipi exprimă-că învinovăţirea 
-e reală dinspunctul de vedere:-al subicetului.:20: părere! A :fost 
-Pârât (Ore Bin 9), arată, „că insinuarea ie secretă, !duşmănoasă. zi 
-Touro ,dz0vo regi ;00U, e: contragere; din; propoziția relativă; cu 
„Cea intrebătoare;: izi 'zouro tor 6, dzouw inegi 004. .(Win.: p. 
983. 3). Economul, trebue să dee. seamă nu: numai! casă, se 
„mântuească de; învinovăţire, „Ci S&-ŞI : depună, oficiul. îi tza 
st 3 lar, economul :ziseiintru-sine 2 Ce voii face, 
-eăeldomnul;meăria, economia: dela:mine?, A:săpa 
su pot; acerși măsrușinez,! 4.-Ştiibcewoii:fac e, 
scascânduvoi i fi;scosdin eeonomie;:st-măprimâa- 
scă.în.casele sale:+;Economul, se; familiarizează' cu) hotări- 
Tea, stăpânului, de.asli scoate, din” diregătorie;:de-aceeaigrijeşte 
de „viitorul stii. «Muncă: grea; trupească "nu + poate: săverşi;-tiar 
a “trândăvi.cerșind. se. rușinează, Epvoy Ti Nouow==8m : ajuns la 
„cunoștință /-adecă,:::acur „știi ce să; fac. „Aray, nu=în:caz dacă, 

a mesianică oa a ag Pai o E INI 
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pentrăciidepiintireat “1urâdir ii: oficiti: EoSizură; tei exprimi ctimpul, 
când (Win p. 289. 4):i Subiectuliila mă vor primi sânt oa- 
menil pe care ÎL are în minte, datorașii stăpânului sti, 

pi p "Sint du d” la Sine pe: fiecare Qi dator- 
ici domuulur'seă ziseleelur'dăntăiu:" Cu câtesti 
dator domnului mei? 6. Iar el zise: Cu 6 Suta 
de baţi. .dezuntdelemn:iclarieluziseslapscrisoa- 
rea ta şi şăzend îngrabă scrie cincizeci. 7. Apol 
-zise altuia: Iawtuicu cât eştisdator? Larelzise: 

aCutousută:de:core:de grâu. oZiceilul: (Ia: 'serisoa- 
-reâ» ti? şi: scriesoptzeci.u Aci să: arată :cuni ecoriomul: nb- 

cdrept, „dar: prudent, i caută 5 să t'oblige! pe: ioammeni (da- -a-l «primi 
-dupăceș stăpânul săi îl; va alunga.i! Timpub scurt între ameniă- 
-ţare: și executarea;:ihotăririi stăpânului îl; foloseşte: a: reduce: :da- 
toriile; Aceşti; datornicăs-nu sânt--atendaşi::ci oameni i (pigtoifr- 
„1&71$), „Sală. .comertianţi;.care «luaseră naturaliile :fără-usă «le -plă- 
itească:; contrastula: „davearijgii Din;:&c Exăorov |;reesăj--că zcel 
“doi: datorașă sânii amintiţi numai. ca; exemple. iod juaza, ie obli- 
„gaţia. ce, o; scrisese: fiecare. --Bat(02); era- măsură : pentru fluj- 
idităţi, «după «losif Flaviu; (Antiqi: 8,::2;p1:9) = 10: mctrite atică, 
-după- alţii era mai micăi Îngrabă: pentrucă” timpul:zoreşte. 
? Core :: (0gos : 12): 'era::inăsură: pentru uscate; +10 ;baţi,- după 

„Tosif: Flavia „(Antiq.i15,::9,: 2)::cupriude!10:i medimne: atică. 
Deosebirea,; în :scăriţare (6:47) e uiumai schimbare: în: descrierea 
„concretă. -ȘI.. singuraticele ; trăsături nu ai importanţă: lau a 

aia “Şi-a” lăudat domnul: peecono mulnedrepti- 
i, căiînțelepţeşte aficut;căcY fiii vewculurăce- 
stuiâ sânt mai înţelepţi: decât: fiii: lumini t În tu 
neamulilor 9 Șireizic vouă; faceţive vouă prit- 
teni din. mamona: medreptăţile cai când se: depăr- 
steazăisă'vă "primească: in: corturile'vecinice. Fără 

“îndoială este: că abiu! după depărtarea econoniului doninub a! expe- 
„iat; cecace- făcuse acela şi l-a lăudat: '7i€ ddiziaste gen. dual: la 
-TOv'0xov04tov ; Așa să: numeşte acesta,; 'pentrucă buiiul' străin-l:a, 
-tratat ca: al'săi:Lauida, 8 rapoartă; la: prudentă, nu'la: medreptată : 
risipind “avereabştăpânului:'a grijit::de” viitorul stu: Motițul “la 
“înțelepțește: a a făcut ieste :*căcă fii veacului: eie.. Expresitiriea, Sf 
“veacului acestuia” e evraizm! (Fu Doi: 133) 2 aceia dare cu 
toată: ființa, lor petrec numai 'în această; lumea: "păcatului Ei 

   
=
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“sânt în „lime, mai prudenți: decât fii luminii, - decât - ceice :se, 
:lapădă.: de: interesele: timporale : şi; 'vieţuesc : numai; grației. :lul 
„Cristos: (o. :12,:36; 1. Tes 5, 5, Efez.: 5, 8): :Aceste cu- 
“vinte“ sânt “ale :lui Isus și nu 'ale stăpânului: din. parabolă. eîş 
„7 Vevey iv. Eavreăv = pentru. timpul neaniuluy “lor; când 

» trăesc și: ai afaceri -unii cu alţil.: Și ex :să- zice spre: deosebire 
„de “domnul” din v.::8.;: iar vuty de economul .nedreptăţii.  Apli- 
“carea: Și. eii :v& îndemn! să folosiţi „averea: pentru scopurile 
voastre: ca: amintitul :econoni.' Faceţi-vă vouă prieteni : . învăță- 
ceil: să fie: prudenţi. Prietenii -lor.. vor. fi bunurile dăruite de 
Dzeii, cari le. administrează: conform „poruncilor lui: dând mi- 
lostenie. etc. auzoig 'e:: dat.: conmodi. : Lai mamona: cf. Mt. 6, 
24. zis ddixlag e gen. qualit:.. Avuţia să: numeşte nedreptate 
pentrucă în cele mat multe cazuri să agonisește pă această: cale!) 
saii să întrebuințează, răii2).- ez însemnează izvorul, cauza, din 

“care::purcede ceva.(Win. p. 344.;sq:).: Cu aceasta nu. să încu- 
-viinţează -a agonisi bani în : chip ' necinstit Și a-l întrebuința 
spre: scopuri bune; nici „să căutăm a ne: mântui de. aceste .lu- 
cruri trecătoare: ci. să zice :numal că astfel. putem scăpa de 
primejdiile avuţiei și să ne adunăm merite. Oro zhin; su- 
biectul' e mamona: când a eşit sai iesă. Vine timpul când 
dispare: la moartea. fiecăruia, saii mal bine: la, paruzie.. Re- 
cepta, citeşte fzlinyre = veţi muri; LXX şi scriitorii profani 
întrebuințează verbul în acest înţeles. Vă vor primi: prietenil 

+ amintiți.: Corturile; vecinice: în împărăția, mesianică :([0.;14, 2). 

i. 6) Îndemnarea:a sluji numai. lui Dumnezei, 16, D—B,.: i 
pt 

îm î:: 10.7 Cel:credincios întru puţin și în multere- 
„"dineios este,:și cel nedrept intru puţin și întmult 
“nedrept este.'11.;: Dacă'decinaţi fost: credincioși. 
“întru: mamona;nedreptăţii, cine'ivă:-va'încrede 
"cele adevărate?:12: Și dacă n'aţi fost credincioși 

i :). Irinei (ady. baer, 4, 30..3): „Quaecunque enim, cum esseraus ethnici de iniustitia acquisirimus, haec, cum crediderimus, în dominicas utilitates conversantes - fiustificantur“, Jeronini'ep. ad Hed, qu. 1: .„Pulere dixis de iniquo:  omnes enim divitiae de iniquitate descendunt, et nisi alter perdiderit, alter non potest inre- nire, Unde et illa vulgata sententia mihi videtur esse verissima : Dives aut iniquus „aut iniqui haeres“. Augustin, Crizostom, Teofilact ete. E 
*) Tertulian 1. c.: „Iniustitiae enim auctorem et dominatorem totius sacculi 

1. 

nummum scimus Oimnesi, Zigalen ete. ':
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“în cele străinej:cinciva-da voutrce este alivostrin? 

"13.: Niclo:'slugă:nu: poate sluji la:dort:domni;:căci 

-sait'pe/unul vă uri şi pe celalaltivaiubi; saiiiide 

unul:se:varlipi:şi pe celalalt-va desprețni-uNu 

iputeţi:sluji'lui Dumnezeii și 'mamonel. “: Credincios: 

“cătră:: Dumnezeii Cine: administrează bine bunurile: pămenteşti 

(puțin) împărtăşind. şi” pe aproapele,: “aceluia, :s&':pot: încredința, 

- și: bunul: spirituale : (mult).:': : Chipul: administrăril celor: dântât 

-aratăi cum st :va “proceda cui: celelalte. Vl 1: e: aplicarea: Y, 

-precâdent. :Naţ: fost credincioși : averile voastre: nu:le-aţi:în- 

-trebuințat. după: 'voea:lul Dumnezeii. 70 -dân9wvov îf:'10.*1, 9. 

„e identic cu: molu:. bunurile spirituale: cari: corespund. întru toate 

"ideii." V. 12* mamona, să. numeşte. ceva: străin,-nu: ce e .pro- 

! prietatea, altuia, ci: i ceeace: nu“ corespunde ;firil: omului, este 

: acesteia, : străin ; iar: bunurile :spiritualer sânt: ale”-noastre; pen- 

-trucă ni sai dat: de! Dumnezeii și formează + zestrea -noastră 

“spirituală: Variantă arem:2jucregov! şi: "Uurtregovi Averea::(ma- 

-măona) poate lesne preocupa tpe::0m," și-l supune; îi devine idol, 

“stăpân; de aceea:e: Niolo slugă :etc.: ct Mt 6,24 „(Acta:10, 

7. Rom. 14 în tata fisa, e rEbța 

it 16, M—I8.    . „r - a... A i : PE pr -î i . DE eta moi “d 

"14: Iar! aceste toâte'auziră: fasiseiri iubitori 

de argint fiind, şi-l batjocureaii. 15. Și zise lor: 

Voi sânteţi care: vă faceţiI-drepți'înaintea:oame- 

anilor, iar Dumnezeii cunoaşte inimile voastre; 

că: ce este: inalti:la:oament:uriciune este înâintea 

lar. Dumnezeii: “Auziră fariseii: nu: numai : învățăcel : au 

Isus, :ci și: aceştia: auziseră cuvintele ilui 'de:mal nainte; E 

„fruregibet „propriti=a strîmba din '1ias,: apol -a:batjocuri; „i iZ-. 

-vorul: sânt “mândria : și : fățărnicia..i „EI credeai că” 'sânţenia :și 

agonisirea, de averi st pot îmbina. La oameni e contrast la 

înaintea hil. Dumnezeii: că se arată. drepți. oamenilor Și aceştia 

- ÎN preamăresc, iar Dumnezeiă le - "cunoaşte lăantr ul de aceea: N 

“urâşte (Ps..138,.6). a Aa RER 

16. Legea. şi pr orocil pinăla Loai!” De atunci 

împă răţia lui Dumnezei să binevesteşte şi. .fie- 

, 36 

   



care, se, sileşte. Spre ea... 17, lar: mal lesne este;st: 
treacă, cerul, ȘI. pământul, decât, ;88; cadă.0 Linia ţă: 
dia lege. 18. Tot „celee își, lasă :muierea:sa: șini ui! 
aţa, preacuryieşte, şi. celce.ia.pe.-cea;; „lăsa tă:udie, 
bâr bat preacurveşte:. „Legătura, “acestor,,v. :cu:cele; prece:: 
dente, este; Mântuitorul. «condamnase, pe. farisel. numindu-i uri- 
ciune. înaintea. lui Dumnezei, „deşi, ci se credeau mal,buni decât 
alţii. „Acum motivează, această „sentenţă. cu legea, „mozaică! (Io. 
5, 45). care a, existaţ. în: forma „primitivă: numa! până la, Bote: 
zătorul, . iar. „de: atunci. a, „început altă ordine; a: Jucrurilor.; 
împărăția mesianică, în care toți, să...se silească, a„întra.. În. 

  

împărăţia nout legea, TĂ. are valoare, după; esență,:, pentrucă; 
e” vecinică (v... 17) dar i curată „de adlausurile ;.omeneşti,; 
Aceasta, st, „dovedeşte cu exemplul.. din. v... 18. „De aci-rurmează, 
că; farişeil „nu se mal. „pot. scuza cu nimica: ai: avut, pregătirea, 
acum. ai: realizarea ; împărăției , lui Dumnezeii. „Legea, și prorocii; 
întregesc „Părinţii. Și, Zăgaben : ai prorocit, dar „mal,i.bine,:; eu: 
Teofilact : erai. P nd, la, Joan. „Dănă. la acesta. a; existat. lege, 
ȘI, “prorocl (At... 5,17) sai "avut; valoare! în, „totalitatea, lor, 
pentrucă el, eşte ultimul. profet: Budteraa. exprimă că spre st, 
întra, în împărăţia; lui Dumnezeitr st Antrebuințează forţă : toată, 
seriozitatea, „pocăinții,.. lăpădarea.. de. șine;:(Mt...11;22 Sq.);.: „Să: 
cadă, 0; iniuță = a, o: face; nevalidă (Mt, 5,18). La.y.. 18,cf., 
Mt; 5, 32. :19,. 9. „Me. 10,2. 4. 11. „Isus „alege acest: exem;, 
plu, spre a, arăta validitatea Jegil,. pentr ucă raporțul, între: bărbat, 
Şi. „muiere. înfăţişează. mai „bine: cum fariscil și, poporul: conduş, 
de. cr se' “purta. faţă, de, „descoperirea, dumnezecască și: de. ași, 
zămintele „puse, de el Mom 7, AT8).. bagata ui 

  

ENI 4 [i 

1) Paratola care omul 1 deget și sărac, 76, 19— -a. 

"19. Tar. era. un om. oarecare bogat, şi se îm-: 
brăca în porfiră şi vison veselindu-se în:fiecare, 
zi luminat. 20. Iar. Oarecare;sărac.cu: “numele Lai: 
zar fusese aruncat. înaintea porţir. lui plin: de: 
bube 21..și poftea să se.sature de ce cădea; de:pe: 
Masa. bogatului;, ci şi cânii venind .lingeai bubele. 
lui, 02 €, trecere: .ca să vE. arct urmarea. bogăţie, : „deci era. 
ete., „ceeace avuse, el. în vedere deja. v.:14—18; cl justifică,
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învățătură div. 9—13: “(Teofilact): Pofta e materia 'de luă 
în coloâie purpurie; mat: nainte să: folosea! niinal! a confecţiona! 
haine 'sânţite (Num.:4, 6:5q:),- apol “haine pentr femei ; "pe! 
timpul “Romanilor era supravestmântul nobililor: *Visoia '6. pânză: 
fină: din Egipet, numită: aşa pentru coloarea albă” (Ezech. 277 
16): Din această “materie! st -făceatt hainele dedesupt.” Nuumâle 
Laz zar derivă: dela 99 "(scurtat din” my SN = Dauitnea zeii: ajută, 
nu! dela: N X> fără ajutor) — exprimă” nevota âcestul om. 
Bogatul ! nu st numește: cu riumele;' de aceea, a dedus” Zigaben, 
raportându- se la: Ps. 15,4, ie!  Iapedat: de: Dumnezeti. “Alţi 
zic că 'numindu-să săracul: arată simpatia - lut Isus” căt” “el. 
Probabil: este: că nuniele: Lazar s& adauge ' de: Le. 7 40): și 
tiebuă luat : în: “înţeles simbolic: - Dumuezeii ajută: în “mevor + 
așa: “parabola păstrează “e cârăcterul stii, nu “devine” istorie. apr 
Binco- arată tratare abruscă a Sărăcului: :a fost oar ecum. lăpedat 
înaintea porţi), ca să: 'câpete ajutor “dela, cel bogat. tiizoutvos 
derivă dela” î2x00 (Win. 'p. 70.8). “Beceptăi citeşte: s2 se. 
sature! de 'sfărămăturile cari cad, dar sfărămătirile cari dp 

sesc NBL/:'unele ::Minusc:” Verz: şi! Părinți — “poate : fi "glosă 
din Mt. 15, 27. După masă boijairlază citese “unele” Minusc.! 
și: niinene nat da — :plosă din 115: 16, „Pofta; zu să poate: 
hotări de a “căpătat “din! sfărămături 'ort“ nu” "Bogatul, fără în 
doială; putea, face ' mai mult pentru! dtusul, “dar a accentua cât: 
de“ puţină: milă de - "alţii are -'acest +'0in - este “scopul: “parabolei, 
ce: să ilustrează prin contraste: unul 'e: ' îmbuibat; altul lipsiti 
de':tot. Ci 'și cânil etc: “ aniinalele '' aceste ” arâtă 'compă itimiră 
cu “cel: sărac *(Zeronim 'etc.); alţii" cânii - liigend vanele' î ini 
reaii durerile (Tcofilact, Zigaben). Crizostoii zice că Lazarieră: 
cadavru viii neputendu- se apăra de cânil « cari- i-l atacă; asemene 
Zigaben..:. i. | a 

„99, și a fost de a murit t săracul și a fost, dus 
de ingeri, în sinul lui: Avr ain; dar a murit şi bo-. 
gatul: Și: sa îngropat. După o vieaţă plină * de toate 
lipsurile “și după: una imbelșugată cu toate desfătările urmează” 
moartea în dedsebite chipuri. Lazar e: purtat "de. ângeni, 

r' bogatul îngropat şi. uitat - peste puţină vreme. “A “fost să 
de ângeră nu” exprimă” că 'cel: sărac na fost “înmormnutat, ” 
cum trupul ar! fi fost dus 'de ângeri, ci „să ia “despre sunt 
Non: possunt ingredi Pavadisum nisi justi, quorium 'aihinae: to! 

36%
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forului per “augeles' (Tai Canhic. 4 19). Înmormentareti 
lui Lazar, nu să aminteşte. părend lucru secundar (Zigaben : : 
Pentruică. muie Jrijoaăt “de înnor mântai ca săracilor): Sa îngropat 
accentuează înmormântarea : — 'deși Sa făcut cu multă pompă — 
faţă de onoarea de care: s'a; împărtășit: Lazar. : Teologia : cvre- 
ească învaţă că sufletele oamenilor petrec: până la înviere şi 
judecată în “locial” numit Șeol: sai Hades. Acesta are două des 
părţăminte : paradisul” pentru cel: drepți, și ghoena pentru: pă- 
cătoși, cf. Ru R..1, 1: »Illi descendunt in : Paradisin, hi 
dero. “descendunt: în Geheniani.  Rabinil mal însemnează locul 
deosebit de fericire; sinul hui Aoran ; dar. să poate cugeta: și 
la ospeţe; unde 'șăzend pe perin! "fiecare: venea cu capul pe si- 
nul, pieptul celuialalt (Mt. 8, 11. Io. 13, 23). | 

23, Și tn iad ridicându- ȘI ochii săi, fiind în 
chinuri, vede de. departe pe Avram și pe Lazar 
în sinul dur. 24, Și el strigând zise: Părinte » 
Ayrame,: milueşte- m&,și. trimite pe Lazar St-şI 
întingă vertul degetului. să în apă şi să-mi râ- 
coreascălimba, că mă chinuesc în văpaea această. 
Ridicându-și ochii ;. Midraş Pred.. 7, 14. zice: Paradisus et 
Gehenna îta .posita sunt, ut ex ao în dlterumn prospicianl. 

„Cu gons. traduce LXX. Șeol — aci fără îndoială trebue înțeles 
iadul., făoavos. cf.. pag. .52.: obs. Plur. z07no. st. întrebuin- 
ţează și: la clasică de sinul cuiva, Bogatul în chinuri numește 
„pe Avram, părinte,. pentrucă Evreil. credeati că că nu pot ajunge 
în iad, deoarece; Avram .stă la- poarta acestuia și-l scapă pe 
„toți. EI. nu cere mai mult decât să-i recorească limba. Baânrew 
Vdazos Win.-p. 190.:c. Şi aci nu trebue să ne închipuim că 
bogatul cu persoana întreagă se află în iad. Aci Sai pus în- 
trebările, d.. e. degetul lui -Lazar, limba celul bogat în iad, 
focul este material ?.. Not trebue să știm că avem 0 parabolă, 
în care nu. toate momentele ai importanță, ci zugrăvesc ideca 
principală care este aici: Cel bogat a „fost pedepsit, iar'săra- 
cul Lazar - remunerat. Augustin zice: > Alelius est dulitare de 

„occultis quam litigare de încertis, Tu, “quippe divitem. în ar: 
„dore poenar au. c£ illa pauiperoiu în : vefrigerio gaudiorum 
întelligendos esse, non “dubito. Sed quomodo întelligendă sit illa 
Rama, înferi, “dle. sinus  Aorahae, dlla lingua divilis, ile digi- 
tus pauperis, illa sitis tovinenti, illa stilla refrigerii, vi for-
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„tasse a mansuele | quaerontibus, a contentiose autem, certantilus 
v 

marnqudin, "sivenitur. ÎN 
II i 

„95. Iar, Avram zise: “Piule, adu. ţi a tinte că al 

luat cele. bune ale tale în vieaţa tă, și Lazar așij- 

derea: cele:rele; iar. acum aici se mângăe, iar tu 

te chinueşti.. 26. Şi, peste toate. aceste între. n ol 

î: vol prăpastie mare s'a întărit, ca celce ar vrea 

6 treacă de aici la vol. st.nu poată, nick cel de 

acolo să treacă.la noi: Aşijderea : în vieață-a avut cele 

rele. Răspunsul din. partea lui Avram: Fiule corăspunde agrăirii 

Părinte, din v. 24. De aceea vedem că bogatul era israiltean, 

dar originea lui trupească dela. Avram nu foloseşte. Pe a luat 

este accentul refuzului : tu ar luat” deja ce ți. să cădea, "dec 

nu mal poţi cere.. Cele bune ale tale: cari tu a meritat; 

cele "vele — răul ce trebue să supoarte (Rom. 11, 36.-16, 27). 

Avrăm îi demonstră aşa că există deplină: dreptate: pe pământ 

cel bogat a fost mulţumit, iar Lazar nu; acum să întâmplă 

contrarul. V. 26.. descrie neputința, : de a trece '-dintro parte 

în eecalaltă. P aste toate aceste: pelângă” cele” amintite să: mail 

adauge (3,20 cf. Efez. 6, 16). După: argument: ab aequo. 

(v. 25) urmează argumenta ad impossibili: de a împlini ce- 

rerea lui... xdopua=prăpastie, adâncime; e: 'zugrăvire adese în- 

trebuintată la clasică (LXX2  Sam.- 18; 17). La rabini nu 

ne întimpină 'socotința aceasta” (astfel. de despărţire), ci că cele 

2 părți sânt despărțite cu primez, sâii între: ele- ar fi loc:de'o 

Damă, sati ca un fir de aţă: Sa întărit:. nu : mal! poată fi d 

“părtat. nos exprimă scopul Jul între” pănă la sa întărit. 

txeiher, (Recepta;; NBL/ Vulg. Itala a nuina) * “aei9deu) e sctae. 

“ţiune “în loc de oi dei zid, sail trebue s să întregim, Velov- 

ris diafiiraa (Kimer” $ Ş. 448, a obs: 1) e 

97. lar zise: Rogu- te dec, pirinte, ca s8-l 

trimiţie, în casa tatălui meu: 28. căci am cinci 

fraţi; ca să le mărturisească. lor,” ca 'st' nu. vină 

şi ella. acest loc de muncă. 29. lar Avram: zise: 

Aipe? Moisi ş şi pe proroci; să. asculte: de ey, 30. 

lar el zise: Nu, părinte Avrame, ci de va merge 

cineva. din.morţi la dânșii, se vor pocăi- 31. Iar 

el: zise lut: Daci nu' ascultă de! Moisi şi de. pro- 

rol, măcar de sar scula cineva. din. morţi nu se 

e. at 
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vor îndupleca.:Să-le mărturisească: ce pătimesc ei. pen:, 
trucă nu; mam pocăit. ::Ca:să nu vină. ete. +. prin: vieaţă :- des- 
frânată, fără, Dzeii; -Teofilact : : Vezi Cu “prin munci: a ajuns 

„da icunoștință.: Dupăce bogatul în: chinuri vede 'că pentru sine 
nu: mal este! mântuire, își aduce. aminte. de fraţii:'să. şi: voeşte 
a-k: scăpa de chinurile. viitoare. « Crizostom înţelege numărul. 5 
despre cele :5.:simţuri, Augustin : despre “cele ..5.- cărţi :ale lui 
Moisi.. 4ă pe Aloiși și: pe iproroci :: în: aceştia e cuprinsă voea, 
Ju: Dumnezeii; aceştia le pot spune. ce. trebue :să.facă:ca: să 
fie-:plăcuți lur.. Cel osândit' însă „răspunde. indată — mal. între- 

- rupând pe :Avram: : Nu, părinte. ete. şei nu-i-vor asculta, ci 
ete. -Din. morți; să leagă 'cu :va merge: trimis: din ! împărăţia 
morţilor, de -va merge vrunul la, ei, TE09ijvovra nu = morti 

„govaw: (Vulg. Zigaben etc.); -ci :: se. vor îndupleca,. vor. fi :căști- 
Sai, anume. la; pocăință. Ss eschide- orkce posibilitate. a. pocă- 
înţii. Descoperirea dzeească e suficientă pentru mântuirea omului. 
Pocăinţa — unica cale a scăpa de veclnica perzare — însă 
presupune credinţă. adevărată, care este- și productul voinții 
omului (Io. 12, 10. Mt..28, 11. Acta 4, 10 cf. Efez. 
2, 5 sq.).;, ; „i a e : 3 DR Pa - 

"“e) Despre 'scandalizate, 17, 1-4, 
ps 0018, 6. 721 22, Ale, 9, 49), i . ru e fa 

i „Lui RI NEIL Ia o ;3+ Atitudinea, fariseilor faţă „de Isus —, îndeosebi . după cele | 
precedente (16,, 15—31) — putea st smintească pe. învăță- 
ei. „Mântuitorul; le: spune. deci a se feri de orice vină ce șl-ar 
atrage. cineva, scandalizând. pe credincioși ;- a „îndrepta pe celce 
dă „anză, la scandelă și. a-l ierta dacă urmează sfaturile lor, ca 
nu respingându-l. să-l piardă. pentru împărăția, mesianică; 
„1. Tar zise.cătră-învăţăceil să: Nu să poate 
ca Să nu vină scandalele,:dar val prin:cine. vin. 
2. Mal. bine ar:fi: lui de “Şi-ar lega. '0 piatră_de 
moară.de grumazul:sgă: şi să se:arunce în mare, 
decât să&smintească pe unul din-aceștimal mici. 
3; Luaţi aminte de vol. Deva greşi ţie fratele tăi, 
ceartă-l pe el, și dese. va:pocăi, iartă lul.:4,. Și 
dacă de-şepte:ori în.zi va: greşi ţic,-.şi de:șepte 
ori de se vaîntoarce, iartă lui. GrivOezrov foriw—004
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evOrperar = mit:să poate: Gen zov. gin) *e249edr: depinde dela 

adibet 2 ?substaritițat :»neputinţa -nsvenisir. (Viu; p::308). Law! 

oief, Mt:418, 6: Să-smintească, 'adecă rământnd:: în „vieaţă! 

Din “acești; mai nică 'sâni'învăţăceir;: aceştia t să * seduce (10, 

49) nu'scopiili” sai credincioşii «slabi “încă în“ Credință. ': Acești 

6: deicties:în:.opundre:.cu + farisei.” mândris:: Înainte de :a:'sminti 

pe! unul !din: aceştia +mat':bihe ar. fi-să piară : din lume. - Luaţi 

amint:de pool; :admonarta, igenerală: să aplică -la învățăcel: 

şi. eropot: Sminti:percineva: La v.. 3. „cf. Mt. 18 15:' 91. 

Deiiva: greşi, Mt:.:18,%15.4. Ceartă-l:pe':el; IZigaben i ; Mustră-l 

/răţeşte: și: îndrăptăndu-l.;. "modul bă Erori: -nu ::să spune 

(ef. Mt: 185: 15:58q.).. “artă ha ;iotrece-: evangelistul “la Mt. 

18,21: sq.:: De “șapte oră .iexprimă! un număr, “nehotărit': de 

vaio îi orl de: câte or ef Mt 18,21 Ps. 119,: 164: Se 

du” întoarcă: e! nioment::deseriptiv : va fi: veniti. îndărăti la tine ; 

mat! nainte: se: 'depărtase ideelii e i e ie ie i 
ati eee : i: 

 jiniinoie 7) Putărea credinţii, 17, 5—10,      
5. Şi apostolii ziseră Domnului: Adaoge-ne 

“nouă credinţă. 6. lar Domnul zise: Dacă aveţi 

credință ca un grăunț de muştar, aţi zice sica-. 

minului acestuia: Desrădâcinează-te şi te să- 

deşte în mare, și v-ar fi ascultat pe vol. 7. lar 

cin6'din voi dacă are slugă care ară săi paşte 

turma; când'a venit dinicâmp va zice lut: Îndată 

trect de şăzi? 8. Aii nu va zice: lui: Găteşte-ce 

“să'cinez, şi“încingendu-te'slujeşte-mă pănă voii 

mâiieaişi voii bea, și după aceste mănâncă şi bea 

tu? 9riAii doar va mulţumi slugil pentrucă a fă- 

'cutiee-i poruncise? Nu'mi:să'pare..10. Aşa şi vol, 

când'veţi face toate. celece:.s'ait:.poruncit vouă, 

ziceţi.că slugi. netrebnice'sântem,; am: făcut ce 

eram dâtori::să: facem. Isus* demonstră:; aci învăţăceilor 

căi el trebue :să facă toate:ce -li.„s'aii "poruncit, : cum: și: sluga, 

„care venise :dela :lucru: în 'câmp, săvârşeşte :şi alte lucrări: fără 

ia aștepta” inulțumire (1. Tim: 1,»12;:2:: Tim. |, :3).: Apos- 

“toliă :: aceătia,: din mulţimea; învăţăceilor, îl: roagă să” le înmul- 

“țească credința, “pentrucă” ei recunosc :că nu':pot “satisface :tot-
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deuna cuvintelor: din v..;3. 4; ei pere — e)iyere d. Schimbarea: 
timpului,; în : propoziţii :; ipotetice,, îndeosebi. șî. cu, prez. indie: + şi &v-următor cu imperf.” ocură şi la clasici (Krig.: :54, 19: 
7.. Kihn; 574; 970); când; nu să: neagă . realitatea, condiției, ci. ; 
a “urmării : ; dacă aveţi credinţă, aţi zice. —:: dar: aceasta; nu -: 
are:;loc.; -De „aici: urmează că: Isus. «nu: trage “la | îndoială -cre- i; dința înyăţăceilor după formă, -dar: nu: afă: credința: cu: card ., s'ar;-putea muta, copaci. Isus; recunoaşte: că cererea e:-la.. 
loc; ;:deserie;; apol,-puterea.: eredinții „adevărate: (Mt;::17 20), OUXĂȚILV0ş.. &.: Ficus + Sycomorus (19, 4),: care -samăniă “cu du: dul; la frunze. Și trunchiii,.. dar are. rod ca. smochinul..: Des-:! vădăcinează-te. și.-te sădește:: nu : numai să -iese din. locul: stii (Mt..21, 21), ci-să se. așeze” întrunul . nepotrivit. Uni zovotv e. 
aorist. exprimă: îndată ar. fi ascultat. drazege, . alţii -citese: „avdntgat. (Win.:p..:71. obs. 3); aâld. să 'rapoartă la. înţelesul negativ. al. întrebărit. precedente. z/ Deczorijow în loc de 5, uz: Verrevriow (Win. p... 159). q&yeoau, zica sânt forme: complecte - dela, pers. 2, „viit... peyouaur, 7rlouat (Win.. p.: 84). Ce-i poran- - 
Cise.::. a, ara; și paşte turma, Necepta, citeşte după -aceste cuvinte. 
lui. — adaus. Nu mi:-să pare. e: omis NBLX; și unele Verz:;.: dar. există în ADI. Așa și -207:. aplică. la - apostoli: Lucrând - cele poruncite. de credință ——.care nu e meritul nostru (Ifez. . 
2,8). — să recunoaştem. cu smerenie că: mam făcut : destul : (1..Cor.,9,::16. 18)... e. aa eeţa 

i pu! pita i E er i ae bee Pa 
$. 95. Călătoria 'lui Isus: la. Terusalini + minuni” și cuvântări, e tra NT IL—19, dia 

2 tun 

  

“aj. /sus vindecă 10 leproși, 7, 7 1-2, 

“1;*Întâmplarea următoare denionstră. că credința deosebeşte: pe oamenil: de“acecăș poziţie Și conduce la: mântuire “perfecti: IL" Şiia fost când îhergea'lă Lirusalin, Şi-el: irecea'prin 'mijlotul Saniarisi şi Gâlileiţ: 12. Și” intrând'el întrun'sâtil-a d "întimpinat zece: băr-: baţi leproși,: care stătea. departe; '13.'și“aceia: ridicară:glas zicând: Isuse învățătorule; milueş- te-ne. 14:-Și văzândizise:lor::Mergtihdarătaţi-văi 
preoţilor. Și a:fost-când mergea. el s'a curățiti: 15.; Iar,unul,din'er,.văzând că s'a:tămăduit,-s?a:
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întors.:cu. glas-mare mărind: pe-Dumnezei; 16: 
şi:avcăzut, cu faţaila picioarele lutmulţumindu-l.: 
Şi acesta: era Samarinean,: 17: lar spunzenă 
Isus:zise:: Ai nu :zece:s'a.curăţit? Cer nouuă: 
unde::sânt?:.18. Nu s'aă atlat întorcendu-se să: 
dec mărireilui Dumnezeiă fără numai acestui de. 
alt:neam? 19.:Şi zise: Seculându- te “mergi; cere- 
dinţa ta te-a mântuit. La și cf. 5,12. auros nu e cou- 
trast: la alţi. călători care îndatinaii a trece: prin: Samaria: 
(Iosif Flaviu, Antiq. 20, 6,1), ci exprimă subicetul care 
i psește în: nogeutodar = el: Ord petoor.! (numal: aici, cf. Lili: 

„. 15) ='0roi utoov=prin mijloc. Aici. însă însemuează (pen- 

tru tis -Tegovoaiu - și 9, 53). că Isus venind din. Galileea: 
călătoreşte: pe hotarul celor. 2 provinţe, - Samaria să: amin-: 
teşte : ântâiii, pentrucă . sosind Isus la hotarele: el, schimbă 
direcţia călătoriei şi Samarineanul. are: rol în: naraţiune” 
Zece ; Zigaben: Cox: noauă eraă Ludei, îar unul *Samarinea ; 
aceeaș boală i-a adunat auzind că Or istos - va "trece, Stiteaut: 
depuiite; Teofilaci : : Nu - cutezaii 'să se apr opie *—. fiind netu 
rai (Lev.13, -46, Num. 5; 9 sq); unul de altul însă aceşti 
ateiieiţi nu' erai! izolaţi. ciorozouirov_ GUTOU.... Cn) Vinoav 
— NL vzujvruoav aur. cf: Me. 5, 2. “ Ridicara glas, pen- - 
trucă- după . prescriptele legii - cel lepros : trebuea” s& petreacă 
departe de oameni. Tnveţătorule, miluește-ne exprimă : credința 
lor. Vezând: i-a băgat în seamă dupăce ceruseră ajutorul lui. 
Jergend;. pe cale erai să se curățească; acum le. dă. numai: 
speranţa vindecării, pentrucă credinţa lor trebue examinată. 
Arătați-vă preoților cf. 5, 14.. Mt. 8,4. Samarineanul trebue 
să meargă la preoții samarineni, Vazând că Sa tămăduit: 
înainte de a sosi la, preoţi. Numai credința, unuia, se. dovedește 
firmă, „care „observând: că s'a. vindecat; se "'ntoarce, din.cale a. 
mulţumi | luă, Isus preamăriud pe Dumnezeii ; nu așteaptă, ca preo- 
tul, să-l declare: curat. Era: Samarinean.;. pentru persoana, sa. 
Rospunz(nd: începu, a grăi celor. dimprejur : văzend, că, acesta, : 
s'a : întors: a-i mulțunii. Nu, Sai aflat. etc. ; nu ;S'aă. aflat: ca 

unii, „care, sai întors, ete, “cf. Mt. 1, 18. Sa dee. măvire hu: 
Duunezea,:. care i-a tămăduit. prin. mine, În urma; celor întâm- : 
plate, Isus „se :mhiră că din. zece vindecaţi: numa! -unul':s'a în2!. 

tors a-şi: tace: datorința : cătră binefăcătorul, : în care: sa: arătat:
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puterea dznească je Dei :altvitneani! acentuează+: sina celorii: 9; 
Iuideilconsideriaiă:: pe Samarinenă străini) „dei: teocraţie ;(Mts+10; 
5). Curăţirea levitică de lepră toţi. ai Idobândit-6, dara de 
Yenit; act de grației numai: pentru. celee; a. foşt: mulţumitor; “Cauza 
tămăduiriy este. „IŞus,. jar condiţia + “subiectivă „credinţa. a he rap 

„BI fug POI ar ti Ga potir psi una) fun 
„tz îi 6)iVenirea: “imperăției lui Dumnezeăi 17, 2037, 
iris „BIS situate ai opidzil_at cul iu pe GE 
OTE po NA în dă să ia i i, i po fin a pa tii 
iris Isus? “ErăUște- “aduse? de: împărăţia: lui. Devei: ” fariseii 'ered 
ea aduni ester Vilie's6-I'intiebe': când va veni! adetista, “Mesia; 
după socotinţa lor: întiijebazae 0: “mpărâție văzută; ă “puternică, 
iti: clGtiit” nieinbii "iatutalr: al acesteia în: scapă! de jugul ş grei 
și tingisit al: Roiiiânilor. Aşădar înitrebăiea: fariseilor inu e! ironic, 
cum ord” Teofilaii; "Zijabeii: ete: De” observăt: “este căiy.i 
“sq. iu "trebue “să ! 'urnieze “neinijlocit dipăv. 20. 91 jar: ati 
ave: :2) respuns: la! întrebârea; faristilor. (vi 20. 2); w cuvân- 
firea, lu Isus" cătră învăţătei: (v; 99:37). Mă să 

20. Iar întrebat fiind de fatiser: când va 've- 
ni: îm pă trăţia lut'Dumnezeii, r&spunse-lor şi. zise: 
Nu: va'veni: imptrăția lui Dumnezeii cu:observare, 
-21.: nici'vor zice ::latăcaci: Sai'acolo;. căci: iată 
împăr răţiai lur Dumnezeii este în: lăuntrul:xos tru. 
“METO TadarI0Noebg împărăţia; lut: Dzeii imu:este una care: să 
poate; observa; din f semne :exte rne'şi:: ar. “putea: zice unul. sai 
altul: că ieste aici sait :dcolo; ei: ea, 'se. desroltă prin. credinţă și 
pocăință, În: lăuutrul: vostru :i în: lăuutrul: fiecăruia —. dar. nu 

& afirmă +că.:şi! în» fariscit: căror grăeşte,: ci! e sentență generală. 
“Crizoston “Teofilact;: Zigaben :ete.: înţeleg: în mijlocul vostru; 
în::sinul poporului vostru ;i :și :se 'provoacă :la Io. 1; 92, Ta, 
"11,20. Mt 12:28; Dar atunci: să: poate. zice.:aci : sa: acolo 
“eri împărăția. ul Dzeit i “undă 'era: : Isus.. i 
ina 02, slariziseticăţră-. învă tțăcel: Veni-vorizile 
cândveţi pofti:săimedeţirruna din'zilele: Fiului 
omului;:şi nu:veţi:vedeal;:De: âci :înainte până:la v.:37 
arată; Isus! că împărăția: lut: Dzeă::nu'::sc-:: desvoltă::numal 3 îi 
“internul “fiecărui om: ci:xa "fi: Și văzută, : „Zilele: Fiiluy omului 
“sunt':zilele:: când. acesti: va iveni:a 'douaroară (Apoc. 227 30). 
-Învăţăceil “vor, suferi! maltepentru: numelă: lui, «și în“ atare îm- 
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prejurări, vor: cere: (ecță::pofti) să. fie. câtinal fcurând judeca ta; 

ceeace! nu să;va. întâmplă * decât: conforin planului;idzevsei: (zic 

veți vedea, cf-iepii 6: Tess iti se filtaoi srigiru) 4ă 

mii 23.Şiivor: zice:vout: lată 'acol oiiată xcisinu 

vă duceţi nici săurmaţiiii24: Căcripretuui'fulge- 

rul care fulgeră luminează din un punct pănă la 

celalalt.sub cer.aşanva fi Piuluo mululin ziua sa. 

V. 23. previne Isus pe învățăcel, de credinţa ușoară, pentrucă 

ziua sa se arată cu anumite semne (v. 24 cf. Mt. 24, 37). Vor 

zice: nu ;Mesia,; falși, r,ci oameni], care, vor. „vesti;.paruzia, înainte 

de..timp..;Jată, acolo ete. : Mesia. care va întemeia, împărăţia lut 

Dzeu.  Profeţi falși vor. cănta. să-l seducă; Nu; vă duceţi. ete;;te di 

gradaţie i după, celce afirmă... aceste,. pențrucă venirea; lul., Isus 

a: doua, oară-.va -fi.;ea „fulgerul: deodată pretutindene, „Motivul : 
Căcă - precum, ete...: În: ziua: sa: „când: vas,veni la, judecată. La 

îz, zis şi cls ij. trebue suplinit, podeus Și :Zuoans (Vin... 
550)., 2: zije ete. :să poate lega, cu,.dorednzovaa,. (neartie, 
când fulgeră), iar es; zmwete..cu Jay, sail:22 775 ete. apar- 

ţine Iul Actezee, ef. Mt, 24, 27 sint ant 00 
25.. lar ântâiii el trebue:să:pătimească:mu lte 

şi. să fie lăptdat -de.nea mul acesta. 26..:Și-precunm 

a.fostiîn zilele lur:Noe,-așa-va fi. şi în zilele Fiu- 

lui:omului.:::27.:Mâncaii,:beaii:se'însura ii; sermă- 

ritai, pănă în:ziuain:care:Noe a intrat În-CO ra 

bie,:şi a venit: potopulrşi ap erdut. pes:toţI::::28. 

“Aşijderea-precum-a fost: învzilele. lu Lot:smăn- 

cai, beaii, cumpătaii, vindeaiă, să dea, zideni;:29, 

ir. înccare: zi Lotiateşit:dinzSodoma,r-aiplouat 

foc şi pucioasă din'cer.şi:a pârdut pestoţi — 30. 

întru: acest chip.va:fi în ziua:în:care'se:yăartta 

Fiul omului... SE pătimească multe: înainte! dea doua, ve- 

„mire (9, 22. 24, 26. Mt:-16,:21);;:; Patimile aceste continuă 

în: biserică - (Col. 1,: 94).. Zrebue :exprimă necesitatea dragostei 

“din. partea lui: Cristos şi: Dzeii ; pentru oni :aceasta; “este, nece-" 

-- sitate internă conform stării sale după păcătuire:: Pyecuni a fost 

cte.:. oamenii: atunci nu.:aveaii grijă de; nimica, :.ci «se; ocupaii - 

cu: afacerile sale; În zilele ; Fide omul: e contrast la: zilele 

lei: Noe: lumea profană-:va face, și inainte: de „venireailul: Isus 

cum. a: făcut :în zilele înainte; de: potop: (Gen:::6,-11 sq;).:Ver-
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bele siint :în, asindeton: marcând - și: mal, mult: descripția în vi 
oiciune :și plasticitate (Mt. 24, 37 sq.).: Și a venit. nu aparţine 
lui pănă: în iziua cf. Gen.:.7,. 4 10. -tijăeraa Să . sulevează 
prin întru "acest. chip (e 30 ;-.iar: mâncat „De:toți e epe- 
xigetie, “adaus” la” we: îyâvezo ca 7, te), deci: -ași)- 
derea“..! întru-acest chip ele. d doua: Da cf; .Gen..19, 
23..5e za arăta” Fiul oneului :. întru mărirea su (Mt. 25, 31 
8.52: Tes. :1,.7 sq; L.:Cor, 1;:7.-Col. 3,3 sq. 1, Petru 
1, 7. 4, 13. 5, 4; 1. 10. 9,98. 3,9). a 

În acea zi cine va fi pe casă și vasele lui 
în casă, să unu se pogoare săleice, şi cel:din câmp 
aşijderea s€ nu se întoarcă înnpoi. 32. Aduce-. 
ţi- vă aminte de:muierea lulilot. 33. Oricine va 
căuta să:căștige sufletul stă, îl va perde, şi orl- 
cine îl-va perde, îl va ţine în vicaţă cf, Mt. 94, 
16 sg. Isus spune învâțăceilor să se lapode de toate lucrurile 
Dâmenteşti când.. va: veni el a doua oară.. Și zusele, aducă le 
are, Să nu se întoarcă înapol: să scape lucrurile. sale. La x. 
39 cf. Gen. 19, 26. Ewopovţate e contrast la cno?zoa şi nu 
poate uvea semnificația primitivă: a face vii (Seat. Epir. 
adv.. gramm. 264): sati: a produce (1. Tim. 6, 3), ci=a păstra 
în. vicață; a mântui (SĂ întrebuințează. [x 1, 17. Jud..8 
19; cf. Acta 7,.19). a 
mii 84. Zice vouă, în “noaptea aceea. vor fi doi în- 
trun. pat, unul să. va'lua: şi altul.să. va.lăsa;. 35. 
vor fi: dout.măcinând în acelaș loc, unasă: va lua, 
iar alta-st-va:lăsa::36.. “Dol. vor fi în. câmp;.unul 
să:va lua și altul:s& va lăsa. În noaptea uceea să de- 
termină: prin? Ezerp 7. mute. (e, 31). Le. exprimă că 
ziua 'aceasta va, veni; fără. de veste, ca . furul :noaptea (Ciril, 
Teofilact :etc.). -ajzetoa :v.: 30 -nu e zi în contrast la noapte, 
deci nu ..există: contraziceră. : Zigalen ete: înțelege vuzzi. literal 
despre “ziua. paruziel; “cf. Mt. Întrun pat: sânt în acelaş. pat. 
Se::va :lua:. de. îngeri, să adauge la cet aleși. S2 va lăsa: 
între: păcătoși: fiind neales; „de aceea să condamnă la judecată. 
La v.:35. cf. Mt: 24, 40 sq.: La ziua judecății deci să vor 
deosebi oameni! care. pănă aci erai: împreuuă (Mt, 95, 32). 
'V. 36. există 'în Recepta, Itala, Vulg., lipseşte însă NBD ete. 
şi: pare adaus din: Mt. 24, 40. DEI RE



î “314:Si răspunzendiziseră lut::Unde, D oamne? 

Tariel'zise'lor: Unde ce stârv,acolo.şi.vulturilise 

vor'aduna.: Unde-.va fi această: judecată : "în urmă « îu- 

ticabă învățăceii pe Mântuitorul :: locul. * ocăpea: are: înțelesul 

luă “ară (Mt: 24, 28; 1. Cor:::15, 44ii Acta:9, 40)-şi 

exprinit “obiectul” corespunzător, necesar: la judecată, pentruca 

aceasta să poată “avea loc. Isus zice. că unde există moarte 

spirituală, pteatul stăpâneşte, acolo. Mesia va pedepsi 'şi. ni- 

mici la a. doua venire. ! ID i 

6) Parabola despre 'veduvă şi judecător, 18, 1—8., 

Zina şi locul venirii a doua a lut “Cristos.nu să pot 

indica, dar “pănă atunci credincioşi -vor trece prin nevol ȘI 

atâcui felurite. Contra, acestora să se înarmeze cu rugăciunea ; 

iar: admonarea să întăreşte cu 2 parabole. i 

“1. Tar grăi lor o pildă că-el trebue'totdeuna 

să se roage și st nu obosească, 2.zicând: Uh ju: 

decător era întro- cetate care nu se temea dc 

Dumnezeu şi nu se ruşinu de om..3. lar era 0 vă 

duvă în cetatea aceea, și veni la elzictnid: Fă-ml 

dreptate faţă de vrăjmâşul meă. 4.-Și nu vrea 

multă vreme; iar după aceea zise întru sine: Deşi 

nu mă tem de Dumnezei nici mă&.rușinez.de on, 

5. dar pentrucă îmi face supărare :această..vă- 

duvă, îl voii face dreptate, ca nuvenind în sfâr- 

şit st mă învinețească, 6. Iar. Domnul zise: AţI 

auzit ce grăește judecătorul nedreptăţii! 7.:lar 
Dumnezeiă' nu va face răzbunare aleșilor stlcare 

strigă cătră dânsul ziua şi noaptea,-și va:zăbovi 

pentru dânșii? 8. Zic vout căva face răzbunarea 

loricurând! Ci'când va veni-Fiul omului ufla-va 

credinţa :pe pământ? z00s: în privința.: Lotdeuna să. se, 

roage să explică cu nicicând: 'să nu :obosească :.. :rigăciunea, 

peiseverantă, care nu oboseşte, deși “lu părere. nu eascultată. 

Acest: totdeauna - nu: să poate! lua în înţelesul din 1.:Tes.+5, 

17 —: ce rezultă: din: parabolă (v.. 7). La. evzazeeiv : în. ru- 

găciune; cf. 2.“ Cor. 4:11 (exzazen. al: unor. mărturii . în 

acest înțeles ocură mima Pol: 4, 9.10): V...12. - descrie
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pe un judecătorii neconștiențiosi:(nu:setitenie'"dst Dumnezeii 
nici se ruşinează de oameni; Mt. 21, 37. Le. 20, 13; 9: | 
Tes::13;i+1.4) ji: nu sare:niclo - bază, săi:j udeca :-drept::(judecătorul 
nedreplățil,::v2:6). Acestuia.:să .opune. 0 ivăduvăi(v:::3.) care nu: 
poate iinfluență asupra. lui a-f: face „dreptatej! ceeace:: să''conzi 
stată ;: din: monologul judecătorului -(v. 4.5); -“-Judâcătorul +-se: 
hotărăşte a-și implini datorința;::.pentrucă v&duva..stăiue : aşa; 
mult (ga, pu juenind, ete-). txdiznopr proprit=răzbună=me şi-mi 
fă dreptate, scăpându-mă de;.el;, aici. înstzzfa-ml; dreplate., îni; 
Zope timp ; indelungat. (Omer, 11.,.4;299; Plat, ș Prot, p, « of , u As af e . x 344.) îva au], ete, șă explică. greşit :, ca, nu neconteniţ.să, vină, 2 

i “ apa. Xa Xe? 7 € , pi . Ă Şi, 5, mă, Supere, „necăjeașcă ș: dar, „verbul, zreorizdceav; (cf... 
Cor. 9 2 7) ț MU; „are. aceșt, înțeles, că, bate, „Be; Clneva A; 
faţă, pănă, il vineţește. „Această fapță „a „femul rar fi dec despe-, 
rare. sîș.,redos==ân ună, dupăce,, toate rugămintele, vaii folosit; (Zlerod. 3, 40. 9, :37+. Xen, „Qec, 17. 10;;,Soph., Phil, 407), 
deci „mn ea; Ps. 60,,7.,:103,,9, dAvae,; Li. 4 XX: 48 quzil, 
cica, IȘus, atrage, atenţiunea,, invăţăceilor, argtându-le „cum, acel. 
judecător, se hotări „a; face, dreptate, puma? «pentru multa „rugă-, minţe, ca. să, dreacă; apol „la. îngrijirea. lui, Dzeu de aleşii. să... 
Judecătorul; nedreptăță „să „numește, „acesta, pentrucă, motivul, fapțel „Luk, nă,,e. dreptatea, (16, 8); Ziug și inoaptea,.. adecă. 
totdeuna,, ugzoougete, viit. aie, care, diipă. o parj să schimbă. 
cu, conjunet. (Win, p, 472.;477.)-=a „ântărzia, zăbovi ș. contrast, 
la, osu9wpuștr. „Dummezeă „ni: va” zăboyi „a; face ;; dreptate aleşi. 
lor,S81; a prdepsi,pe „vrăjmnașii „acestora... Recepta citește zar, uozgoduuiv 270 aurois = (leşi e, îndelungrăbdător : în ; privința; 
loȚ;. En, aurois indică, persoanele față: de. cari Dumnezeă ; pro-: 
cede. așa. Răspunsul urmează v, 8. Dumnezeii ajută :celorce îl roagă, precum a, făcut judecătorul; :dar. la aceasta să: cere cre- 

dinţă statornică. S& întreabă de va “exista aceasta. când . va, 
veni „Mesia ?,. Pa face :rtzbunarea lor. nu e contrast la:nu va: 
face, și curând, la. va,, întârzia. dea=—num „dpătur Jasă să: ur-. 
meze r&spunş negativ... Zeofilact: Însămnând cu. întrebarea. nu-: 
mărul „mic. al „Credincioșilor., care, se: va afla... „rw „ nloru e: 
artic. ; „credinţa „Că Isus .e..Mesia, —. ce. el. poate aștepta: după... 
dreptate: (2. Tes.:;2,;3; 9, Tim. 3,:1.:luda :v, .18): Subiectul 

Fiul. omului! şi. :€29ujy st: pun la.: început “exprimând durere, 
și sânt contrast/la ccle următoare, * i îi
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pstostli 10) Parabala. „fariseului și: a: vamesului 18; edit îs 

Doga De si SE tă 

  
ja i DEEA niz pi sa bit 

SE «Dispoziţia: parabolei; îndegeteză. că:nu'sa: rostit nemijlocit!” 
după „cele :precedente. Din .v,:::9. rezultă-că îndemnul +a: fosti 

- împrejurarea; că între: cerce «-urmaii:. lui Isuş: se încrede «unit! 
prea i mult; în dreptatea ceai; Scopul.: paraboler estera litri, 
orice + înțelegere. rea a, celor: zise; vaii: unici fi sil 

    

ast 

  

pas 

gi Tăvzi se! pildă cesta, cătră iii” căt îfig 
îieredeait în: sine' 'că Siutarepţi Sitspiețiita 
pe. ceialalţi, 10:“Dor: oaiiicnii, s'at'isuii 4 all temp 
suge: roigă, “unul fariseit și “Atu Vaio: "IT Patrie 
scul' Stân d scăste seruga intrii sine: Dinu ezeulej 
îţi eri lţuin es” că. nuc 'saiit ca "ecialălţi oamenii, 
răpitori, ngărepţi,: pre ăcutvări, Sail ȘI € cai cesti; 
vauleş i alt postesc_ “deddue. ori? în săptemânti! 
dat 'z iii din toate” t'caştig 13. Lari) 
meşul! stând: de departe RA “ia nici danii 196157 
ridiculla “ceri 'cit ŞI! bătea pieptul! zecud Dum net 
zeule fitimii lo sti vină e pci situ PI4! Zicv oucii 
ai jodorit acestă! nai iidreptațIa casă 'sâddeâţ 

e rr d „bi 

lecaii ciităt ceregise'nit aţă sinerisă va iar „călte 

  

ini 

  

stil ii” si Spune i poale este că iri 

22:18 1); care desprățueaa pe ceilalți sent 3 -s6 terădăali! 

aleș în? înpărăția Jur 'Duiiinezeii (Atoin:. 14,3: "10; Adi 4 ri 

Sai sit: “templul” brat. “situati pe''0! parte “ia “iată a Icrusa” 
lină: Lai timpurile” de! riigăciune” ef. Acdd'3; 1, Siăia așă: 
îndatinaii "să 'se roage! “(At 6, o “Întru “sine! “lipseştă” N Itala: 
11008 ivrdv leagă 'unil! cu' dradelg: din inândrie 'nu se amestecă” 

cu ceialalți, ci stă” “aparte ; “dar gramatică nu" “permite” "această: 
legătură; căci ar' trebui st stee pad tirrdui (Xen:, „Auab. 5,'10, 
11. Actă! 98,::16: ac 2, 17). Ca ctialalh “oameni” dtsctie! 

mândria : fariseului “care -se asumâiă cu: „toţi. oameni; el 6 mat” 

bin: decât toţi. Nedrepți să-ia n înţeles" strirs: Virtutea, da 
însă” 0" poate: dovedi'el' Şi cu un exemplu” “foarte aproape, “mal” 

arătând-:cu' degetul pe un" :pucătos” recunoscut “de 't0ţr:"'6a acast” 

vameşi N. 19 „exprimă: partea pozitivă astăril.: de dreptatii!” ai 
fariseulul în: 'opunere cu-.partea negativă :dins"v.:+ 11: Postesc” 

cf. Mt. 6, 16. 9, 14. od6faroviieste săptămâna, căci :Sâm-+ 

e.
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; băta nu postiaii. Dai:zeciueală. ct: Mt.:23, 93; fariseul face 
mal mult decât cere. legea:. din toate. câte căștig. Toate câte 
ati emfaza, cf. Pirhe Aboth 2, 13: „Quando. oras, noli: în 
-precibus :boba tua; enumerare, sed fac preces. -misericordiarum 
„et: pro'. gratia :impetranda- coram Deo.* :Vameşul nicr:nu: cutează . 
“st între: în locul: unde: se rugaă ceialalţi, :cl „stă la: intrare, în 
curte'(stând: de: departe) ; nu întrebuințează : cele: mal natusale 
mijloace: de a : manifesta: rugăciunea (nu: ridică : ochii la icer,;.cu 
atât: mal: puţin 'capul: şi: :mânile,: -1.:: Tim: :2;:8); ici-și „bătea 
:pieptul ; : Ciprian : : Peccata. întus'conclusa contestans. : Fii milostiv 
“mie, LĂĂ +Ps.:25,: 11.32; 1... Dan:.9,: 19 ::pentru „evreescul 
inoo:cf: Eyre :9,:12.: ie. pecătosuluă ; artic.: are importanţă; 
:€l se:acuză pe. sine ;:.este, cel-mal mare păcătos. :Vameşul nu 
„acuză pe alţii; nu. ştie'să aibă : merite,; ci: cere: numar: graţie. 
Vi 14 citesc BI, Min. : Verz. şi - Origeu::, “nag'2zsivov, iar 
APĂALIT Recepta î). pag. etivos (D. are uâi?or inag'tzeîvov). 
JLAP. lesne :sa putut schimba. cu LP. și. sa îmbinat :cu: va- 
-vianta 3) :feivos.i la: îndreptat: Dumnezeii 'l-a, „primit drept. 
:Prepoz. image :cu- acuz. la compar. ocură: adese,; iiar contextul 
arată, dacă: cele exprimate să atribue şi alter persoane, în măsură 
mai mică (13, :2.: 4) sait: deloc (Win. .p.. 226 sq.)... Că fiecare 

etc. motivează pentruce .vameșul :sa pogorit :îndreptat. la: casa 
“sa. Cu aceste încheie Le. secţiunea - proprie . lur,. adecă : dela 
-9,:51—18,' 14 .și începea consuna cu -ceialalți doi sinoptici. 

4 2 „+ - j 

„a Sai e) Isus binecuvântă pruncii, 18, 15 —17 an i 
pita SIE 19, 1815, Me. 10, 18006), e, 

15. Și aducea lai'el și pruncii ca să se atingă 
de el; iar învăţăceil văzând i-ai certatpe den- 
șil. 16. Iar.Isus îl chiemă la sine zicând: Lăşaţi 
pruncii să vină la mine şinu-Iopriţi; căclunora 
ca: aceștia :este:. împărăţia: lui Dumnezei. - 17. 
Adevăr. zic vouă: orlcine nu va primi împărăţia 

“lul Dumnezeiă:ca un prune, nu-va întra întrensa,. 
za Poipn sânt pruncii încă foarte mici; .nu vin deci numai 
Oameni. crescuţi, ci aduc: și pe aceștia. Se 'se atingă ete. Mt. 

“e: mat complect. : Îi chiemă la sine: pe prunci;  apot: grăeşte 
“învățăceilor. Uniora “ca. aceștia: care ai - aceste “Îusușiri. La 
Ve 1T7 cf Mt, 10, Die
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ti Mii i PD. Tenerul bogat, 18;:18—80, sie. Sa a iai 

ai st alt. 19; 16--29,Me, 10, iz i Da Va 

„18. şir -a- intrebati pe. el un:boer zicenă: În 
vețatorale bune; 'ce făcând-.voiii: moşteni: vieața 

vecinică? 19. lar: Isus zise: lul:::Ce:mă& zici bun? 

Nimene nu'este bun fără unul: Dumnezeii::20..Po- 

runcile ştii::S8nupreacurveşti, st:nu ucizi;stnu 

- “furi, 's6 nu mărturiseşti strîmb, cinstește pe: tatăl 

tăi și pe muma ta.:21.: lar-el-zise:: Aceste. toate 

le-am păzit:din tinereţe.: 22. Iar Isus.auzind zise 

lui: Încă unaiţi lipsește:. Toate:câte:al vinde: și 
Je dă. săracilor, şi.vel:avea:comoară; în'cer, şi 

vino să mergi:dupăimine!:'23.:lar el auzind. aceste 

s'a întristat; căcl era foarte.bogat:: 94. Iar'lsus 

văzându-l :că:s?a înitristat: zise:: Cât: de:'anevoe 

întră în“ împărăţia lut Dumnezei ceice ai avuţii. 
25;:Căci-mal'lesne:este' cămilef să între prin ure- 

ichile.acului decât bogatul să între în. împărăția 

lul:Dumnezei. '96: lar celce-auziseră :aceste ai 

zis:: Şi cine se poate mântui?:27. Iar el'zise: Ce- 

lece nu: :s8 potila oameni siint'cu putinţă la Dum- 

nezeti: :Laiv, 19—93 cf:--Me. 10, 18-—22.:ăozwv. este 

poate un : prepozit.:al sinagogii, cf. -Mt.--9,: 18. După: toate: câte 

aă etc. nu urmează, de voești se fa. deplin (Mt. 19, 21), pentrucă 

Sar fi delăturat âspiraţiunea la perfecțiune amintindu-s 0 scă- 

dere. V. 24. lipseşte “reoi?unov șevoutvov în NBL Min. și 

poate e adaus din locurile, paralele... + Ceice, ai. „avuțiă - cf. Mc. 

10, 23. În v..25 avem variantă: „clocit. şi, ied, (=:a 
trece), cf: Mt..19,..24.: Le. omite, Me. 10, 24. i, ;schimbă. V. 

27. în propoziţie generală. : ai 

98. Iar-Petru: zise: “Tată. nor: am lăsat, toate 

şi am urmat. ție. 29. Tar:el: zise: lor: Adevărizic 

vouă, nimene nu este carea lăsat casă sai: muiere 

sau! frații sai părinţi. sai: copil pentru  împt- 

răția lui Dumnezeii, 30. care nu va lua mal mult 

în vremea aceasta, şi în veatul viitor vieaţă veci- 

nică. Care nu va lua (6s ou qua etc.): sigur estâ-că nică 

unul nu rămâne fâră răsplată (Me. 13, 2); iar anoiafn în 
87
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legătură, cpu 1099, exprimă noţiunea, „Că „această „răsplaţă 8 
datorie —,„cf... Mt, 20, 1-—16..Recepta, citește; în, v, 29: pd răib frați, niauiore, în-loc,de muiere ete, . sf e lzroq 

    

N CR at Dai E ci o „i „a i (2ăă 

-v* 9) Isus”prezice. patimile, moartea 'și. Învierea să,;:10,;:31--34: : Ei DE ARE gi iei DR) CE AI UI A (Mt. 20, 17—19. Me. 10, 32-34): Pa 
Za pu pt i 

  

        

    
"31: Tar luând pe cel doisprezece zise cătră 
dehșii:-lâtă e suim la Ierusalim, şi's& vor plini 
toate câte s'a scris prin proroci pentru Fiul 
omului; 32. căci să vâ-da păgâniloriși să va bat- 
jocuri şi să va ocări.și să va scuipi, 33. și dupăce 
l-aă- bătut îl vor-omori, şi-a treia'zi'va învia. 
34. Și el nu înțelegea: nimic din aceste, şi'era 

- ascuns acest.cuvent dela el, şi niu pricepea ice- 
lece st grăeaii. zeleiv=—a plini: ceva” prescris ;- devin” rea; 
litate cele prezise.. Pentru: Fiul omuluă : cele iscrise ati. valoare 
pentru: densul;.. iar z-vig. ete. ca Dat: incommodi i să: leagă 
cu za. peyeazuutva. - Alţi : leagă cu -.zelzg9joerau : şi explică: în 
Fiul; omului, ca: Mt.:13,: 14, -saăi printrousul — dar:conttai 
textului, „Prin proroc), special. Zah. 11, 12 sq. 12,: 10, des- 
voltare la Is..53; La v..32. 33-cf. locurile paralele: La +. 
34 cf. 9,.45.. Mt: 16,:21; a 

"tt ph) Isus vindecă un orb la leriho, I8, S5-4, 
îmi, (ATt20, 2984, Me, 10, 46-52), |, 

“35 lar. a'fost când s'a apropiat'el de, Leriho 
un.orb șădea lângă-cale 'cerșind. 36. Iar'-auzind 
că trece mulţime ă:îÎntrebat.ce este. aceasta. 37. 
Şi ai spus lui că Isus Nazarineanul.trece...38. 
Și strigă zicend: Isus fiul lui. David, miluește-m&, 
39.. Și celce'mergeai. înainte îl certaii sâ-tacă; 
iar el. striga, cu mult mal vârtos: Fiule:al lui 
David, miluește-mă. 40. lar stând Isusa poruncit 
să-l aducă pe el la sine. Lar,apropiindu-seel.l-a 
întrebat: 41, Ce voeşti să-ţi fac? Iar el..zise: 
Doamne, să v8d...42, Și Isus zise lui: Vezi; :cre-



= si 
cd pa GQ 

co dinţa ta te-ă'mântuiti” 43, Și ti dată” pai tii 
înergea după cl mărind-pe: Dumnezeii Şi totu 
porul văzend a dat laudă lui“ "Dumnezău LA: dif 
rența evangeliștilor cf. Mt. 20, 30. Trece mulțime: aceasta 
ÎI atrage. atenţia. zi. ei: zoVro fără &v.:exprimă siguranța: ce 
este aceasta, nu: ce ar fi. (Win. p,;325).-V. 37 sq. ct. Me. 
10, 47. În v. 41 înainte de ine dvaf?ao trebue suplinit 
Sti „Mt, 20,,.33)., Adausul din. v., 43,, are, numai Le; aîvos 
e „poctie, și mai „ocură, Mt, 21, 16; „adese, în XX: : Şi. apocrife. 

n Iată tatea a fn vinu 

pa E : a, las intră. la Zaheii, 19, II. . us fata! 
NE tape e ei oa t 

is “Istoria prezentă a are numal, Le,: ȘI este ; contrast la; 14, 

d Sq.: Aci, s%. demonstră -că, Mântuitor ul; dă; graţia :sa şi! 'cgloreă 
mat năinte. Tail. „avut interes pentru;densul.: “Singuraticele: părți 
dovedesc, istoricitatea întregului . :DTOCes:s. ip ha og 

oii le Și. întrând trecea-prin “Torino; 2. “Și iată 
un, „Virbat numit cui numele;Zaheiii, și'acesta'ră 
mat marele. vameșilor, și:el-era; bogat: 3 Și căutiă 
s&:vadă îpe- Isus'cinereste,.și nu puteade! mulţime, 
căera mic de stat. :4.: Și alergând: înainte se'sui 
întrun. sicomor:ca să-l. vadă:peiel;rcă: pe 26010 
era să treacă. Narațiunea devin“ aboidantă în: expresiuril”: 
Ovouare şi xa?oUuevos; ai cUzos 1 ȘI z0i 0VroG '1)v. 

durjezero = era, în „trecere. când . să, întâmplă „cele ; următoare, 
îndeosebi v. 4, Gvouari “zaloWputvos 1, 61; la clasici ar fi 
Ovopa Z0H0Ujt. (Ferod.” 1, 173. Plat. Orit. p. 483. B). Nu- 
mele Zaheii (Zazaios) derivă, „dela, "3 == curat „(însons) cu 
terminaţiute grecească” (Er, 29: Neam. î î4; XA Zar. 
xov). “Orizostom, + "Ciprian, Tertuliat cred că Zanaiă er păgân, 
dar numele- € 'contră' acestel' păreri, apol Y. “9: “Acesta; “după 
ce: 'spusese' numele “trece la împrejurările părsonale: "May înăr ale | 
vaneților,: cf. “Mt. 9; 9; acesta | supraveghia pe. „ceialal Var 
MeŞI. În: Ieriho: să “fRicea, export mal” vertos” cu "balzam.. "Cine 
este: : “între i'cekce tueceaii, pentrucă duzise multe. “despre, îl. 

Caz 5: aceasta îl “împedeca (21, '26). eis! 70,  furood dev 
însemnează calea, ce era, inaintea: lui Isus, și lângă 210000 
e: 'pleonazm. îni ovrouogiuv —' mâă adese forma” „Ouzăţuogog - i 
cf. 17, 6; e cel Thai înalt arbore în 'Palestină. dretvs scil. 0900. 

. 37% 
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S iale ri ge) Dilie ue , 
5. Și dacă: a. "venit da jocul acela sus căutând: 

| în sus:l- 34 Wdzut şi, zise, cătră el: Zaheie, g grăbeşte 
de- te pogoară; căci azi, trebue s6 rămân În- casa 
ta. 6, ȘI. grăbindu- se. sa, pogorit,, și 1- a primit 
pe, el, bucurându- se; 7. Și văzând. toţi murmurai, 
zicând, cia întrat: să. găzduească la un bărbat. 
păcătos: Nu să. poate spune de unde ştie Isus! numele” lui 
Zaheiii ;. „poate; că l-a „pronunţat, Yrunul din „celce . „mergeaii' “cu 
densul,, sati. avem ca Io. :L, 46. 2, 25 — an: semn”, al atot- 
ştiinţei sale. 427 are emfază: tocmal az “e ziua când trebue 
să rămân la tine, dez exprimă necesitatea, ce, rezultă din _iu- 
birea lui Isus cătră Zahciăt. Acesta deci deşi voia numal din 
curiozitate să vadă pe Isus; “totuș nu a fost numa! aceasta, 
ci; și. 0 „dorinţă „mal înaltă, —. ce, să, întăreşte prin: bucurân- 
duse, EI „poate, crezuse, că va întâlni în Isus un „bărbat. care 
să-l scape, de, mustrările conștienţel, pentrucă auzise de minu- 
„bile ȘI „învățătura: lut. “Toi murmuirau : Iudeii care crâii cu 
Isus: ; Şi „merseseră.. cu densul. pănă . la casa lui Zaheiii;  VEzus6ră 
bucuria, Cu, „care. acesta, -a primit, pe, Mântuitorul. Ei nedtnoscânid 
misiunea, lul' Isus wi “pot "vedea cu ochi buri. câ; el să comu- 
„nice „cu „păcătoşi. „Vameșii de. naţionalitate; evreească eraii “cel 
mal, urgisiţi, oameni înaintea gonaţionalilor,, pentrucă fac servicii 
străinilor; „să. considerat ca, unil care. Sai lăpedat de, lege: şi 
“naţiune.. Tar Zakejă era, mai marele vameşilor! nagă, duagrul) 
del: să, „leagă, Ja. zazali dau, | 

„8. Iar Zaheii stând. zise cătră Domnul: ata 
jimutate din'averea mea, Doamne, o dai săracilor, 
'şiide'am' năpăstuit; pe: cineva-'cu ceva,. întorc: îm- 
ipătrit.: 9; lar Isus" zise::pentru dânsul cărastăzi 
s'a “făcut 'mâtituire. casel acesteia, pentrucă Și 
acestă este-fiul lui. Avram; 10.:căcta. venit Fiul 
“omului să:caute: Şi să mântueascii ce.era. perdut. 
Întrând Isus în casa lut Zaheiti produce impresie foarte mare. 
-Stând : înaintea: lui Isus: Zaheiă: -păşește înaintea; învățătorului 
făcător: de: minuil : şi: împarte 'averea. sa: în: dou: jumătate - dă 
săracilor, iar. ceealaltă, jumătate drept despăgubire. Partea ân- 

“tăia ste jerttu de mulțumită, iar cu a doua întrece pre escriptele 
“egir (Ba 21; 37.:"29,3 Num 5, 6 sq. cf: Lev;:5; 21 sq. 
1. Sam, 12, 3). Tă uioua e formă neatică pentru” plur.



- — 881 — 

neutru). ei în a „Tuvoş „ete. cu indic. „exprimă „ceva, „Sigur; el 

are în! “vedere: anumite “cazuri. “Lai Duzoparrety cf 3, 14, 

Verbul [3 “construit ca âncortgeiv “TwV0$ "zi: : (Ph: Dei iq! 

Șoph: Phil. "1267),, dnolavav. zuvdg: Ti (Xe: Hier: 7; 9: Me 

mor, 126, 2. Plat. Cit. p. 54); Greciă': zic: iad (Li. p. 

177: 35):  Expresiunea” s& rapoartă la nedreptăţile”: “comise * “la, 

uarea; vamei. „nooe. "aUrov. "trebue tradus! 'din “cauza,” “aj "70 

viz. "7oyrip | zadori ete. cu „pentr :dânsul : în“ “privinţă, 

lui ; Işus grăeşte 'cătră, învățăcel. 'Sait il popor. Alţi ziccă; Isus' se 

adrișează ju lut Zaheiii, dar are În vedere Şi pe celce fiarta 
i Ia Sta Diitiria 

    

ai     
sii i da 

i: d). Parabola despre, fhinele încredințate, 19, intii i ” 
îi II) 2 iul îi ce 

„pie miti a Bă det, At. 25, 1480), a Xr ERIR în) 

     
“Timpul: şi împrejurările | între cari: 'Salrostit! atiola prâ- 

zentă nu “sânt cunoscute; poate că: în “casă lu “Zaheiti pentru 

legătura din vw. 11). Auzitorit "sânt: învăţăceil' (poata” Şi ali 

oaspeţi), dar. nu. celce murmuraii (Zigaben, Teofilact etc;), peă- 

tr ucă sânt afară de, casă. “Cele amintite: mal năinte ȘI “vezultătul 

deosebit al administrării bunului: “încredințat nui ;Bermiit a “iden- 

tifica, „parabola cu Mt, 25, 14'sq. i azi în 
i 01, Tar auzind. eX aceste a. “udaust d grăi'o! "pă 

rabolă, pentrucă e] era. aprăâpe deci Terusălim şi 

s părea. lor. că in dată, s&'va arbtă, impbrățiă” lui 

Dumnezeti. Jar auzind ei: cele din t, “9: sa-; ; “ar. “a săiit 

din mulţime, care auziseră cuvintele lui." Er "'Tapoitară: “ditolii- 

:10g la poporul israiltean, iar: oc5oai 'la, scăparea lui: de jugul 

TOMan.- 7r0009zis .einev 'e :expresiune evreească,! (LĂX. Gen.: 25, 

-11:38, 5.“Iob 29; 1;'Win..p.i 4364 sq:), 'circumserie ; noțiuriea 

“Jul -iarăș“, 'Aprodgie de „Zerusalim ș: Ieriho e;: departei-numal 

16 0re;: 150 :de' stadil: (Josif: Flaviu, i Bell.: jud! 4, 8,+ '3), 

: fidată ; “Zigaea : “ Credâau :: că: de. aceea i se “sue: la Terusalin 

că să stăpânească acolo.: se. va. „arăla (ovaupaiveo dou) :: Va păși 

“În: realitate. pi i i iti e pm teii 

im to 19. Zise: deci: Un; or: de bun n6am. a:mersiin- 

ro! tară: depărtată, st- șiee în primire: împbrăţie 

  

CI iz 

  

IS | : 

N 2), 7iuuloera, (sc. poe sai î pregis), e. temin. “substantivat dela, “iu jus 

“ctiia, 6, 62, 4. Plat. L.egg. 12, p 956, „ete.), aer „ocurăi-şi diuloeă: „Cantonin, 

ib, 2. DP 19. pa IRI „a P 
age tati 

y 
. [
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Şir şă ise;-întoarică:;13..Iar: chiemând .z ece:slugi:. 
ale;sale;leza dat, lorzece mine,:și zise: câitră, GI, Neguţătoriţi: pănă oii Veni. Omul de pică s& înfăţi= 
şează ; nobil: de. naștere,.. care. se duce a primi dela alt stăpânitor; 
împărăția; sa. ca -vazal.; Espunerea. aduce . aminte. de „raportu-.; 
rile, regilor evreești, .din acele timpuri, -: deoarece;: Irozii :pri-: 
meaii: puterea: dela Roma, : chiar :contra voințil poporulur::(pro-:: 

„test. să. făcuse: contra numirii. luy “ Arhelaiă „ef: Iosif Plaviu,! 
Antiq: 17,11, 1). În țară depărtată e contrast la, îndată; Isus: 
trebue mal nainte -să : meargă, la ;Tatăl. “ceresc. : taur : pentru; 
sine; voeşte. a lua spuțerea ce avuse “altul: .pănă: aci. :Zece. slugi. 
ale,sale; exprimă; că... aceste :fiind: proprietatea, lui: putea: să ;aș-; 
tepte ca: să-'se: intereseze: mai mult. de averea “lui. Dea 'avut: 
el:.mai multe slugi :0ri numaj: pe aceste.:nu- impoartă;;; aici 
avem ; numai un, număr, rotund: ca la - cele 10. fecioare —.. dar. 
în..cazul dântâiii „ar..trebui să stee deza.-7ov Soviov., tavroi.., 
Zece: mine;adecă fiecărui. din el. uvâg- e traducerea. evreescului” 
75; a :60; parte-a; talantulu! = 100;'sicli; să întrebuința, ;ca,; 
pond și monetă ; putem înțelege însă și mina, atică=100. drahme.. În, amendouă cazurile e, izbitoare suma mică, cf. „la: Mt.. Aici stăpânul. ispitește, credința. slugilor în lucruri mică. accentuând 
cu atât, mal vârtos, remuneraţia, lor. (v, 17)...Le, are în. vedere. oficiul ——; toţi primesc sumă egală — „care împune „tuturor. aceleași drepturi, și, datorinţi, nu deosebitele daruri harizmatice... 
m0aynareveodu=a neguțători (en. .Oyr..2, 4.17; Put. Sul. 
7,17. Lucian... Philops. 36). Ev 4 toxouau:. în timpul când, 
vol; neguțătoriți eii voii: veni (lo. 4,.16);. alţi iat :, pănă când: 
sânt, în, călătorie: pei 3 
55inl4;, Tar; cetățenii săi îl ura i, şi-trimiseră so-: 
lie:în,urma;lui, zicând: Nu voim ca acesta st stă-, 
pânească:asupra:noastră.: în urma luă, +adecă la :stă-. 
pânitorul care. avea: să dee împărăția: Nu voim, exprimă refuzul: 
hotărît: nu voim ca acesta, să fie regele nostru. i 
iat l5.-Și afost: când: s'a întors-el dupăce luase 
impărăţia,:șiszise să se chieme-la-dânsul.slu gile: 
aceleazicăror dăduse. argintul, :ca să ştie icine, ce: întreprins; 16.-Lar cel. dântâiipăși zicend:, 
Minafita:a'iagonisit iz ece.:17.:Și zise:lui: Bine, 
slugă bună,căî ntruspuține;al'.fost :credinei os;
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s&-aibi putereipeste zece cetăţi.i18:: Şi veni şi ali 
doilea zicend: Mina ta, Doamne,;: a făcut. cinci. 
mine: 19. lar el zise şi lui: Și tu să fil:pestecinct: 
cetăţi. 20, Și altul. veni zicând:-Doamnej'iată 
mina:ta,: care: am ţinut=-o legată întro: mahramă.: 
ol: Căcr. mam: temut de tine, pentrucă eşti- om: 
aspru; ial -ce n'al pus, şi secert ce n 'al. s&mtnat.: 
La voi cf. Me. 5,43. Și zise porunci; să întroduce - apo- 
doza. La -ziş zi cf. Mt. 15, 24. Giangayuareveo9eu=a între-- 

prinde (Dion: Hal. 3, 72),- nu - negoliando lucrari. Cele dou&: 

„slugă dântâl cu modestie spun 'ce ai agonisit, iar stăpânul: îl. 

pune stăpânitori peste cetăţi arâtând că e mulțuini cu lucrarea: 
lor." A făcut=agonisit.: covdagtov, - dela. sudariumn - (lo. 11, 44), 

e batista: de şters sudorile de pe. faţă. : Sluga.a 3.:nu voeşte: 

a'-asuda în promovarea intereselor stăpânului săi. Jai=pretinzi ; 

e determinare la om aspru. Na pus: undeva. La. v. 21.:cf. 
Mt. 25, 24 sq: Aşa să descrie omul care nu cruță proprietatea 

altuia; dar nu pe cale” necinstită, “ci validitând cu rigoare pre 

tenziunile sale. drepte. e a 

99. Zise lui: Din gurata te: voiă judeci, slu- 

cu vicleană. AY ştiut că-sânt'om aspru, luând ce. 

n'am pus, şi secârând cen'am stmănat? 23. Și pen- 

truce-n'al dat argintul mei pe masă schimbăto- 

rilor?! Și eii--venind să fiii! luat aceea cu căștig.: 

24. Și: zise celorce stăteai. împrejur: Luaţi dela 

el'mina şi 0 daţi celuice are zece.: 35. Și. ziseră 

lui :: Doâmne,-areizece mine.::26. Zic vouă: că: fie- 

cărui care are st va da, iar dela celce nu' are să 

va: lua:și ceeace are. Din gura.ta: după cuvintele 

ce: rosteşti,: cf. :Mt.:25, 26. nodooew.să. întrebuinţează aci des-: 

pre“ luarea “banilor (3, 13). Cetee stătea împrejur sânt curtenii.! 

V:..95. e parenteză ; „ci. la 3 yY. “aceste 8 18. A 15, 12: Me. 
4, 25. E : E ali 

: 97. Însă: pe: aceşti vrăj n așt ai met care n'aii 

v dit: că“eiii st 'imptrăţesc peste si 'aduceţi-l: în-. 

coaci şiiităiaţI îndintea' mea; 'rovrorg (Recepta' citește: 

2zelvovs) înfăţişează pe: vrijmași ca prezenţi, !. deşi 'aceastai nu: 

artil06. zăraogăsare aurovs tuneoodtv. utov "arată: iudeilor. cât 

st poate 'de intuitiv'judâcata, și: condamnarea la moartea vecinică,.:
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2 ui: : Parabola, să.:rapoartă; la -poporul. evreese. işi: la; învățăcel: 
Cristos e:pe:cale;a merge. la: Tatăl ceresc, . dela 'care:va 'prinii 
stăpânirea; peste: lumea: întreagă. . De acolo -va veni: iarăş şi 
atuuci: va, învinge ipe toţi --vrăjmașii-săi: și -. va:. întemeia” împă: 
răția” mesianică în deplină mărire. Fiind. el::departe fiecare : în- 
vățăcel a; primit :un, oficiă: în ; împărăţia, lui de acum. Pe acesta 

el “trebue: să-l: administreze: cu. credință, şi :zel, : dacă 'voese, a «fi 
remunierați; la: sfârşitul: zilelor.::Cine singur. nu poate întrebuința 
talantul săi să-l, dee:altora,. ca :să:. nu: rămână fără: folos. Ne- 
credintioşii 2—-: nevoind să: primească “stăpânirea; lui: Cristos: — 
vor: fi nimiciţi! lă :a.2, lul:venire, ce să exprimă, în xaraog acre. 

  

Ftiiie Data) Toate cp natia 
* i B. Luorarea'lul Isus; în' lerusalim, 19, 29—21, 38..: -: oa aet “e, Data ter Di tară Sa ar ro zi ii Ne Da aperi „Si gi EI pi d îi , da Ia 
-18::96:-Întrarea lui Isus. în.:Terusalim ; curățirea templului, ; 
a ITU Ne „i 19, 28—48.,.. pa sil 

ae Ace air ui za60 10003, papi a it m aie SRI 

-]  î 'Isus-arătase! Iudeilor (îi! pârabola precedentă) că. nu':vă 
întemeia” împărăție: după” părerile : lor, “iar: acum se! înfățișează 
“ca: regele Sionului. Fără':a reflectă. la prorociă “lu Zaharia 
'Lei-(ea 'Mc.): iistorisăște! întrărea: Mântuitorului : în I6rusâlii, 
“Momentele priticipale sânt; 'a) -întrarea '(v. 2 9—36);::8)încei- 
cara, fariseilor de'ia 'suprimă 'omagiile: (v.''3 7—40); 7) cuvin- 
"tele rostite deiIsus' cândivede cetatea '(v. 41:44)*și curățirea 
templului (+! | 45248). Mi Pai n ma i» Ra si ia i 

„7 28."Şi zicâid'aceste mergea inainte, 5 uindu-se 
la 'Teru salim, '29: Și afost când sta: apropiat de 
Betfageși Bâtania cătră! miuntele“căresă'chianiă Alrolivilozi:ă trimis dot din fn vețăceil să) zicotiă: '30. Mergeţi'“in satul dinainte; în care îiitrând veţi 
afla un azin legat, pe care ninieni dinoamenrha 
'şăzut:nici odată, și idezlegându-l'aduceţi-.:31. Și 
ide.vt va'întreba cineva ::Pentrucestl “dezlegaţi?. 
„Așa 'ziceţi:: Că; Do mnului-trebueşte. :32.: Iar; du- 
-condu-se:trimişil aflară'cum zisese lor. 33.: lar 
“dezlegând:el azinul.ziseră stăpânii'lui cătră el: 
„Deiceidezlegaţi azinul?'34. Iar etiziseră:- Că Dom- 
inulultrebueşte.! 35. Și kai; adus la-Isus, și:arun- 
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când vestmintele: sale: pe: azin;puseră p e':Isus 

deasupra :lul..36..lar mergând el așterneai :vest- 

minteleilor pe cale..37. lar. fiind aproape de:poa- 

lele: muntelui olivilor începu: mulţiniea învăţă- 

ceilor- bucurându-se: să laude: pe Dumnezei cu 

glas:mare pentru toate puterile cari le vâzuseră 

-e%,'38.:zicând: Bine'este cuvântatiregele care vi- 

ne întru numele Domnului; în.cer,pace, şi mărire 

îitru:cet-de sus. Mergea înainte: învăţăceilor. La Belfage 

şi Betania cf. Mt..21, 1. Me. 11, 1. 2ouciv=—olivet (Act 1,12); 

aci avem. nomiu.în “loc de acuzat: (Win. p.'171);tiar. dacă :să 

accentuează 2cecdv dela 2ala—olive, atunci trebue suplinit 

70 d9os,. ad montem; qui dicitur.. olivarum. zartvavri  (LĂX 

Me. 12, 41. 13, 3) să întrebuinţează la locuri, iar antvavri 

(Actă:'3;::16.:17,"7) la persoane.- La v. 30 cf. “locurile: para- 

lele. îp Gv oudeis ete. cf. Me; 11, 2. Le. 23, 53. oi 

xVoror, adecă proprietarul azinului și, casnicii lut. Aruncând 

ete.; învățăceii fac omagii învățătorului lor (Ereipavzeg 

propriii — dezbrăcâud; şi aruncând, „LUXX:: Ps. 55,235 1. 

Petru.5,; 17). ,2aodv,: dy. e. atracţie. în, loc de, 7ra0y.. ăs. 
Prepoz. nr00s la dat. xarafdote,. de-aceea 2yyiGew-=fiind, aproape 

(WVin..p. 369 :sq.). “Toată mulțimea: învățăceilor ; :. învăţăceii să 

iai - în. înţeles. mal larg . (Mt). : Vezușeră ;-. când . îl: însoţeaii. 

Isus şi” mulțimea, cu, dânsul aj unşeseră „la un. punct; de „unde 

să ;vedea, : Ierusalimul ; - atunci începe . aceasta,.a,; preamări -pe :. re- 

gele care în acest chip sărbează acum întrarea în. “Ierusalim. 

Citatul e. Ps. 118, 26. adăugendu-să: regele.. :Recepta.. citește 

în cer pace cari cuvinte şi mărire întru cel de. sus nu, există 

în Pg. „Ideea exprimată aci. în . paralelizm „este:; Dumnezeii: a 

'urzit mânțuirea care să împărtășește. omenirii prin Mesia; pen- 

“tru această. mântuire ângerii trebue. să-l -preamărească (2, 14). 

dori = 107, ta înţeles, obiectiv. + ne eeie ni iti 
it. .'89.;-Şi oarecare farisel dih:poporziserăcătră 

el:Învăţătorule,; ceartă pe învăţăceili:tăi. 40. Şi 

răspunznd zise: Zic vout căde vortăcea aceștia, 

pietrile.-vor 'striga.: V.' 39—44 are, numal Le. Din.mul- 

- “țime;: în care 'se :aflail el. eneriunoov: să. nu strige; . zi-le să 

tacă: Fariseit se supără că mulţimea aclamă; pe Isus de Mesia. 

doy-.stă :cu: indicat. (Win.. p.:277). Pietrile: vor striga; 'adecă
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ei; trebue, să! fii, recunoscut! întâiple-să aceasta . în :0rl6e.” chip! 
(Avae.2;,1:1). Aci-nui trebue să cugetăm :]a,. pietrile + lerusa-: 
limului,. care ineurând,;să „va, risipi: (Mt. 20.1), Răspunsul: 
Iul,IȘus a.doua,zi, cf Mt.-21, 15 sq. i i e ii 

  

- A4L. Și icumse! apropiarăi- văzând cetatea â: 
plâns. de:dens 2:42. “zicenăd. că-de-al:ficunoscu tişi: 
t winter u săce astă. zi-a ta.celece sân t;:spre pacea, 
tasiiaruacum s'a.ascunsidela. ochiltăl. „43. Căci, 

„vor veni zile, peste tine,,și vrăjmaşii er vor pune. Sin împrejurul L&t şi te vor inconjura și te vor. sirimtora de toate părțile, 44. şi te vor face ase-. mâneci pimenţul pe tine șipe ti II t&l întrutine,, 
și nu “vor 'lăsa'b iatră pe piat ră întru tine, pen. 
trucă' n'a Cuno scut vremea cercetărit tale.“ În! mijlocul”'acestet' bucurii. Mântuitorul plânge - cunoscând soarta : viitoare':a 'Teruisalimului:"Zz]avocv. diteră “de: Dazguev- (lo; 311: 35); ile: construit cui: fr: auz ca :oniay zviteodar:. (23,28): 
şi “exprimă “direcţia: plângeril . spre . obiectul. sti;. Grecil..aii cu» 
acuzat., Sai, în „zeu. De, ad fi, Camoscul și, du : „ca, aceşti. învă- 
țicel ;. exprimi, o dorință cate mi st va realiza, Aci avem aposiopeză plină de 'afect; 'apodoza este: Cat de bine ar'fi 
(22, '42. Io: '6, 62). Zigalen: "Caci îndatinează celce plângeaă să 'să lovească! cui: crtditute. “ii “abondanța  afectului. Citind” oo! 
după! e; “747 ajutor în! "dis ăceasta” hotăriti ţie spre mântuire,” 
cf. ..44::Ps.0116, 54: Pentiucă popoiuil“ ales! ră * privit, ! 
mântuirea» lut! Isus, + deşi: era 'chiemat mal ântâit a lua : parte, - 
de, aceea. urmează. pedeapsa "dzeenscă, Iar:acuni:: așa: sânt'îm-i 
prejurările (lo.'.8,; 40; 1.+ Cor,,:12 ..20).-:S'a. ascuns : :.cceace:; 
serveşte ţie spre, mântuire ; -de ;provedinţa. dzeească,; dar dinvina.. 
ta,/(Rom.., 11, ,7);4În, cele. următoare, motivează „de -ce pentru; 
e; sânt, ascunse ;căile mântuirir. În. v.: 43. ze „introduce o, mo;, jiri7e.„profetitoare a. «lut dor dela ete: Căel vor veni ete, Nu, fără, importanți este pris,ad..de, 5.071. exprimi afectul, cel! 

Ș 

  

mal bdune; dar âițiul zl (n ăi eo edoveao) e “pusi tu! „10 'de:"ore (17, 23.23, 44" Bom. 2, 16. 0. 4,21. Me, 
15,'25).- NOL; citesc rtaoeuBalovoz( a viri' între cevă ;. tvt- : 
mi"tehiic  înilitâr:" a: fact! tabără) în'“loc" de” zregufalovau! 
(ABRI alte “Maiuisc.). "pdoiză"(Polyd! 1! î29;'3. 8, 34:81 
10, 39, 1. 18,1, 1) = val șahţ -:păg: i Bdldeiv :Plut*Aeni: +
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pi; 17. Marcell.':18. - goc.-cf:::Xen:: Mem. daia, "14" raiş: 0782 

aw- îunarâe zice Bă) )ovra. În rezbelul 'evreese întradevtr Sa, 
făcut ival;: pei care: Evreii: l-ai! ăprins, iar Tit: l-a snlocuiti? ul 

zid (1osi/ Flaviu, Bell. jud. 5, 6. 2. 5, 19, 9'sq)'''ouvetovor!, 

cf. Fil.: 1,:23.;- Verbul t0apitia; (dela, £ tdapos=păniâut, -sol)=a 

fiice : ceva: asemene i cu: pămentul (Polyb.: 6,5 33, 6); LX: îi 
trântic.la pământ, a: strivi ;: -urmând în: zeugniă “i şi 'pe feciori 

t00 întru dine - -(locuitoiil,: închipiiindu- -st cetatea ca mumă, '13; ) 

- 34 Mt! 23, 37) verbul, are antiidouă” înțelesurile “(Os 1, pi 

Naiim 3, 10: Psi"187, 9). miozozii arată timpul când Dai! 

a purtat: grija, “poporuluă trimițend pe “Mesia (E. Petru 2 2, 12. 

"Prov. 29, 13. 1ob '29, 4'etc.). LXX: traduce așa, evreescul 
35; espresiunea,. e. v0z media, adecă, s5 „ia . în înţeles bun ; 

(0. 16, 9...13,,29, .6) şi, râu, (15...10, 3). Aici, are. ve map 

mal. cel din urmă. Dumnezeii 'a. cercetat: în, „Isus. -pe «poporul; 

său: dar: efectul este. pedeapsă. Prorocia. lul..:Isus. s'a împlinit,- 

cum n istoriseşte Flaviu (i: citate). Nu vor “lăsă;ete:: Mt.:94;2.; 
    

“45. Și întrând în tenplu începu să scoâtă' su 

celce vindeai, 46. zicând lor: Scris: este: Şi va fi, 

casa mea casă de. rugăciune; iar vor ar, tăcut; 0, 

peșteră. tâlharilor, 47.; Şi, era “învețând, în, toate, 

zilele : în. templu; iar, arhiereil, ŞI cărturarii, Și 

fruntaşi! poporului, chutaii: să-l piardă peel, 485 

și.nu;aflau ce să facă;:.căci toti, poporul;:se:: ţinea 

desel 'ascultându-l. NBCL,: “unele : Min. ::şi»: Verz:eitesc 

numaă pe colce vindeaă, “iar. alte : Mgse: (şi Vulg.):aă încă: îi! 

trensul: şi cumpărat: — adaus” din locurile” paralele: După Me: 

11:11 această curăţire a fosta: doua'zi: "după (ntratea lut! 

1suș în “Ierusalim. Gitatul este Is. 56; 7. ct Ier. ur 
e "aristocrația, 

mirean? “în “genere; se intelee: beti. “Conta lui” Isus Vedem 

că, icră, toţi bărbaţi cu influență. 1 aPOpOr. Nu q “fai, nu 

şei, “et. 5,. 19; jar "motivul. este: "Căci poporul; ete. „Cuvin-: 

tele lut. Isus, câştiga. tot. mal mult, injinile auzitorilor;, „dea ageca: 

ascultându-l (Me. 11; 18). EXXQELLGŢLaL 38: 5; construeşie cui: 2) 

oră: mumai cu genit.-(Passow, Lexic: ii di 
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:, Dispute și cuvântarea, eshatologică, 20, 1—21,38.,: . CA DPI DU Da prez 

(| 17 ia) Întrebăreavasupra“piuterii: lui Isus, 20, 118; i£. 2] . , : cr o, Cca age e “noir ne ur ua “CAL, 21193197: Me.:11,; 27—33): RT ia 
i ec Diorotimis [Soni aa că daia Dai 

0p90- 
51 12 Și afostiintrunafdit zile învăţa: ell p 
ruliin templu: şi binevestinid venita: preoţii: şi 
cărtiraril cu bătrâni :0.; și: grăea dccătră: eluzi- 
c6ud: Spune nouă cui ceijutere facl:.aces te,: saii 
cincieste care:ţI-a dat ţie:putereataceasta?.3! lar 
elirăspunzend zise 'cătrăi denșii::Vă voiii întreba 
pelvoliși:că:unicuvent;"șiiSă-nil:spun eţi. 4. Bote; 

- Zublui Ioan:6ra:din cer sai. din::0anie ni? 5; «lay 
cl cugetaiiiintru:sineizicând: că de vom.ziee: Din 
cer, va zice: Pentruce:n?ați:crezutilut?,:6. Lar.de 
vom. zice:::Din:oament tot:poporul' ne: va; ucide 
cu pietri;icăcriesteiincredin țat=că Ioan:era: pro: 
roc.:7i:Șiirăspunseră că nu ştitirdeun de: era: 8: 
Iar Isus:zise:lor:,:Nicliei nu vă spunivouă:cu,ce 
putere.fac. aceste:i- Întruna: din.:zile:; în stimpul.:petreceril 
sale în-Ierusalim:i- Aci--sânt reprezentate toate clasele: sinedriu; 
lui, âveni deci:0; deputaţiune.:: Cu: ce puterei-(âv noiq Ouvduuee) 
e întrebare indirectă, strins: legată: cin! spune: ouă cte.-::şi j:să 
formulează. mal precisiiiîn: cca directă :: Sau: cine este-eto.::ravra 
şi :zavryw' să râpoartă la':curăţirea 'templului. și la învăţămen- 
tul: dinntemplu. “Răspunsul lui Isus este 0 întrebare: pusă: lor. 
Să-mt spuneţi: ceeace văi întreb.: ovvelovioavto (cugeta; întru 
sine): numâl: aici în “T:-N., .adese,la,:elasiei! -Ne: va: ucide + cu 
pietri- arată: chipul 'în câre: poporul : evreeăe . revoltându-se: făcea 
dreptate: (10.:8,::39.:.10,: 31: Acta: TB) si n pa      

      
zi ul fie a iduri păr aa aziră "2 

94 m 05 249)" Asăin&nărea ulieilor! 20 Î-21Bii imi iii! . . - . . . ) - i r . BDNE DEO E Dap a pb za ua i E i Cat oră a zPÂG Me 10109), it ue a Pa A Pia at me e ) 
9. lar începua zice această'pildă cătră popor: 

Un om a sădit vie și a dat-o lucrătorilor, și s'a 
dus departe multă vteme: 10:iŞiilawreme trimise 
o slugă la lucrători; că să-dee'lul din rodulviei; 
dar lucrătoril bătendu-l, îl trimiseră deșert. 11. 
Și adause;a frimite altă, slugă; dar, ei şi pe acela



bitându-l şi batjocurinauil“17aa trimis! deşert, 
19. Şi adause atrimite;peastreia;iiar tel şi pe 

acela rănindu-lil-atscos.afară. „13. Iar domnul 

viel zise: Ce să fac? Trimite-voii pe fiul mei 

celiiubit;:doar: văzându-l se. vor'rușşina de el, 14. 

Ilarivă&ztndu-liilucrătorii: cugetară: intru „sine: 

Acestaie' moștenitorul;.:.să-lomotrim :ca: să--fie 

moștenirea anoastră 1: 15..;.Şi scoţendu-lafară din 

vie L-ai: omorît: Deciiceiva:face'acestora:stăpâ: 

nuliviei?:16. Va'veni; şii va; perde ipe' lucrătorii 

aceia, şi viea 0'vada: altora. Lar:el:auzind;ziseră: 

S&inu:fie!:17..lar.€l căutând spre:elzise: Ceieste. 

aceastaicereste scris::Piatracare n'ai:băgat:o în 

seamă ziditoril,: aceasta::s?a;făcut: înscapul,un- 

ghiului? 18. Tot:celce:va cădeape piatra aceasta . 

s5. va sfărimâ;iar.peicare. vas cădea; să ivasspul- 

be ra,: Cu 'aceste. cuvirite: Isus ; se „adresează + poporulul ; dar 

sinedriştii sânt: prezenți (v. 19). .Începu ::. imediat ; după -cele 

precedențej “unde .:'răspunse' Isus.. sinedriştilor.. ; Multă, „vreme, 

cfi:18pi27;.23, :8u1Și i:la vreme: s.a: roadelor i (Mtiui21, 34; 

za005 6 dat. temp:: cf: Winisp.205.ub).uiva i? dudovaw, 

siitizindie. cuve, cf. Win. pi::2 71: aQ00tYero.:; «NEmpaL e 

evraizm = piow) rio) (19,11. cf.: Gen. 4.9). iowez= poate, 

doar;: întrebuințează ipoeţii şi: scriitorii profany. ; la : lucruri. ne- 

sigure;: evcontrast «la-:dvreosi Vi. L4a:să:fie moştenirea. etc: 

descrie iubirea, de: stăpânire : a:'superiorilor, lui Israil -„care:e 

motivul: opoziţiei lori fâţă :de Isus. Auzind „e ziseră.:u unit” din 

popor.: Său! fie = pion (Gen. 497 Ios.i:'22; 39) „aceasta, 

nu trebue să se plinească:.:nu. să! va, intâmpla “ca, «ducrătoril să 

omoară pe fiul stăpânului şi viea să ajungă la alții. 2u6Hepos: 

Isus fixează poporul cu privirea, sa, pătrunzătoare. zi ov toriv 

70 eyoapuutvov: de. sar. întâmpla. negaţiunea voastră, atunci 

cum ar sta cu zicerile Scripturei: Piatra care mai etc. La v. 

:18cfii Mt: .21;. 44; lipsește: la Me. + sionist e 
sie nitro i aodib ptin e dibăn a o ai 

0), Plătirea? dării, 20, 19—26. -. ae az ve .. . 
Nas et di 

  

i al au 

ate fi fara a 6 (Q16422,,16—22, Me, 12180 pt i ati a 
i . ; di. rr pei PE a a feri Se ii Te d 

19; Și căuta cărturarii şi arhiereilisă pună 
fe e pe 

ca fim ar ca 

mâwnileipe el în ora aceea, şi se temeaiidepopor;
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căci“cunoscurăieă cătrătei griăise: coastă pildă. 
20 Și pândindu-l-aiă: trimisriseoade care se pre- făcea pe sine afi drepţi, st prindă cu cuvântul, ca:st*l-dec: pe:el: stăpânirii şi puteril“procura- torului./:214; Și-a: întrebatipeiel zicând Înv: țătorule : Știimocă: drept îgrăcşti Și: înveţi şi ut cauțiela: faţăzuci dupăvadevăr “înveţi tcaleat lay: Dumnezâii 2,399: Cade-să:ca'nof:să plătim'dare ce zarului 'saiiinu ?;.93: Iartel'cunoseând: vicleșugul Lorizise!câtră ex: Coma: ispitiţI?: Sa; Arătaţi-mi 
Un denari “alteui chip „Şi inscripţie are?'lâr ei ziseră: Alel'cezatulu. 25. Iar el'zise cătră oi: Drept aceţa daţi căzarulur cclece sânt alc/ceză. ralul şi-l Dumnezeu /celece sani ale Dum. „nezeă, 26Și mu i-ai putut prinde pe, ddaşul îi cuvânt inaintea, poporului. şi mirândwse de răs- punsul dul aătăcuti, ivuadezous = ațițaţi, - instigaț. întias- cuns ; așa, să: numesc, întrebătorit -pentrucă ; ai intenție dușmă- 
noasă, XX. întrebuințează iacest cuvânt ca XOTGOzOn0vg, 00 ou 
(lob ;31, .9 'cf.* Jos. Flaviu, Bell::jud: 6,:.54:9).: Se: prefăcâăii pe: sine: ttimişii își daă aerul a nu'fi de! partidul “celorie i-ai: trimis; drepți: căutaii':să: plinească legea 'străbună, dar să'nu- măraiă, şi: la” drepţil "care: așteptat! pe Mesia (2, 26. cf. 1;:6: Me: 6,20. Tusebie, st. bis." 2: 23): Verbul! îzilauBavea)ae 
30 construeşte Gui genit, personnel și 'al obicetulut;. subiectul sint siieărişti, ine euzou. depiide dela acest vest. „ii dela 1dyov' (lob '30;' 18: Xa. Anab. 4, 7, 12), zi dozij etc. ;. la 
autoritate, și adecă puterii procuratorului, care avea, „dreptul aspra vieţii i ioni. de adocn 7 dop m 08 ci i judo (esnutăritarea și puterea, procuratorului), „cel atit.. să repețeşte, înaintea lut Eovoiq.. dai Bă ve 7e00wnov=a. fi .păr- 
tinitor (Rom... 2,11). fogos : „darea „de cap şi- pământ, .ș€ deo- „sebeşte, de, zeJos: ;darea, indirectă, (vama după mărfuri, cf. Rom! 13,.7.:Mt.. Me; aii.21005): ; Vicleșugul :. în -întrebare.:; Cuvintele 

- ce mă; îspitiță! lipsesc: NB: și „unele: Min... — par:adause: din: 
Mt; Unele : Mese: ai în v.:24. după denar cuvintele: iar! eX i-ai 
Qrătăt; și zise. iii e a o PT
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LD! 14) Saduceii, întreabă pe [sus;despre inviere, :20;;. 27.40. [939 

i d ale 22, 23-33. Me: 12, 18-27) 4 54 qi 0. 
dez mt bet pă hi iv 5 oula oq îannci 

ii 21, Tar apr -opiin du-se; unil: din saduceil;care 

zic, Că. nu; ieste iinviere,;l- a întrebat pâel.i zicondi 
28. Învă "ţătorule, ALoisi ascrisinout!de,:va muri 
fratele, cuiva-avend-muiere,şi adecă fărăifeciori, 
ca să iee fratele; lui. pe;:muicrea: și“ is ridiceist 
mânţa, fratelui:săi;:29i Deci erai şepte:fraţi;: 
întâiul: Iyând muiere a: murit;fără feciori: :30: și 
al. doilea, Şi al treilea: a; luat; 0, pe: +0 dă |n dar aşi 

32. lar. in urmă rit multa 397 Auierea deci 
la” fiviere â “cul muiere va fie Căci „cel şepte; „ai 
avut-o peca muigrâ. În l6c de dpovies, (SBODL), în 
97. citesc 'unele “mărturit Ăepoirziov (ârzidipovres: ef. Win p 
495 sa); alți afirmă că, : teuventul apârţine” lut! zuveg, nu iui 
Tov: Xci0dovzaiwy.: Aceşti ini! s0' caracterizează, Tal ' âproape 
prin :Gyrtityovreg :. oămeni care''zie' că''nu: este” ' înviere: (parti 

cu sartic. Win. +p. 127, :6):; u]* e“plăonazni: carg'iadese ocură 
după verbele. negațianii (1: Iv.-2, 22:;:Fvr.+12,:19. Gal. 5; 
Dia v98.-cf.: Deut.. :25, 5. zai;:o0vros:= 'şii: adecă: acesta 
fără, copil. Partie. oYy, in V.. 29:  subsumează cazurile ; : urmă 

Toţi. fraţi, mor fară urmaş; moinentul principal; de. „aceea, SE 
Și pune înainte făra copil, deşi, topica .. ar, trebui, „Să „fie. „aă 
murit şi nu ai Jasat, copil. Auierea .. “la „ânuier ete, 
din "acești frați 0 va, avea, “muiere? Prez, pivecai, e pus aci nu 
vit. > Pentracă t tratează, 0 Zegulă. : a 
în 

  

   

   „iapa 

a “A6bândi' acel" veac. Şi invierea, din morţi. nici 
seiivor însura: nici se: vor mărita. 36. Căcl. să 
moară nu: pot: mal multi că sânt asemene: Ang 

lor; 'şi sântifiil. Tur: Diimnezei fiind fil tmyierii 
37i:Laj că:se'vor scula morţii, şi'Moisi? aarătatin 
rug; cunnumeştepe Domnul Dininezeil ulii rram 
și. Dumnezeul: lur'.Isac:şi Dumnezeul: luti'lacob. 
38. Iar Dumnezeii nu este al morţilor cialiviilor;. 
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căci toţi.viează lui. Fiii veacul. acestuia. (16, 8). nu 
trebue luat ; în. înțeles. etic. (cum să întrebuințează. altfel: în T. 
N.), ci însemnează pe, toți oamenii. înainte: de timpul mesianic,. 
Sai învrednicit ete. stut: drepții, ceialalți nu să iaă. în:. con-- 
siderare (xoratovoda. e construit cu infinit. 21, 36. Acta 
5, 41; 2. Tes. 1, 5). Cel osândiți nu învie întratâta din 
Morți, ci mai vârtos spre moarte 'vecinică.” Genit. zoy- atoăvog 
exzivov și vijs vaordotivs. depind : de zuzeiv (Win. p. 566. 
4). V, 36. spune că celce: vor învia sânt nemuritori, iar: 
această, stare desridică împreunarea trupească. între .bărbat și 
muiere. : Teofilaci :  Pentrucă aici; este moarte! de aceea: și căsă-- 
torie, şi pentrucă există. căsătorie de: aceea și: moarte. Învierea: 
Îl face asemene ângerilor, adecă îl spiritualizează (1. Cor: 15; 
44), .apol 'devin fiii lui Dumnezeit: și după--trup, pentrucă şi 
acesta, să remnoește și' ajunge: la mărire în : Cristos: (Mt, : 22, 
30). pemvuverv. însemnează a, arăta ceva ascuns (Io. 11,57. Acta: 
23, 30; 1. Cor. 10,28. Thuc. 4, 89. Her. 1, 93 etc). În 
rug cf. Me. 12, 26. fazos ocură ca mase. și fem.; iar cita- 
tul este Ex. 3, 6. cf..Mt, 292, 32. Și. Aloisi: acesta însuş, 
la care vol vă raportați voind a „Alovedi contrarul. Cum nu- 
mește etc.; istorisind ceeace zise Dumnezei. Toţi: patriarhii, 
deși n'aii trăit în acel timp; emfaza are top; iar dat. GUTg 
exprimă, raportul: li, adecă în raport cu densul, Dumnezeul 
lor; sânt vil, deşi pentru oameni sânt morți. e] 

39. lar răspunzând unii! din cărturari ziseră: 
Învtţătorule, bine at'grăit. 40. Căci mal multnu 
îndrăzniră st-l întrebe pe el nimica. Unii din. căr- 
turari laudă pe Isus pentrucă a răspuns așa bine 'dușmanilor 
lor, saduceilor, dar și ei nu mal cutează să-l întrebe, căci 
avuseră ocaziune a se convinge că' față de argumentările lut 
nu sânt în stare a tace ceva. | i 

_„€) Isus întreabă pe farisel despre Mesia, 20, 41-44, , 
(At. 22, 41—46; Me. 12, 35—87), ... 

„41. lar, zise cătră d&nșil: Cum zic că: Cristos. 
este fiul lui David? 42. Căci însuș David zice în. 
cartea, psalmilor: Zis-a Domnul Domnului mei:. 
ȘEzI de dreapta mea 43. pănă când volă pune pe
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duşmanii tEt'schunel picioarelor: “tale: 44. David 
decriîl: numeşte Domn, și cum! este'fiuliluiă Catră, 
denșii ::'dușmânii “să în: genere, nu ziuinal! cârturiirii- din cele 
precedente. Y 42. cf. Ps. 110,1: Mt 2244 ANRE 

: “ i i ia it i NE PEIARRESI i Pai     

  

vii 

5. (și, preuine pe învățăcel! de fisa, 20, i ia 

    (AIt. 35, 6—14.:Me. 12, 38—40).:: a ei 

Dap pa paza ta RR îi 

i 45. lar. auzind tot. poporul: zise tmivăţiceilorii 

46. Păziţi-vă de-cărturari care. voesce să: umble 
în haine:lungi. şi:iubesciînchinăciunile-prin târ-i 
guri:și. jeţurile dântâi :în.-sinagoge și locurile 
dântâi.la ospeţe;:47; care:mănâncă casel&-vădu- 

velor, şi întru arttare:se.roagă:mult!: Aceştia vor: 
lua.osândă cu atât mai multă: Lai v. 46: sq: ci, Me. 
12, „38 ST ÎN aa ERIE i „tei iu 

AD IE oa ia : : - 4 : DE AA e ie aa 

  

"7 Lipie unei vediuye, 2, 1- 4, ai i 

  

„re 1, n 240, 

1, lar căutând în sus văzu pe. cei bosaţi aruh-, 
când darurile. sale. în vistierie.. 2.:. lar: v dz pei 
o văduvă, săracă aruncând: acolo. dous lepte; 3. şi 
zise: Adevăr zic vouă că. această; văduvă, săracă: 
a aruncat mai mult decât toţi; 4; căci toţi. aceș-: 
tia din prisosinţa lor ai aruncat. la daruri, iar: 
aceasta. din lipsa ei. a aruncat toate câte, ave cai 

Aci avem. contrast la cele precedente. avafBlpas;. „pentrucă, în, 
cele precedente” Isus grăise învețăceilor,, iar, acum „ÎȘI:. “ridică, 
privirea dela ei; după Me. era el înpreajma vistieriei. zous 
Ba?)ovraş...  alovoious ţin la olaltă: bogaţiă. care aruncai. 
Aceștia “să rapoartă” “la subiectul “îndepărtat " (Win: 'p.'148); 
Isus face aluziune la cel cunoscuţi. :La' davuri: darurile ce să 

„aflati în vistierie, Lu Dumnezeă (la daruri v; 4) din Recepta 
lipseşte. NBLX: — e adaus exigetie, Lipsa, Tu „nsennează 
aceasta în sine, ci cu 'cât mal puţină. avere ' are: văduva decât 
ceialalţi. - “Darul: veduver nu :să socoate dup mărime, ci “după. 
jertfa împreunată cuacesta, i i it i 

38
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n) suis prezice. risipirea “Ierusalimului. și “timpul. de judecată a: „po- 

Ia porului israilteani „pănă la venirea sa a. doua, 21, 5—38,: 

(AIE. 24, 1-42, Me, -13, 1—37). 
ag 

5 Și. grăind unii de templu că e impodobit 
cu. piotri frumoase şi cu daruri, 6. zise: „Aceste 
ce vedeţi, veni-vor zile întru cari nu să va lăsa 
piatră pe piatră, care nu să va desface. După Mt. 
Me. aceste cuvinte Isus le-a rostit eşind din templu, cele ur- 
mătoare pe muntele olivilor (Me. 13, 1. 3), iar după Le.-st 
pare că încă fiind în templu. Unul e nedeterminat, . ef. -Me. | 
unde e vorba de unul care a atras atenția, Domnului asupra 
zidirilor templului. Templul era foarte pompos, lucrăt din ma: 

„_terii scumpe (Josif Flaviu, Bell. jud. 6, 5, 2. Antiqg. 15, 11, 
3. 17, 6, 3). &vaediuaow e formă elinistă în loc de cea atică 
Ava Siica (NBDX) ; - darurile erai adunate în porticuri ca 
toţi să le poată redea (Flaviu, Bell. jud. 1, 2, 17; îndeosebi 
viţa de vie a lui Irod și lanţul: de aur al lui Atipa). TauTa. 
“& Vewgrire e anacolut cu nominat. pus înainte (Vin. p. 534. 
d): aceste lucruri” văzute, mândria, Iudeilor. 

7. ar el l-aii întrebat pe el zicând: “Învă dţă- 
„torule, când deci vor fi, aceste? Şi ce semn este - 
„când vor fi aceste? 8. Iar el zise: Căutaţi să nu 
vE& amăgiţi! Căci mulţi vor veni, întru numele 
meă, zicând: Eă sânt, şi timpul s'a apropiat; nu 
vă. duceţi după el. 9. Tar când. veți auzi războae 
şi r&zmirițe, nu vă spăimentaţi; căcl aceste tre- 
bue să fie ântâii, ci nu îndată va fi sferşitul. 
Întrebarea învățăceilor e duplă ca Mc. 13, 4; altcum la Mt. 

24, 3, L-au întrebat, adecă unii. Deci e deducere din 'cele 
precedente. Ântâiul presemn €. păşirea Mesiilor falși, al doilea 
revoluțiuni în lumea omenâască Și în natură. Timpul Sa 'apro- 

| pia (N2N Doym)=timpul mesianic. Rozmiriţe ct. 1. Cor. 14, 
2. Cor. 6, 5. Inc. 3, 16 (LXX Prov. 26, 28)=—revolte, 

| neliniste rezboinică. Sub rezdoae și rezmir irife” nțelegem numai 
mişcările iudaice. SI 

10. Atunci zise lor: Se va scula popor peste 

„popor. Şi împă: răție peste împărăție, 11. vor fi 
mari cutremure şi din loc în loc foameţi şi ciume,
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SRaineși;: semne, mari. NOI fi din e cEer.. tunel : Suaee 
Vi : Mos ia 49 tu . 

căile NT “AN antec nu: arttase, “calamitiţi le, în “cele preced: nte.. aunole 
SM a nos 42, . 

mai aci, dar şi în T. Y. ocură '2ioi za T0ioi (9: 0ron. 

26, 9. Ter. 14, 190217) “po Brizgd Te zai onutia ar 0u- 

Qav0u, Ec torau, sânt, „Strins legate (poe ara. NâȚI==ceeace 
y UE 4 

cauzează “tremur, Spain) “sânt "în îniplări fân d6€ “cuisul î în- 

datinat. al; mituri, Și, SE, determină pri  arpliiadurei cd (feno- 

mene, „Cer ești. 
LEI Vis vro iust dishor an 

za h Pr de nu an hay 9 

“ii „ou ae inghie, pi Reese toate, vor 

ai ; TP9 cit! 

orei ouă s Spră mărturie. Pt Deci D 

mile;voastre;să nu grijii mal int 

15. Căci, ei x; Voi, dă,y, pue,g! ură și În f 

„CăTeL: nu, VOT putea sta. improti vă. DICĂS 
îi Si Sl titi 

contra toţicare,, se; Împratiteâc 045, Dian | 
sa EZRA iși : 

„aceste toate, axe, .numai, Lc. pe e; generaţia, prezentă, Y; 32. N 
ij ALT Or i 

24; 32), i Ducându-a vă „pelu,.: “ rodi, Și „procurator + €, apoziţie da 
ul i] d 

21a00040âwr£5, exprimă, că Iudeii. se vo, tolosi de, î ră je vaţe 
20 sii 

„pontya, înv. ţăceilor, penirucă aceste: “e. erai la "îndemână în 

„acel timp, dună, tmpărtireal politic a Staular SE de i fois i vouă 

„ete. „este . “rezultatul, final; "vrăjmaşii' 'voese „Să-i P piată ap ti 
Ii 

„tocmai “tinel “pourturisese.* ne rit atănd, sân! Statii 

„În cret dinţa,. întronsti (Acta, 4 4, : 5, 36) „SA: iai d, 26, 

„d, Ş q):. ro Bode să ati Ai înțeles: iipropiu- (EXN 

„ob 13, 46, Fil, 119). Deci. “bunieh îl title, eţeo PD “66. 

Bd): Înv ACEI st, nu poarte: “arijă "de, dperăre,, cil ceha 
4 

i 
îi 1: A ț 

0 face Cristos, „a, are veilazăi. A e opus “luă Vi rijif “dă Jr 
sili 

inte. (Gură, ta orbi), Şir dițolepeitiiă, € ete. desert putea alite- 

“zistibila a a ărtiurier, apostolesti “ US pu „SA. 5 Atta G; 10). 
Dizcti 15 izif bziiae ș ERE 24 Tecra h 

E angelia,, ni: SE. poate, combate. cu' arme ispiităale - (tati), 
(; "pancu ar 4 

mici, ist. poate: rezistă] pe „terenul în pt ai A 
SN „i pg £ m v 

iau 625 D ani E eţi, da Seini Eh 

reni luŞie fie teni. și or „Anisridin iod ie 

fi uriţi de toţi pentru numele în cii „18, 
3 EI tă SA LED 

Capul, vostru mu .Va, Peri. 19 Întru sibdarea VOa 

stră veţi dobândi, “surețale văr e! * Că: creştini vor 

3 soniti, de, toţi, gamei, chiar “db. pudeliit! “1 prieteni = ei “să 
i i tari i iris iagga 

7
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„se nu 4 descurajeze, Că, Dumnezeii: le, poartă, grija: „Și păr din: MI 
cap etc.; cu da, „pei: nici, un păr din. “capul. vostru nu: să tru î 

vă, perde; nu „Vor, Avea, „nic: “cea mal, “mică” pagubă în. “trupuri 
din ageste goale - — dar st, pune condiţie . răbdarea, cu' care 
Vor, dobândi mântuirea. “mesianică, Vi 19 Citesc. "AB „Origen, 
Vale. viit. „rjgedde, i iar” "Recepta, imperat: “aor: med. — i , 

î 

TE 

  

0209, ce. pare” a fi „interpretament, NI _ 
23371) fe it Nei 
erori 20. Tai, tandiveţ. vedea. Ierusalimul înconju. 
ratude oaste, atunci să ştiţi: că:s?a. apropiat; Du s-, 
tiireailuLu 2: Atunci. celdin. ludeea:st fugă, „a, 
munţi; şi, cel, din mijlocul; el săiese, şi cel de. prin, 
sate.,s&nu între întrensul,;22. că, zilele izbândir iY, 
sânt:acestei ca:st se plinească toate.cele. scrise, 
23, Vai celoree. ai.în „pântece, și c6torce laptează 
în acele. zile; „căci. „va fi nevoe mare pe pământ, şi, 
mânie pe. poporul, ucesta. 94. Și. vor. cădea. prin, 
dscuţitul, sabiei și vor fi duşi, robi. la toate, po-. 
poarele, şi. Ierusalimul să va călca. de păgâni, 
pănă gând! să: VOT plini. vremile păg ânilor. Între, 
Le. Şi, ceialalți 2 evangelişti, există , puţine. abateri. aci, „Când, 
veți vedea: vorbeşte: de, „pustiirea, Terusalimului prin, Roman. 
(Î9,. 44), Pustiirea lui: a. „cetății. - Cox. din, Iudeea. să: “rapoartă 
la. „învățăcel, ce. reasă/ din. :y.. 20. auzijs. Și, cs. cui. (v. 20.: 
21); „Ierusalimul. Toofilăci : fi. mod, tragic, spune relele ce dor. 
veni, „Gsaipra. cetății... să nui: „Sere, că. cetatea. a poate scuti. 
fă. întărită, Cu: “ziduri. „tr zis Zoguus sint, bunurile dela, țară 
(2, 16) în punere cu. „cetatea. Zilele izbândiri) : după planul 
dzeesc. atunci, este timpul, a “executa dreptatea sa, pedepsitoare- 

       EI IERI 

| (ler. 50, 31.2. Tes... 1, 8). Cu să se. plinească ete. nu să, 
răpoartă, numa! la. Dan. 19, 27, ci la toate locurile 'T. Y, “unde, 
să, tratează  cerbicoşia, poporului: (care s'a. manifestat și, sub 
Moisi). „Arden Eyăla - (XX ADS 5 Pș. 25, 17 sai pis dal 
Ps. 119, 143) e spaima, oamenilor, sinonim cu Dig (XX. 
Ps. 119, 143; 1. Tes. 3, 7); zilele izbândirii. din v, 22. 
Oamenii se” Vor Sphimenka, iăr Dziă ÎȘI arată mânia: Ador, 
mare, să. leagă ila nouge ȘI mânie. tai zis vijs. ei pămentul | 
genere, "să specializează apol în. adausul pe poporul acesta, “care ă 
depinde” dela torar. Vor cădea! te, “din, meibri naţiune. , Ord 
pari fu zaigas (271 > „Ips; 8, 2 ct. Gen. 34, 26. Deut.
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do: sh 77 [MI iuti 

13 16 dle. ? Sapia” îs. 5 "'colisideii: că, animâl * Stă ietor, 

duși oby “după Mosif. “Flaoiu, “Bell, ud: 6, Şi e A 
deportaţi” Ja „Eeipet Şi alte provințe” 97. -000 “ae arin: La, 
toate. popoarele: “Tudeil, se vor. împrăștia. în „urmă “acesti, rez 
bel“ “între toate: popoârele SE va. ala: “Teruisalimul” va "avea 
soartea, “poporului ; va risipit... '10);,raicl, este, personi- 
ficat, iar ce să întâmplă ul să! Soarta 18 poporul” întreg. 
Pană când 'să Lor plini 'ete& sânt “zilele “pănă “când: va ! “ajunge 
şi: la! păgâni: plinirea vrenil ; (Gal. 4,4: Bfez, + +14 410),% adecăi 
când” va fi sosit; timpul să între: 2) iîn "împărăţia meşianică ' (ef) 
Rom: II, :95 <g.); Ş. “sat:* pănăv când ! și păgânir “vor: fil tăcut 
toate - 'periodele: ihotărite lor- înainte dei 'âi nărget la ijudecati,e 
adecii pănă la sforşitul zilelor *(v: 19, ef. Mtz 24,5 149 29. 

aa 

"05. Și vor fi sâmne! in „Soare şi în, lib ăi şi „În 
stele, Și, pe pământ strimtorarea' popoarelot: în 

tru turbutare! de. mugetul în brir şi “al valurilor; 
26: mar! murind! oameni! de frică și de aşteptarea! 
celoree! Vor. st: vină în lume: căci “puterile. ceru 
lui's& vor elăti! „ŞI atunci: vor vedea pe Fiuli 
omului: venind! în nor. cu' putere: şi mărire “multă: | 
Aci” să! spună, ce! va urma după timpul” când: “st "vor fi plinit! 
cele “cuprinse v. 24. cf. Mt. 24, 29— 136, Me. 13. 24231! 
St îmtorarea popoarălor axată impresia „ce “vor! face: omiielei dc; 
spaimă tari vin "din :cer,. mar'ales că! pe “ptumânt, va fi” strim-" 
torâre. “fatru turbuiiare: Xa “A meliniște în privinţa, câlorce! sânt! 
de: facut” ȘI. cum să- ȘI. ajutore.: Gen. “trmătar (iizois)” exprimă . 

ce! "cauzează aceâstă  turburare” (i; Jove 'dela” 171405, "Sai „goe 

dela 170). Ala marbid 'Vamăniă” “ete: : Starea sufletească, 'penttu” 

cele întâmplate; "îndeosebi Că. aşteaptă, 'să “vină “lucruri: “și mai) 
spăimentătoare: "Vor să “vină în “lume.” În' 106 de popolire' să pun. 

oimenit arătând! riătura. ȘI, 'slăbiciunsă” lor: Cact puterile” ete. 

cf: “Mt 94,29. 30. După” aceste vine Mesia să adune” Pe ai să, 

şi -s6- ducă la fericire. e a Ene a 
"98, Tar, Cand” vor tacepeii E fi acâste: ctută sii 

ridicâţi, capetele! voastie, “pentriică aproâpe, “es e, 

mântuirea. Voastră. 29.. Și zise lor 0 pildă: “Vedeţi, 
pusi 

sinochinul şi. toţi copacii; 80. când, in frubzese,” 
ali 9 

văzând, dela VOI înșivă, știți. că, „aproape, este, 

           d, 

  

    

, a 

vara. 31. Aşa şi vol, când. Vedeţi ateste “tm
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«0 b al loga „(pa 8 7 pei,  RINUT A ha , ; zi E irko gigi ia. plân du-3e, PSI9HIȚI let :8 br 9 Peu Ste imperăția iuiţ: 
Dumneztă: 2 A devsi Zic, e că nu Maibrete 
ceas tâne am Păi su diţoaţe, oa fi, 33. Qerul” Şi. 

pămtntul vor trece, iar cuvintăle mele: mi ok 
trece Sâ Aarrdu aţă; aminţe, de,vol, ca săi nu_Se sii 
gneuivezgei pă mi Le „vo astre, Gu, beţie; Si, heuţiură şi 
Rata g Di) ele pie iaşi iutâri de, yesţe să vină, aspră 
VP astăzi aa, 35, Căci F ca. 9, cursă va venii 
asupra u tumoare; locuese, petoia a ot Dinu: 
“stiu Lui: 536. Piriv, shisţ deci în toată, reni mru 

sine iii 
Bă dusy Sea „SE Yăimtări ţi, ascăpa. de aceste! oate 

Sara 

Ca Riker: sălii și. 1ă.Șt&, înaintea Biulul om ulii. 
4 =) “Gând, 103; începe aceste, ;adecă, pele descrise, mal nainte, „(E 25, 

Pt: 

190), - sCăutațis: si: 7 îedicajy etenă (6, spăranță;, pi ini „acum 
erai asupriti de jnevoi (ri 1 9i;5q.).; Mă nlizirea, “vdasiă cpr 
«de aduce credincioşilor, judecața: în armă i scapi, de, toate 
mecazurile. sLâies, 2950; Cfr Mt 2482 Și Dea voi ngivă : 
fără sas Văii Pune Cineva: „Lauahă, “amine. de vol; " admionare “de 
-apășteptan toțdeuna -yenirea a. doua, a; luk “Criştos,, desi întârzie; 
daoianiș [Sănu; creadă, că ste, „foarte, aproape, o, 8 ef, AIE. 
24 136 ab 46) iq lisă, atrage. atenția, dela, cele tura 
“Pra lor. Basn9our îv e construcţie “evreească în, tă de 
dativ. instrument. în grecitatea profană. zocuz? e “amețeăla 
ca urmare a beţieă din ziua precedentă. Grijele. vieții: lucru- 
rile vieţii acesteia de pe pământ (Î. Cor. 6, 3 sq.). Fără de. . 
veste, ct. 1. Tes. 5, 3. Ca o cursă; este chipul acestei veniri 
(Prov. 6, d. Is. 24, 17; 1. Tim. 6, 9); fără a fi observată 
și așteptată Rom. 11, 9). Credincioşii deci spiritualiceşte treji 
să aştepte a 2. venire alui Cristos ca, st se facă părtaşi de 
fericire (1. Tes. 5, 6). Unii leagă ca o cursă la cele prece- 
dente —, după NBDL. Locuese pe fața a tot pământului ex- 
primă univerzalitatea judecății, -iar locuese (za9attvoe propriii 
= Ed) arată că oamenii: în ziua, aceea sânt fără griji și în 
nelucrare (Teofilact; ct. 17, 26 sq. Mt. 4, 16). În toată vre- 
mea să pot lega cu priveghiați sai — mal bine — cu,ru- 
gându-vă arătând modul priveghierii (18, 1. 7; 1. Tes. 5, 18. 
Mt. 26, 41; 1. Petru 4, 7 sq.). îna e scopul, deci cuprinsul 
rugăciunii. SE v2 întăriți (după BLX Min.; Vulg. etc. citesc: 
să vă învredniciț!) să rapoartă la a scăpa (de toate primejdiile 
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şi nevoile cari preced paruzia ; prezise v. 8 sq.), apol la a sta, 

care dili “urniă 's8 întâmplă. cu ajutorul - ângerilor și :avem să 

înțelegem primirea întru mărire (Mt.:24, 31; 1. 'Tes.:4,'17; 

2. Tes. 2, 1). xaziozvorre cu infin. cf. Înţelep. 17, 15..LĂX 

Da a 
„* 37, Şi el era învățând ziua în templu;:iar 

“woapteu eşind petrecea în muntele ce-să chiamă 

al olivilor. 38. Și tot poporul mâneca la dânsul 

si-l audă în templu. Cu aceste cuvinte încheie Luca re- 

latarea începută 19, 29 caracterizând învățământul lu! Isus în 

templul din Ierusalim cu această ocaziune. Învățând ziua în 

templu exprimă că Isus îndatina să îivețe aci, fără a eschide 

că 'cuvântarea din 21, 4 sq. a rostit-o altunde. 250 x04evos 

e strins legat cu mulitero şi arată direcţia, ţinta: eșind (din 

templu) mergea să petreacă noaptea pe muntele olivilor ; : în 

'arădina Getsemani ori în Betania (Mt. 21, 17. Me. 11, 19). 

Zaucăv = olivelum (19, 99). dedeuiev e formă rară în loc de 

dipdorve: a veni de dimineaţă la cineva. Aci. să realizează 

cuvintele Ps. 62: „Dzeul mei, Dzeul mei cătră tine am mă- 

necat“ (Teofilact). Acest autor zice foarte nimerit că evange- 

geliştit multe mat relatat; fiecare a ales materialul ce cores 

„“pundea, mat mult scopului ales — ce să poate aplica mai bine 

la Luca. | o aa ă 

E
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—— Se a ia 

Istoria patimilor, morţii, învierii şi înălțării 
„dul.lsus, 22,,]—24,.58. 

$. 98. Dela începerea. patimilor pănă la condamnarea lui Isus, 
22, 1—"71, 

  

Za, tar _ Și îs. 0) Iuda, vinde pe Isus, 22, 1-6. i a 
PR i ii (At. 26, 1—5. 14—16, Mc. .14, 1 sq.) rii: 

  

„..Î. lar se apropia, sărbătoarea azimilor care să chiamă paşti., 2; Și căutau arhiereil.șicărtu-i rarii cum.l-ar perde „pe el; căci se temea de: popor. Sărbătoarea azimilor ete. să, zice „pentrucă Iudeii de. mult nu mal osebiaii aceste 2 sărbători una de. alta (Ex, 23,. 16., Lev. 33, 6 cf. Josif. Flaviu, Antig. 3, 10,.5;;14; 3, I;, Me. 14, 1). Căutaii: cugetaii asnpra mijloacelor. Se temeaă 
de popor exprimă motivul. din care căutau mijloacele. a ; perde. pe. Isus, Zeofilact: În ce chip perzendu-l pe. acela. să - nu. se.  primejduească pe sine, RI E Na i n 3, ar satana a întrat în Iuda care. se numea Isearioteanul, care era.din. numărul celor, dot- sprezece. 4. Și mergând s'a înţeles cu arhiereil. 
și conducătorii. cum l-ar-da-pe el lor. 5: Şi s'ai. bucurat, şi s'au tocmit cu ei să-i: dee. argint. 6.. Și el a promis, şi căuta prilej, ca. să-l dee peel; lor, fără de popor, Fapta, lu Iuda este urită,. de aceea, . evangelistul, o atribue. diavolului. Satana a întrat . exprimă că acest spirit rât întărise hotărirea, lui Iuda definitiv. (8, 30. 32 s5q:; 11, 26 cf. lo. 13; 1). Fapta stă însă în libera ho- tărire a lul Iuda, și. este, cu atât mar. condamnabilă, fiind el Dă A ÎN ci unul din cer 12 — din cei intimi ay lui Isus. Care se numea 
Iscarioteanul, cf. “Mt. 10, 4. Conducătorii (Oroarnyois, ere? 
numai Le.); straja. dela templu avea un . șef, din neamul ar- hieresc. (Iosif Flaviu, Bell. jud, 6, 5,3 ef. Acta 4, 1.5, 26), 
sub care stăteaii căpeteniile „despărțămintelor,, Iuda. sta înţeles -
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așadar cu arhierei! şi “cu toți oficeril levitici. zcos - exprimă 
modul şi sub ce condiții să le dee pe Isus. Saă tocmit 
(Guvt9svro) să zice fpentrucă ei puteaii ajunge. scopul lor şi 
întralt chip (Jos. Flaviu, Antiq. 13, 4. 7). Fără de popor: 
acesta să nu știe nimic; toate rămân secret (Acta 24, 18). 

b) Pregătirile la cina de taină, 22, 7.13, 

“(Mt 26, 17—19. Me. 14, 12—16), 

Ic. spune apriat că ziua, cinei este în care avea să 
se junghie mielul pashzl; Isus apare între af săi capul fami- 
lieă, iar porunca dată lui Petru și Ioan este ocaziune la cele 
din Mt. și Me. Aa 
„7. Tar a' venit ziua azimilor, întru care tre- 

buea: să se junghie mielul pashal. 8. Şi a trimis 
el.pe Petru și pe Ioan zicând: Merge nd gătiţi 
nouă paştile -s6 mâncăm. 9. lar er ziseră lul: 
Unde voești să sătim? 10. lar el zise lor: “Iată 
întrând voi în cetate vă va întimpina un om du-- 
cend un vas de lut-cu apă; mergeţi după el în 
casa: unde vaîntra, ll. şi ziceți stăpânului casei: 

Învățătorul zice ţie: Unde. este odaea de ospăț 
unde să mănânce paştile cu învăţăceil, mel? 12. 
Și acela: ve va arăta un foişor mare aşternut;, 

acolo gătiţi. 13. Iar mergând ela aflat cum zi-! 
sese lor, şi ati gătit paştile. 1)A9ev : a sosit (5, 35. 
23, 29). Ziua azimilor,- cf. Mt. 26, 17. S&'se jumghio mielul | 
pashal : după lege. După Mt. Mc. iniţiativa o iai invățăceit 
pentru gătirea, paştelor'; numai Le. numește pe înveţaceil, i 

credințaţi! cu aceasta. la v. 10 sq. cf. Mc. 14, 13 sq. dotire e. 
viit. cu. înţeles imperat. == veţi zice. V. 12 să “citește vayatov,. 

| Rec. „Groyeor ; alte „mărturii 1 ârcoyatov—unegrpov (acte 1, 15). 

o): Așezarea s; Euharisti, 22, 14—23,. 

Gt 26, 20-29, „Xe. 145 „1125; 1. Cor. 11, 2820). 

“aq Şi venind: ora, aâ şozut, | şi apostoli! cu. 
densul.. 15. Şi zise cătră ei:- Cu dor am dorit să 
mănânce. aceste paști cu''vol inainte de patima. -



me il6.: căci; zic, vonărcă de. ac um; inainte, nu: 

Voi MÂL Ca din: ae aasta, pănă, când! să va plini 
încîmpărăţia lui Dumue zeă., 17. ŞI luând un pahar 
mulțumind zise: Luaţi, cesta şi-l împărțiți între 
voi; 18.;căci ,zic.vouă că de, acum. nu voii beadin 
rodul: vițel pănă, când va veni împtrăția lui Dum- 
nezei.- Și; tenind ora: .când: trebue să se ţină cina. pashală 
(At. :Me.);.după 'apunerea,. soarelul.- „Recepta citește 12. înainte 
de: apostolii, —- după, paralele: înuuig. eneduunoa e. imitare 
a: evreese. infin. abs. la verbele, finite: (Num. Il, 4. Ps „106, 
1 4uiMVin. p.: 434. 3), deeste paștă. aceste are. einfaza: „cari 
sânt; gată: acum, (Mt... 17). Timpul - prezis 12, 50 e 

aproape, mântuirea, să zen EL „dorea, însă foarte. mult să 
nănânee.- paştele. CU. învățăceil.. pentruca, să încheie legământ 
cu al sti şi aşăze în. taina „trupului. şi: sângelui „Săi. un mo- 
nument al iubirii, (lo. 3, 1, un izvor nesecat de grație per 
tru toate: timpurile.; i ceata „dorinţă să; explică prin înainte de 

patima nea; !Din aceasta, adecă din cina pashală; de faţă. V. 
165: motivează x vs 45. NABCL citese:0u quj, fără ovztre al 

te: „Cina, pashală. „Mântuitorul asigură 
pe: învățăcel. că “ştele. + aceste: sânt, cele. din urmă; el, de 
acum inainte nn.va; bea: paharul; pashal pănă când prototipul 

nu::va fi iuc:tat inlocuindu- -să cu realitatea: Împăr ăția bă Dum- 
" înezbă :: Cea, : mesianică, aci. credeati . „udeii .că vor sta la. mâsă 

:cu; Mesia, (14,15... Mt. 8, 11)., Deocamdată s'a realizat aceasta 
În is. - Euharistie,  deplinită va â când vine Cristos în. deplina 
sa, mărire. V, 18 anticipă. Mt. 26, 29. Me. 14,.25. ou. su) 
-niw ; 2,429 pare că S'aii rostit de. Isus când a dat pahar ul 
vântâiit i (rostindu- să, cuvintele ; : Bine ești envântat Doamne Dum- 
inezeul nostru, regele lumii, care. al, făcut rodul viței) — ce 
!reesă, din heând.sau- : pahar. Aceasta, :nu - însemnează, că Isus 

ma observat datina la. această sărbătoare, At. 26, '26),. 
exprimi: scă acesta e. ultimul. „pahar pashal ce-l bea. cu. dânșii. 
Mt: şi, Me: istorisesc. că: Isus declară aceasta: dupăce. a întins 
“paharul . euhariştie,; adnogând, c cuvintele . din Mt. 26,29 sq. Le. 

- pare a fi „mal . precis. e 

biz 19ai:Și luând: pâne. mulțumind, a; frânt și dat 
„orizicendiiAcestaeste. trupul: mei: care, să dă 
pentru...vol; aceasta, să, faceţi: întru pomenire a
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ia. 20. “Așşijdere a“şi paharul după cihă-izicondi 

Acest pair esțe legimentul cel "nos întru sân: 

gele mei, care S&-varsă -ventru Vot, * Relatarea pre: 

zentă a insțitairii s. Euharisţil “conisună! cul: Cor. "11, 124 
sq. “et zaotorijoas ' (în “loc, de” e0]0;/n0ăs) “nu ! dovedeşte” că: are 

acolis! înţeles! Îi M6."15,'36: 26, 27; Met '8, 614, 123; 
din, acest” motiv “însă” sait mis AapBeze Şi” piyere.: Cireiist: dă 

„peiibruu. vol: 'acest” corp e" răicunipărare” pentru "oameni (Mt. 20; 

38); "jertfa are: caracter satisfăcă tor. 0d0viâeiiintg zuos ef: lu. 

6,51 Gal. 1, 4; 1 Timi:2,6. :Tiţ:b, 14. - Part. -prez:i ex: 

primă” că” cuvintele de instituire ai caracterul jertfe avcuduisă 

în vedere jerttele” din TV. ari cea -de pe! crice; La aceasta 

dim" urmă!" înidos6bl”— Pa” vărsat'Sânge: şii's”a dat. vieață; 

Ziguben: izQ09.064ier6v "es" Odvatov.: ăgros “nu “are: înțules 

strîns, atunel ar trebui” să stee' eîs;!la! paşte -să frângeai pâul 

diudu-să' mmesenilor "(ipoareia):" Aceasta să faceți: ce cătam 

faciit. Le. 'Și'aci”consună cu “Păul avehd mil iult! decâticeia- 

alţi “evanizelişti.. “ntrti ” pomeniroa  măa 'e“scopil +" în. aceasta 

s0 „VE aduceţi. aminte de mine.” Această “menire a:s."Euharistil 

poate “avea înțeles numai: dacă 1ie “împărt&șim” cu: adevăratul 

trup și. sânge, al: Do minulat: Așijdevea; 'adecă luând "a mulțumit 

dând. 70 ziorijgrov'e paharul care 88" întrebuinţa li :cint pas: 

hală (e. 17). ueră-"70' Gero *'s5: poate | raportă pentru 

ijdauros a v. întreg; totuş 6"/Caracteristic : că:Le.” şi: Paul 

“relatează aceasta, abia la pâhar: Gervioii e cina. păshală.; poate 

“că "trebue! se îiţelegem paharul al 4: (At); după '1:': Cor. 

“păre; că e“ paharul 'al 3: Le. omite” iZori: (Win. p.D44 2: 

'ouwiterea copulei) ef. '1:'Cor. 1: 'e:; înţelesul este: cel: din :tra- 

„ducere: Întru sângele mică ; legămentul care să sigilează: “prin 

“Sângele “nică, conţine sângele mei. “Formula “la: Lc." ii” Paul 

“diferă; încâtva "de ceialalţi: evanigelişti ; cel din” urmă ai textul 

"Simplu care se' apropie mat mult 'de prototipul” sângelul: dela 

“legămicut (ALt.), cet 'dântâr accentuează” noul: legământ, în “care 

“Geice iati” parte Ja“ sângele Domnului “devin “0 + comună: a lul 
. a ti 

unihezeit. “ Legăimântul "cel: noi ef: “ler: 31,30: Care să: varsă 

pentru co nu are Paul (cf. Mt. Me.); să 'rapoartă :la “70 70- 

i ooi” (mai! birie :, dăeâtla “atuaru): care e : metonimie având 

“înţelesul lui! Arddgitvov “şi cel din “paralile, unde: aiua':e subiect. 

“Zigadeii :" lar: băcăsta,: care se varsă“ pentru 0), ! să: răpoartă 

   

,
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la “pahai il; iar pahar ul este sângele hu (ct | Viu. 559: 
uita = dvi; la je, 'să înțelege” dela 'sine. ! La, "turta pia Mt: 26; 0ip 1 Cor. 11; 24: opt mai o 2 in 

"27 Însă ia mâna celuice! mă vinde; pe mine: 
cu: miine! este, “Tai masă. 92: "Că Fiul” omiilur' merge! 
precum" &ste: € 

    renduit, “dar” val! 0 m alui aceluia pr in 
câre să vinde, "oa: şi er” incepură, a se întreba în 
tru'sine, „care din el ar fi să. facă! aceasta. “Disă: 
arătă” coiitrastul' între “fapta ui uda; și ceă'de: iubire & lu Isus” 
câre: 'se jer tfoşte. pe. sine. La indicarea venzătorulur” cf, Me. Id 
18 sq: - Aâna etc, e: corelât la cehiăce” me vinde; iar la masă! ex-,, 
primă că se! afla colo încă dela mâncare și e “ata a lua paharul; 
monignt tragic! “ef. Mt. 96, Av : este motivul “aceste” 
experienţe : Ca “Fiul lil. cite” “Precuni este. renduit ; Mt. Me. . 
cui este scris At, 26, 124), Și, a: “ apostolil ASA 14). “bru 
sii: fără a spune: ceva lui Isus; nu- - întreabă ; "ni=ngoi dăluj-" 
Advs. "Se: Jacă: aceasta : D să-l “de” pe e]; uriciunea „faptel are, 
emfaza; iar facă exprimă trădiirea, (Ti. 4 89, 3. „110, 2, 
cf. At: 26, 2 „6. „15. „21 sq. i 

Y 
4 

   
   

    » 
piete 

d) Îivețăceli diapută. asupra, rangului, “22 2430, i i, 

“Motivul care si “tdepinat . pe. „apostolt să, dispâte aduni”. 
asupra rangului e necunoscăt; “deşi mal nainte încă ne întin- 
pină aceasta (9: '46'sq.: Mt. 20, 20 sq. Mc.'10, 35: sq.). 
Crizostoni crede! că învățăceil dispută pentru ordinea observâtă 
de':Isus la: spălarea picioarelor, iar disputa. a! început pentru: 
împărțirea” locurilor li! cina, pashală (vw. 24 sq: ar irma ime- 

_diati după -v.:15—18: și: înainte de: Io. 13, q-—ice sar Dă 
indica : și prin 2yivero de zai). Probabil este însă: că "spunând * » 
Domuul "că unul îl va vinde: se! întreceaii apostolii a- ȘI” arăta, - 
îngrozirea, de. ateastă fâptă și iubirea ' cătră'- Învățătorul “Sai “ 
poate: că "declaraţia diu':v;:15—18“a produs întrenșil ideea că 
împărăția mesianică :să''va: "întemeia," cât mâl: curend. 'Acest/- în: 
țeles “să: indică 'v.: 25—30,: unde! să spune” că -smmerânia în îm-- 
părăția: lui: Dzeii pe: pământ (biserica), dă „dreptul a i stăpâni cu: 
Cristos 'în : imperăţia lay 'deplinită. e ri. Saale 
oi “Iar s'a: născut Și, ceartă între'j, câre'diu' 

el să pare a fi-mal marei 25. lar cl zise lor: Regii
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popoarelorle domnesc, şi cetce le stăpânesc. st: 
chiamă, binefăcători. 26. lar vot nu așa!..Ci cel. 
mâl mare întru! vol să. fie.ca cel mat tânăr, și con- 
ducătorul ca. slujitorul. 27. Căci cine e mai mare, 
celet şăde; la masă sai celce! slujește? At nu, celee, 
şăde, la masă? lar ei,sânt în mijlocul vostru, ca; 
celce! slujeşte. Jar sa născut Şi: „la. întrebarea de “mă: 
nainte (y. 93) s'a adaus aceasta, „Tiş Vozei- eîvcu peitov, quis, 
videdtui; hâbere.. pr incipabun.: "de care trebue, SE. judece, . „i. că, 
e cel mal mare, are întâietate; „faţă de „ceialalți, deci, va ocupa, 
întâiul 196 în împărăția mesianică (in..p. 570). Domnesc —: 
fără înţeles, lateral răi ca Rom. 6, 2. 14. Binefăcători,, titlu 
oiorifie : ; pentru ” stat, : respective “regenţi, sânt. binemeritaţi 
( Ploloniea: „veigetes ; asemene să dă, numele Sotir. 2, „Mac., 4, 
2, Estir 6,. 12; Diod. Sic. 11, „26).. Jar. v0ă- nu așa: nu fi 
ceţi” astfel ; între vol nici, unul nu poate stăpâni. pe celalalt; 
Cel, mal mare: are întradevăr este aceasta, între. vol să se: 
asamene, “celui ! mal “tenăr,. și: în „loc să. stăpânească : să slu-,, 
jâască ca cel mal tânăr. "Cal mad, tenor nu' să rapoartă la unil | 
din cei 12, ci exprimă: cel mal tânăr decât ceialalți are da 
torinţa a le sluji (Acta 5, 6. 10; Mt. 20, 25 50): 0 1]y0U- 
uevos: stăpânitor ; care stă. în frunte, cf. Mt. „6. Acta 15, 
22 ete. V. 27 conține motivul la cele zise. Sa sânt ețe.: ati- 
tudinea lu Isus în genere cf. Mt., "20, 28. aa 

„8; Lar.vor sânteţi care. aţă. stăruit cu. mine. 
în. iispitele mele..29. Și ei vs, împărtăşesc. vouă, 
cum mi-a, împărtășit mie Tatăl: „mei împărăție, 
30. că. sg mâncaţi Și să beţi la. masa. mea: întru. 
împărăția mea, și.veţi șădea pe tronurijudecând. 
cele doutsprezede seminţii ale:lui.[srail.. Iar-voi.-: 
ete. ; mal „nainte. le. arătase că trebue.să fie smeriţi, iar'acum. 
le. spune, în .ce . conzistă, preferința, lor. faţă de alţii. fu, opitele, 
mele : goanele,, , batjocurile, cursele; ete. căror .a; fost,.;el expus. 
Aceste. „a: fost. examene şi .pentru. învățăcel ; er. „le-ait învins, 
de aceea. vor. .avea parte la împărăţia lul.. Şi ei : : din;; partea, 
mea; „drept. resplată.. pentru. perseveranţa, lor... Vă „împărtăşesc, 
adecă împărăție, precum și Tatăl; mi-a daţ mie; să ?nțelege. în; ; 
împărăţia mesianică ; „deci împărăție aparţine, la aniândouă Yer- 
bele Și nu nunial. Ia iuciză (preciin m-a împărtășit . mie Tu,
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tăl), iaritca.. să, mâncală, ețe. sânt, explicare la. „vă împărleșese 
înipărăţie.:i Lanidee cf; Lut Cora 4, 85.9. Tim, 8 ALI. „Dazisi 
mâncaţi - este “scopul : acestel “dăruin, ip «13,29.; Mt. „8 i 
Veţi podea, ci [; At, 119: 28, „Citind: zedriorat; „conştrueţiă, dei 

dec ât făcend. pendent şiitor.: ăela adn “Kaluer. Saor. | 
2. Aum,: 1) de..îya. „Pe, „bronuri— aci e omis, „douisprez zece 
Mt 19 :28-pentru- căderea lui, Iuda. ;..-; 
DĂ Pe ri, 

    

    uta cari 
(si e): fus adueriizează. -pe, Petru ;; invețăcaii se lupte, 23, 31- 

în airi $ AIE 26, '31—85, Ale. 11726— “1: 10, 18, „36-+88),. 

  

   Ti 

  

31. lar Domnul z zise: Simone, Simaiie iată 
satana'v-a cerut: pe.voli:să:vă: cearnă ica grâul. 
32; Iar 'eim?amirugat pentru.tine ca, credinţa, ta 
's6& nupiară Şi.tu:oarecând: întorcându-te.. întă.: 
veştei pei fraţii: tăI: 33ular el zise: Doamne, cutine 
gata sintia: merge Și în temniţă!şi, la moarţe.; 34. 
ar el:zise: Zic'ţie,i Petre; nu: văr cânta, azi, G060- 
ișulipănă-te vel lăpăda de:mine:destreb oriscă mă 
ştii: : dr Domnil : dist niainte. do; Simone, : ete.) trebue, „citit 
"după" NAD/1*Vulg.: deşii lipsesc: + BLIT :cte: Satana: v-a cerut: 
he. tine” şitipe ceialalți! învățăcel ;i “Voeşte :să vă „aibă în puterea, 

; + Teofilact :. «Căci diavolul adese 'vă strimtorează: de v-ar pu 
tii abate dela dragostea: înca: și) să ut” ar &te tradatori (ef. .lob 
ID DE GuviăGerw derivă dela: tountov=sită ; ocură în: grecitatea, de 
“apoi și la Părinţii): Grâul'iscuturându-st „în :sită » se. curăţeşte 
șii- rămân:'numal“grăunţele;! așa 'voește; diavolul să neliniștească 

“pe învățăceil : Ur Isus: (prin. ispite, primejdii, : „nevor-ete.)rica să 
“cadă: delaiel. .Jari:ez: e--opus':cu emfază; lui. :sataiza ; --arată 
: conştiența.: puteril: mal: înalte;: Săisizi. piară:;(ezAeir0py- sati. î2Aiz09)) : 
“pedându- te.:să-mi: devini necredincios, cf. . 16,9... „Întorcân- 
“de-te “are: înțelesul: lui: jtezavonjdas. : (Teofilact) ss: căinţa, ; lui 
“Petru pentru: căderea sa?). “ozijgroor e. imperat- în loc de: 9rijorsor 
su” Ut i 

nt 3) Verbul sta în eul ul zogzuviveav, cu “explică Zig Soo 

„dle „3 nagi zio, “zaheitaa 70! na tir. 4007. vov, p d . 0 dizos 

“id, zdizeiot, fnezărQăţieros “raotoderai. i 
ai 25 Unit cxegcți, iati „EMLOT gt pas ca. ovraizni (a) zursus vicisstu în 

““țelesul : ce 'am' făcut” căi cu' tine, 'fă :tu:cu frații tă — dar aceasta: contrazice 
“iului din DN pn atitea cil o eu; 
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(Vin. p. 85 ): el 'st “întărească pe: ceialalți apostoli::-(frații 

i) în : credinţă (Acta: 14, 29). Petri” se, încrede "in: sine 

prea “mult zicând: * Doamnă, că: gata sânt iete:> El- nu-şi: poate 

închipui să slăbească credinţa, cătră învățătorul: stii. * Ca :tine 

are '6mfază,' de 'aceca' e pus în: frunte; Teofilact :: Nemărginita 

dragoste îl îndeamnă « promite lucruri împosibile.: Isus 'iarăș 

îi zice: Petre cete. Acum nu-l agrăește Simone: cai v.:31, „ci 

cu numele Petru argtând contrazicerea: fapter'cu numele de mare 

însemnătate. Nu va cânta cf. Mt. 26, 34 (după Me. 13, 35 

cântatul: cocoşilor este începutul veghiel a '3.):-NBLT, “cele: mal 

multe Verz. citesc ue nagvron eidtvcu; iar. ADIA etc. ur] 

sidevau. ME ir pori cois tau 3 sl 4 

îi..185.:Și zise: lor: Când; v-a mtrimis pervol fără 

de pungă şitraistă şi încălţeminte,:avut-aţilipsă 

de'ceva?:lar el ziseră: 'De'mimic.: 36.. larrel zise 

lor: Dar acum celce are'pungă să;oiia,.aşijderea 

şi traistă, şi celce:nu are. să-și: vendăshaina saşi 

să-și cumpere'sabie:.37.::Că zic.vouă că incăacea-. 

sta-ce: este “scris: trebue :st:se:plinească; întru 

mine; aceasta: Și cu celifără- de'legeia-fost/so- 

cotit; căci şi cele pentru:niine:aiistârşit. 38lar 

iel-zise: Destul este: Și; zise; lor: începe o nouă: vorbire:a 

lui Isus cătră învățăcel; “o are:numal:-Le. „Când. v-am "trimis 

“are în: vedere '9,-3: (At. -10,: 9:10.» Me.+6, 8): În. 36. 

“zise: lor: deduce din'r&spunsul' precedent! (de- iniimica). : Învăţăceil 

să nu mal :aştepte'ică vor. fi:primiţi:de cineva,;-ci să:aibă toate 

cele''necesare: ban! '(pungă) şi merinde; (raistă);:chiar: vor, în- 

timpina primejdii  mart-:(56-ș2: caniapere: sabie). ; La, ;celca: nu ae 

“obiectul: & sabie: cine nu 0are;să-și cumpere, deşi..poateitre- 

bue: să-şi vândă mantana. ; AlțiI iai absolut: : celce; nu are; nimic; 

sai: întregesc. pungă și: traistă “— dar: 'avend: pungă de „ce.ie 

:mevoe'a vinde şi 'cea mal necesară 'haină spre a:cumpăra sabie? 

Probabil este 'ci. Isus are'în vedere pe .ceice.aă avere și; le; araţă 

necesitatea, de a, cumpăra sabie, deşi nu prescrie învăţăceilor 

„să. poarte arme (Mt. 26, 52).. Așa închipuesc aceste cuvinte 

primejdiile căror vor fi expuşi învățăceil în lume, Şi” contra . 

căror trebue să lupte. V. 37. motivează porunca precedentă. 

„Căcy zic vouă ete:. tru lipseşte NABDHJQX Min. şi unele Verz.; 

ce să explică pentru dz. Citatul e Is. 53, 12 şi caută;a în-
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tări pe învățăcel: precum. învățătorul a. fost: tratat;:'aşa vori-fi 
şi, el, (Mt.,10,,,24-:sq. Io. 15; 20). -Căcy și cele pentru mină 
ete, este, motivul: după, atâtea” profeţii”. trebue. și aceasta să se plinească; altfel eu mă. apropiti de sferşit.: Învăţăceil cred că, Isus îl îndeamnă s&' cumpere săbii, de. aceea zic; Doamne, iată 
ete.; fiet:că: Petrii :și -alţI: apostoli luaseră cu sine săbil -(1o. 1Ș$, 
10),'fie; că 'aceste: erai în casa unde: ţinuseră tina. “'Crizostoni 
înțelege. aci “cuțite de! tăiat; “cari! să “întrebuința: la jungliierea, 
și. tăierea: în :bucăţi -a - mielulur: pashal. + Destul este ;: Teofilact. 
ete; :, :momențul.. e prea solemn «și prea. important câ 'Isus: să . 
aibă: vreme a. îndrepta; ideea : greşită a, învețăceilor,; el: zice: 
simplu ; că- acum, „destul, s'a, vorbit despre aceasta,;- experiența în; 
va, înveţa „să înţeleagă. cuvințele lul. „Alţii “iarăș "cred; că. Isus: 
nu voește a; vorbi mal mult și cu ironie. zice :, Destul este, adecă, 

    

aveţi "destul cu cele două! săbil iale! voastre, + NR Ti pa 

i e rc pai dul i „PD Isus în Getsemane, 22,89 -46. ct -iii Tea oi îi 

iii tt „Alt 26, 36-46. Me, 14, 32-42), E e pini 

    

“ “Relatarea! evangelistului nostra ' diferi “încâtva, de a, celor-. 
lalţi: 2 'sinoptiei; “Locul “de petrecere. al Mântuitorului este Get- miani en: că mat pia e i i ai ir semani ; nu sc amintește“ că în' grădină Ia pe cel 3 învățăcel, 
că's'a rugat: şi întors la învățăcer de 3 ori, ci numal rugă 
ciunea, și: venirea din: urmă''la' aceștia, iii a iti 
i.89;:Șiieşind-a'mers după:datinăi: în'mântele: 
olivilor.iar.în vățăceii ai .mers:după dânsul:.40., 
lar.sosind:la.lo c:zise.lor: Rugaţi-vă.ca să nu în-. 
trați în ispită. 41..Șiel sa. depărtat.de:er ca-de: 
o.aruncățură de. piatră, și. îngenunchind.se ruga. 
zicând: 42. Părinte, dacă voeşti:să treacă acest, 

r pot 
je 

pahar dela mine; însă nu fie voea, mea, cia ta: Și oșind: din “câsa "unde" mâcaseră “mielul pashal şi. aşăzase' 
s: Euharistie: După” datina „ef. 21,87. Sosind da loc: unde 
voia să meargă; în Getsemane! (Mt. 26, 43 6)., Rugaţi-ri 

„ete: ș- după. Mt. 26, 41 “această “poruncă urmează “mar” apoi. 
Sa depărtat ;. antonoo9n exprimă că s'a:'râtras pentru sine în - 
urma : ubul;: îndemn . intern puternic; în momentul acestă, pe-: 
trecea ;.măl. :bucuros cu: învățăceil..:-tdozi. 1/9ov Boiu. (acuz. 
depărtării. Win. p. 215. 6.)..arată depărtarea unde a; remas ;
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cel: 3- învățăcel; dar: că puteai ” “observa “ lupta internă a: “Ii 
Isus. La și. înigentunchind, cf. Mt; Mc. IL dacă! voeștă „|. 
del mâne lipseşte apodoza,: cf, 19: 42' “Tia: p. 557. ad; 
el: se supune Voeă lui: Dumhezeit fară a. „apela. la, puterea - sa, 

- 48. Şi s'a. arătat, An ger din, cer întărindu- pe 
cl. 44. Și fiind, în agonie mai cu deadinsul. se.ru.ga. 
Şi. sudoarea lui-era:ca picăturile: de:sânge:cari 

pică pe pământ. 45. Și'sculându- -se dela rugăciune; 
venind la învățăcel i-a, aflat pe'el dormirid de în- 
tristare; 46. şi zise lor: De ce dormi ți? Sculaţi vă 

și vă rugaţi, ca să nu intraţi în: ispită.! Vi 43. :44 
lipsesc "ABRT Min, “chiar pe timpul; “lut: “Ilarie, “Epifane şi Ie 
ronim în unele Msse” „greceşti, si latine; EGVA le- -a însenmaţ 
cu asterisc, iar -altele cu obel; există însă ND. şi în mai multe 
lecţionarii, apoi la Iustin (Dial. e. Tryph. 103) şi Irinei. 
Numai Le. are aceste 'trăsături din agonia „Mântuitorului. În- 

trând el ca om în luptă pentru mântuirea neamului omenesc 
avea, nevoe de întărire în privinţa. trupulu! Și, spiritului. Aceasta, 
dobândeşte el dela Dzeu. prin. ângerul. care i-a, arătat în mod: 

văzut. . După această . întărire lupta. continuă, „dar el. se roagă, 

cu. mal multă căldură Şi ţărie (Evr.:5,: 7. sq). 'dywvia între-: 
buințează Le. ca medic; „exprimă. lupta, de :moarte,. apol lupta: 

internă în urma, unei: frica mari. exrev?jg. să 'zice de: rugăciune, 

cf. Acta 12, 5; iar compar. .să rapoartă la întărirea. de ân-' 
ger: s'a rugat mar: “intenziv ca înainte de - aceasta. SoduBos: 

proprii=grămadă' de fluiditate închegată ; sudoarea, Jul: Isus! 

căzând grămadă pe pământ era plină de sânge, și se înfățișa, ca, 

picăturile grele de sânge. Sudoare sângeroasă înţeleg deja. Ius- 

tin, Irincă ȘI alţi, Părinţi. Teofilaci, Zigaben. ete. cred că, evan-; 

gelistul. “exprimă grosimea. şi greutatea picăturilor cari sămănail: 
cu grămezi ce pică pe: pământ. | V..45. descrie purtarea în-. 

văţăceilor. Mt. şi, Me.. spun simplu că aceştia: adormiseră,: iar. 

Le. indică .și motivul: de întristare. .: Deja, cel. vechi ştii că 
întristarea, foarte mare aduce :somn, în urma: alteraţiunil: sufle-: 
teşti.  V. 46 conţine cuprinsul. principal al cuvintelor lu Isus, 

cătră înv&ţăcer: De ce :dorimiț etc. : iii ai 
- 39
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au ptoaniată 9) Prinderea- lui „lu, 22, 47-53. pn lati: 
]) 

   
„(At 26, 766: seal rata ie pita jon raul obiinză a ua ii i „iti! (50 Ceara rit 

    

7 

47 Tar ice grăind! ei; “iata iuli + Şi celee 
se Chiema Iuda unul, “din, cer doisprezece mergea 
înaintea lor, și se apropia! de Isus” să-l" sărutie 
48. lar Isus zise lui: Iudo, cu sărutare vinzi pe 
Fiul omulu!?:49. Iar:vă DIE celce'erai pelângă 
el ce vrea să fie ziseră: Doumne,:să lovim cu sa- 
bia? 50. Şi unul dinelalovitpe slug ga arhiereulu! 
şi a:tăiat urechea: lut: cealdreaptă. “51 “ar.el răs- 
punzend zise: Lăsaţi: pănă aci. Şi atingându-se de 
ureche l-a vindecat: peiel::52.. Iar. Isuszise:arliie- 
reilor: şi: căpeteniilor templului işi! bătrânilor 
care!vehiserăila el: Cum'ca'asupraihinuiitâlhat 
aţi eşitrcu: “săbir și: cu:'drugI.i:53.i Când era: în 
toată; ziua cu.vol'in: templulnui aţi .îritihs mânile 
asupra: mea: Însă 'aceăstaz este: ora voastră: (Şi pU- 
tereă: întuhereculuii Iată a-venit.: :Unul: din cel doispre- 
zece -catvu 3: ct Mt: 26, '14.':Celde: se- chiema | buda. exprimă 
că“ tradatorul: sc “numea! așa! când: era: încă; în "cercul inveţăceilor 
lu! :Isus (Mt. .10, 3): De! observat 'este: contrastul între: cu 'să- 
'ridare şi: “viniz),. “Toofilact: ” Amestec cu : salutavea: :prietenului 
fapta: dușmanuliă;: tradaveai Fără îndoială” este că sărutarea! i 
fost :semnul între: Iuda și popor: care venise 'să prindă:pe Isus 
(Me: +14, 44). Cu :udo îl- agrăeşte Isus” pentruca Să înțeleagă 
'că l-a 'cunoscut 'și să simțească 'uriciunea -faptel . cc: voeşte. a 
săverşi. ;-. Ce vrea: se ifie:. că ;voese să. prindă „pe învățătorul. 
Se: lovim: „permite. ca să” întrebuințăm, arma spre ate scăpa; 
fară. îndoială; are .în vedere. v. 36. Part. „e. stă la întrebarea 

„directă, (13, 23. „Acta. 1, 6. 19, 2 ete. ; Win. p.. 269. 6). 
Unul din e, cf. Io., 18; 10.. Cea “dreaptă, cf. lo. 18, 10. 
Lăsaţi pănă. aci: acum e destul ; mal: mult | să nu, facă. Au- 
gusti: „Por ziltendi sunt „ucusque. progredi (De! conc. ev. 3, 5). 
Lia vindecat "Isus: a pus urechea la loc; numay Le. are această 
îninune! “At. “are cătră sialţime'; Me. lor ; iar Le. speciiilizează : 
-ârhiertilor etc. - Cure veniseră la el arată. că și din sinedrişti 
iVeniscră "Ca, Așa să: se' convingă de realizarea întenţiunil lor con- 
tra* lurii Isus... Această este ora: i după planul  dzeesc :acum: e
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timpul ca, vol săiavâţi stăpânire:sasuprae inta:u Puterea întune- 
recului exprimă puterea care,„lucră. prin, el (Efez. 6, 12) în 
urma, concesiunil lui Dumnezeii ; nu să” eschide însă noţiunea. 
VOL aţi ; alea, noaptea, ca, timpul, în Care. săverşiţi opera voastră. 
Prindere „| Însaș (Ale, „14, 46) șă, „istârișeşte VI 54: fuga în- 

sai E) ha se: iu 

înşățăceilor, nu, st “aminteşte, Die. 114, 50), Eh Ro 

i adăniau? 

a ISN alu tie ii atu tul aais au 2 aie 
dz îl ih): Petru, se lapedă,de, [sus 22,484—62.1u 0 Lui” 

Ba DB PDÂ e (A1t126,69-479. Mâ.114566—73) 3% ur 99 [8 
(sbnonetia sole vu tirotalo uib lina 8 00 Said 
2.54. Laăr.el prinzendu- 1 îluduseră şir li- - git: jaduș 

_ în casmarhiereului::Lar Petru; mergeai după: sdiân: 
sul! devdeparte. 55. Tardupkce: ai ifăcut + focsin 
mijlocul.curţit șirşăzend el, împreunibaişăzut şi 
Petru: inumijlocul lor: 56: Jr oislujnicăzvăzen:du-l 
ştzând'lahfocişitcăutândilaseli zise: Și oacesta; a 
fosticu :eli;51.! Larvalu sai lăpădat; de elizicend; 
Muierea nu:știii-pe:acesta.: 58; Şidupă:puţinaltul 
văzendu-lpeel zise: Și tmeşti dintrecetilam Petru 
zise:..Omaule,.nu;sânt::59,.Șiitrecend ca: oxoră al 
til'oarecăre în tăreazi când: Cuadeyăratişi:acesta 
a-fosticu el,.căcă şi. el:ergalileean, „60. .Lar:Petru 
zise: “Omule: nuștiii cezici.. Şiiudată,, încăigrăind 
el; a;cântat cocoşul61:Și întorcânduzse Domnul 
a: căutat: la Petru,:şi-şi-a:adus raminte Petruude 

„cuvântul Domnului; cumizisese:lut'că înainte; d.e 
ceva cânta: cocoşul: azi te:vel-lăpăda; deumins de 
tie ei ori 62. Şi''eșindi:afară a: plâns: cu: îmârtrda 

" 'căsa''arhiereuliy : “la, Ana: :(loi* 18, 12%s5q:);i Apol la: Caiăfa 

(Mt 26; 57), 'unde să! “petrec cele” următoare” „lo. 18; 115 sq). 
Dupăce ai făcut foc: slujitorii și ostaşiI * care: prinseserit”! 'pe 

Isus (Io. 18, 18);. aceștia, sânt, subiectul” 1 “7regrapăv roy + + 

guvzadigdvror, La foc” cf. Ac. 14, D4.. La, y. „58 cf. “Mt. 
26, „TI „Me. 14, 69. Ve "59. “Mt. “Me. ai “după, pubin,. “Aihil 

  

organe; “Me. nad, md. Jizpueleee:, „afirma cn ie, e. 

“14, 68..  futorcândues0. Dona. pres iune că, , Isus „se; “da, “în 

curte: d ».54ii 63. 66); alţii :cred :că, Isus. privește a, Petru 
39%
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când: Ti duedelar-Anaola! Caiafa:trecend.- „aproape: de nel) i 
62zcf AM: 11967757 ui -ubit oou Pa el ie Da cate mă 
fuit to iba Dao ta ua e tai si » ii 
2 ate ” 

sI RA “i: sug 'e “Galjodirit şi tândamnăt, 23; “63-71. d 
SIT 3 20 , „freca tr ere 4 

At 56, 6706, A Ale. 4, 55 65. 15, DN cat aq acezar 
ADA e BY, ie da Pi 

   

  

        

2 vinil ditai, sid;eptuica comisă: n. ds: sd în 
ergo Și “anulig: 2) "maltratarea dir: “partea mălţimit” (v. „63 
65); b) procedărea,” sinedriuliir (v 6671)" iii li 
e 163. Și. bărbaţii: cară: = ținea E batjocureaă 

para pe, el bitân dul "6ă; Şi 'acoperindu- VAI! intrebaă 
ziua? Pro; roceşte, 'cine! este” celce te-a lovit? 
65, Si altele! multe: hulind ziceau! asupra” Tu pr Oa 
rel “finăaă:, pănă, dimineaţa : în: curte” Qi 59'sq.). Prorooeștă 
ete, ; ; „deși e: acoperit, * se'spubă | pe fajituitor! dovedind! așa pu: 
terea Sa “profețeasca. La înțregul' cf. Mt 26, 67 's4.;'Mt. 14765: 
[i 66, lar, eu m 'se fătu: zi s “i adunăt! presbitei iul 
poporului, “arhiereil! și cărturariri “Și 1-4 adus 
pe'el în sinedriulilor, Zicena: Spuntinout, de eşti 
tu Cristos? .67. lar el! zise lor: De vi-aş spune 
von&inu veţi crede ;-68.jiar,„de.v-aşi: area nu 
ați răspunde. 69. De acum Fiulomului va fi ş end 
de dreapta puterii lui Dumnezeă. 70. lar “i zi- 
seră toţi: Tu eşti d6crFiul jui'Dumnezei? lar 
el zise cătră:el: Vol-ziceţi că ei sânt::71. Iar el 
ziseră: Ce ne mail trebuește încă mărturie? Căci 

“noi înșine! am :auzit::din gura-lulu: Adunarea: sinedriu- 
lui. ținută! noaptea în casa lu Caiafa (Mt. 26, 59: sq;); ȘI Şe- 
dința, plenară :a 'sinedriului: (Mt... 27, 1: sq.). să îmbină :la Le; 
Presbiteriul poporului: e :sinedriul j. penteucă bătrânii încă eraă 
membri: (Acta::22,i 5) Arhierei: și cărturarii : săut-apoziţie : 
tele: 2": clase: ale sinedriulu. arde = a: duce- înaintea unei 
judecătorir (Acta: 12, 4; 2: Mac. 6, 10); deci inu :poate . servi 
Arept: motiv :căi şedinţa s “sa: ținut în: etagiul. de: sus al edificiulur, 
Subiectul i:sânt sinedriști: adunati În sinodriul: lor :i în „această. 
-d"7ui TR FE 2 fut Ra pi 

pa a LO Din, Mt, '20,, 59. „sq. “rezultă că Isiis! era în interiorul palatul: irhiarăai 
Când Petru se încălzea afară. Interogiitoriu 'acesta ! şi 'condarinarea tratează! Le. 
7.66: sq. După, „condamnare;, Isus :e: "dus, în curte, unde. îl păzesc; (v; 63 sq. At, 
27,1 Sa), „Cu ocazia aceste transportă, Petru se aptă a 3 Oară, iar Isus - priveşte 
la“. uzi j i HA îi) st: alia 

sa
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adunarea -lorpoese:să trateze: mat) departe: cu:'dânsul., De;eștă | 
tu Cristos: el să le spună scoțându-i din nedumerire::7De vi-aș 
spune: că sunt Mesia; nu ați crede: ce aii dovedit ei pănă 
acum, deşi, ati făcut» multe, Minunl. De 0305 întreba: nu, Aş 
mărgini numai la, mărturia, mea, ci aș. aduce, s. Scriptură drept 

dovadă pentru învățătura Şi “faptele “mele. "Ni mi ați răspunde 
cf. Mta 21, 23. sq: Me. 112759. Le.,20, Ls; Byeepta ci- 
teşte după, aceste, cuvinte: „Nici . me veți: “slobozi, cari „Jipseșe 
NBI/T, unele Mina i. Verzi La v. 69. ct. „Mt. 06, Ga Acunii 
nu. aţi,.crede .că sânt Mesia, pentrucă v-aţi. motăriti să mg '0mo- 
riţI ; „după; moartea: “mea, înşă, „veţi trebui ; 80; „facâţi | Sozâud 
de dreapta . ete. e, aluziunc. a Ps: 110, L.. „Ta, ereu” „enifazi 

despreţuioare.;, tu, „ești, acel, fu, ds care, 55 vorbeşte, în. psălm? 
Ca căi sânt „e. * motivul, la, „200 „zicejă, “(lo.;. 13, 13). "De. observat 
ește contrastul, între : că, şi tu precedent. , Tribuogti anăturie : 
că Sa; numit „pe -sine Mesia ș. „deci - e. vinovat morţi, După, ace- 
ste: teză, „condamnarea, AIE. 26, 66); “Le. nu istoriseşte' con: 
damnarea, în :urma hulirir Jur. Dzcit, iar, Ia Pilat, dușmani, ! U 
acuză, că. ȘI. a însuşit, demnitate ; mesianică o 

  

puii ii! la a p 

AP POD Au d sia Li i E Su Otai O ud 

„S 99. "Dea a: trănspor tarea lui Isus; la Pilat! ipănă la Înmor 

sal tii mrâitare; 285 1—04.00 bg ti 

i a pi a, N) Isus, a Pilat 1 fa 23, ză, ” i i h 

ai Crt 21, 2, 111— 14 Me.:15,! (Ibn 18; 283-899 azi în 

Sag dou adenrdoni Luta OU 50 tdiuala 

  

! ai Și scultnduise- toată mulţimeasloril. -ail duş 
pe ci a: Pilati 9? Iarithcepură a-l:piri:perel: zi? 

când: Pe-âcestioni 1? âmiăflatirăzyrStind-naţius 
ea doâstra'şioprindi:st-dee-dajdiecezarului, 
şiizicendu:se:pe'sinc că:este Cristos:regelei3: 
Iar Pilătil-avthtrebatipeelizicând: Tu eşthregele 
Jidovilor?:lariel:răspunzend zise lui: :Tuiziol. 54 

lar.:Pilatiziseicătră: arhierefișicătrăpop:or ii Nu 

aflu-nictovinăîntru:acestâ mid larel: Şi:m ay; w&rz 

tos întăreaă zicând că întărită poporul, învă- 

țând.. în toată Ludeea şi: ncepâiid. dela; Galileea 
a aie, „6: Tar, Pilat: auzind. a: intrebati de: este 

vila 

 



iutuli li Y IV0 97174 trimisipeiellă'rod i caretera'şi! 
einiTei usăliin tă iTEle'a cele! Toată” rvulțina lor: a 
sinedriştilor. :Sinedriul 'condărânase' pe Isus” pentru blasfeinie ; cu 

- aţeăsta nu'puteaii câre'delă, prociiiător pedepsirea lui cu mdarteb 
De acecă”il acuizi?Că!'indeămuiă “poporul: la'reiolti zicându:I: să . 
n “pliteăscă!'dare (20; 22),''apol e e-ptetăndent'la tron. Pro: 
Cătatoțal toiin avă dătorința 50 liiapedece start” fapte. tema; 
de. atică Pilat fprizitșteicuză Și: țritreabă” pe Isus: Du “ști regele, 
ete" "e desptețuitor." Işus'r&spiiiide; producă: în'"Pilaticon- 
șiligereol câ '8'rieviriovit "Aaa dn ele! Xgiorovi Baai2ic regele. 
Mesia, Sai'mdi corect! iMesiă: :in'"rege:" (2;111)5 1 Intru Lacesi 
om iarăş e zis cu dispreț. înioyvovi'(Valg“invalesăibant) + 
cereâii cu toată inzistența: In toată ludeea presupune că Isus 
lucrase îri:-întreaga, țară::aviludeilor, deși: în cele-precedente nu 
să tratase despre. aceasta, Și. începând din..Galileca; şi e ex- 
plicativ=și adecă. EI zic aceste avend în vedere că Isus  ve- 
mise acum» din: „Galileea şi: intrase ; în: Ierusalim. - Spre :a: arăta 
:că acest:om; e. foarte ;primejdios i zic, : avaoeier; exprimând + .pre- 
zent.i că: lucrarea Iul ;este: continuă. ; Începând; se. pănă aict cf. 
(Mt: [205 (8. Acta: 1,1122; Auzind: că: lucrase, din. Galileea; în- 
cepând; Recepta ;citeşte acide : Galileea — „ce,lipseşte NBLT. 
“Trimiterea lu! -Isus. la Irod “are: numar „Le. “Pilat ..voeşte . astfel 
să derive; toată :afacerea ;la Irod, :care st iee;apol și r&spunderea 
ipentru, !celece: să *vor, întâmpla. “EI; se» foloseşte aci de dreptul 
“roman, s după care/acuzatul;să trimite dela. forum apprehensionis 
lai:forauiu: domicilii;::lrod - Antipa: sera la. Ierusalim de; sărbătoarea 
“paștilori şi. „poate scă era .în-: acelaș. palat cu Pilat, anume. în 
palatul::lul--Irod:* avazeuuzer .s6 întrebuinţează : de „trimiterea 
-unui : delinquent la. o: instanță judecătorească, maY.înaltă. z--,., 
A 8, Tar lrod'văzond pe Isus'stabucurat foarte. 
ICăci'de'mulţă vreme dorea'să-l vadă-lpentrucă 
ddzise'de el/'şi Spera'st'vadă 'vrun semn 'ficâu- 
"du-să'de'el9. Iar l-a întrebat pe sl'cu: cuvinte 
“multe; iar elininiictăii răspundeăiluii:10: lar lar 
“Miereil şi cărturaril'Stăteai cu 'densu l pirinduz! 
“pe'el! 11-“Iar''dupăce Irod. împreuiă cu'ostașil 
seri I-ai despreţuiti şi: l:ăi'batjocuriti-tnibrăcân- 
"dul fii'vestmânt: luminat ladă trimisa pol“la 
“Pilăti 12: Iar Pilati'şi! Lrod'se'făsură 'prieteut. în-



tru: acea; zi;, căci 'mal „nainte; erai: în; dușmănie 
între sine. Părerea lul,.Irod, „despre: Isus et: Me, 6,4 14:59. 
cum. caută. să-l, de “părteze, din, „ţinutul „stă, cf...13, -31. ; stotuş 
doreşte; st-l vadă: (9, „9, care „dorinţă, s8. realizează | „acum. 
Recepta;:citeşte..v.,.8.. : ES bavrod Cf: expresiunile greceşti - ax 
TOAd0U,- 24 zlorov: ete.; Cu multe; cuvinte : a. converzat | mult 
cu; denșul. ,Stăteail: sinedriştii. nu, sati depărtat dupăce;. “aduseră 
peIsus- la, „Irod; „turda: “ca :mulţă, sirguinţă.. și. energie... Cu 
ostașii: care; seraii:, în; serviciul - ul.209qra,; :Aăpurgcv : haină 
strălucitoare, albă, cum. îmbrăcat, principil ; „şi: generalil, la, săr: 
bători. Ia i relațează împăcarea, zlui. Pilaţ, șidrod; 4 cauza 

  

  

5 “Lăr. Pilati ieitemăia; pesi lurhisrel “Şi spe 
boeri: şi “poporul l4bizisetcătrăsel:: AţIoadus la | 
mine: pe omul“acestacaiipesunul carenturbură 
poporul; și! iată'ei înaintea voastrăîntrebândul 
nicIo vină:n'am aflat'tn'omul acesta'din' celece 
ptriţi: peel.: 15.. Dar: nicl:Irod; căel:l-a:trimisiip'e 
el: nous, şiviată el:n?a făcut nimic vrednici de 
moarte. 16. “Decr::dupăce:il-am! pedepsitiilivoii 
slobozi.:17, 'lar'avea dătorinţi'st: le:slobozească 
la prazuic-un vinovât. :Pilat: nu-și "ajunse ::scopul pentru 
icare“triinise pe! [sus la! Irod; el trebue. să hotărască.i Chiemând 
pe''ârhieiel et». cousună cui Mt, :97,-'17.:: Tirhură' poporul: 
caută a-i. tnstrăina dela :stăpânira 'romană. :dvazeivas :e€ iter- 
min tehnic, la examinarea. acuzel == a, asculta. (Acta, 4, :9. 24, 
8.28, 18)... pa: din parte-mi. Înaintea voastră : fiind vol 
faţă. oudi. dă = oVdtv :Tourov,. &. , Zarnyogeire ; verbul e. con- 
struit cu zare: 7u0Ş. Dar. „CĂ. Irod: care cunoaște referinţele 

„ŞI legea voastră, nu.a aflat întrânşul. vro; vină. „V.: 15 citesc 

:NBLT: căc) «l-a trimis „la no), iar :Recepta, "căci; v-am, “trimis 
:pe :00ă da el. ?oriv,. aenoc pro „aUTG, circumscrie “prezent. 
_dișcompunându- -să.. „verbul, în participi și copulă devenind astfel 
„preșlicatul; mal expreșiv ar :QUTp: €i dativ., “persoane active 

A: stă în. loc.; de, „UT, cu, genit.. (Vin, p.: 206, 10). ; L-am. pe 
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depsit:,€l, propune, aceaşta, spre 1arf,; mulțumi. V; 17, lipseşte. 
ABKL,, mal ;multe,, Verz. ; „s6 află în Recepta NDXD:; Teofilact:, Slab sera Pilat şi, puțin, aperă. adevărul. EI: se -temea că-l vo: 
calumnia căci a liberat; pe an j revoltant. ; tara ci) 
îti 18ular toată-um ulțim'ea a'strigat zicând: Ia-]: pe „acesta, ;slobozeşte-ne::ndub: pe „Baraba!i19: 
Careiera: în; temniţă: aruncat pentru:0 răscoală. 
întâmplată-sîn cetatesşi; pentru-:ucidere.- 20. Şi: 
iarăş agrăit:Pilatr cătră-el'wvrând'să slobozească: 
pe: Isus.21.:lar:ci strigai: Răstianeşte-l, răstig- neşte-lipe; el. 22..;lar el'grăicătră'era treia oara: Ge răiia făcut acesta? Nicto.vină'demoarte n'am: aflați întrensul;;: dec: dupăce! l-am pedepsitiiţi: voii slobozi: 23.:Iar et;:strigaiscu' glasuri mari 
cerndi:săzl. răstignească: pe :iel, -şi: străbăteaii glasurile lor:și:ale-arhiereilo rii 24:Și Pilat: ju-i decă :să:se:facăicererea;lor.;25.. Şi slobozi. lor.'pe: 
celcevera aruncat:în;:temni ță:pentru răscoală: şii 
ucidere,ipe carseiil ceruser ăsiar pe; Isusil-atdati 

„Înivoeaslor;-Cu recomanidarea, din'--v. .16 Pilat manifestă” slăbiciune,. iar; poporul: cere: împlinirea; voinţei sale. rogazrâ det +: unanim; top; numai :aică în :T.-N. La v:+18::19tcf-Mtil:2 7; 
15—20:Me.;15, :6—11;17v'nu.:să “leagă':cu B1n9eiş, ci cu: 
în temniță; iar: particip. determină cum :a: ajuus: în “închisoare! 
Baraba, (Me. 15,7). îriigovovv-: i cătră! onsul (Acta 12, 29. 
22;)24);;07aveov; e". imperat. “activ. zeizov.; :Pilat:+își : dase: 
multă; silință-:a + abate ::poporul dela: propusul 'săii:i:e7rexeizo :|, â(8e, ruga; a -cere:cu; inzistenţă (Vulg: instabant). zariojiov=: 
a; învinge, a- străbalei. În :v.-2 3și. ale arhiereilor :lipsesc- NBL: 
Itala,:Vulg:: Judecă; 'sentenţa, finală: Nedreptatea::comisă:: cu: această: ocaziune, iudică;:evangelistul. zicând - păscelce: era arun- : 
cat „ete:iin:loc;-de ;pe 'Baraba:.::În “voea lor: nu a:judecătorului;: ' 
nici după. lege.; Cererea. poporului: înverșunat;'să: îndeplineşte !: 

, pe a in 
esf 

„tii Ă Ia 

c) Isus agrăeşte femei mergend Ia răstignire, 23, 26—31, 
CEATĂ îi tei bn Pa : 

26. Şi când'îl aducea pe cl; prinzând pe un oațecare Simon, un;cirinean care venea din țarină, 
au, pusserucea peielca:.s8:0; ducă: după, Sus 27.



, = 617 = 

lar:după! el imergeatiniulți in etuiuil tă d" “popor! Şi 
OZ. 

de muieri,/cări'se'tângucauişi: plăngăăuidupătel 
28: Tar: întorcendu: se Isus: cătră! ele“ zisa: Ficele 
Ierusalimului, nu''mă: plângeţi pe mis, ci vă 
plângeţii-pe vol: și pe fiilivostri!:29. Căcliată 
veni-yor zile, în cari:vorzice::Pericite sânt'cele: 
sterpe şi pântecele cari'nu ai născut, ȘI! țiţele: 
cari. n?aă: apiecat. 30.vAtunelsvor începe: a:izice! 
cătrăsmunţi: Cădeţi: peste inol,: și cătrăcoline:i 
Acoperiţi- ne.petnol.: 31:: Căci de: fac “aceste! în! 
lemnul:cel;verde; dariin:cel uscat ceiva fi?-Sinoni 
ete.. ef. Me: 15,::21: sq: Le. “eonstr uește edi Bâvev: cu: 
gonit. (Acta; 17, 119.-.214;:30.:33) 'saăi'acuzat: (Acta: 16; 19. 
18,. 17); Venea: din. jarină,! icf: Me: 15,:91:Să:ducă ! 2 dipă- 
Isus: "Simon;o duce, inu ajută “numa lui Isus (At: Me): Celui 
mal multe 'din : -muierile- aceste; “ati: mers numai; de. curioșitate.” 
Alocuţiunea din: 28 :sq.. a'păstrat-o: numai: Le: Contrastul între: 
pe: mine —: pe vol exprimă cât: să: poâte “de: bine: că: aceste 2; 

momente. sânt: legate strius. :V::29.e motivarea “celor ? prete-! 
dente:,,Căcă. iată ete. Nevoile vor.ifi 'aşav.de mari, că: fericite 
vor fi. considerate cari: mail să plângă; şi soarta tristă a: copiilor: 
V; 30 :descrie aceste nevol. cu. cuvinte::din: Ti Vi (Os. 
8): nu numal. vor :dori:să moară, dar 's5-şi ajungă sub: den: dă 
luri.: şi munţi: ca să. nu vadă: necazările.: de'iatunci: (Apoc: 6, 

16); Vor. începe: locuitorii din: Ierusalim. Aceste zile) de” iu 
decată :vor: veni sigur :: Căci -de fac. aceste etc.: perirau. 'e/con-! 
junct.: deliberativ (NVin..268.4).:Arboril verzi simbolizează! pe! 
oameni! drepţi (Ps..1, 5), cel uscați pe cel nedrepţi (Ezech::21,:3).: 
Înţelesul. este: “Dacă să tratează astfel. cel- nevinovat, drept, ce: 
poate: aștepta păcătosul ? Isus 'se înțelege pe sine: sub arborele! 
verde, iar. poporul evreesc: sub cel: uscați : (Mt. "21,:98"'sq.).: 
Înţelesul:-mar;iadâne: este: Dumnezeii a! dat, „morţii; pe Fiul'sâii: 
pentru:: păcatele altora,.-cum' s&:ivor.!pedepsi oamenil:pentru pă-: 
catele lor! «U. Petru 4, 17 sq). 

: în DN SAĂ AC, 

“d, Răstignirea ui “Isus, "23, 3043. 
„AI. 27, 85—44, Me, 15, 24-92, 10. 19, 25—27).; ue 

iu i v 

11189.) Tai să duceau” și: alți dor făcători deiclei 
sg se:piardă: împreună'cu'el: '33: Tar dacatai enit:
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Tasloculsce s&chiamă căpăţină; acolo,l- at răstig- 
ditpeieşi pe făcătorirdelrele, pe unul dedrea pta; 
și: pealtul desstânga.:34: Larilsus zis e:; Părinte; 
iarită-le dorj:căclinuştii -ce;fat, Narjimpărțind, 
haineleilubai: run cit: sorți. Făcători ide treler,e i apo: 
ziţiey la :alfărdoi (AVini..: p.1:493). zoavlov-e: traducerea, aramaic: 
NDDII 3; i Mt. 27, 33; numirea, pare, dec. dedusă; dela! forma, 
de: aluat «Zise : ;când: ilorăstigueaii (33).i Lor: dușmanii SE ș. în: 
linia primă „Mal. :mârii . poporalul,j i sapol: acesta: şi: Pilat întrucât 
sâiit părtaŞI „ari fapter: așadarenu ostuşit:romani. care: împlinesc 
numa! datoridța: față;«de.ssuperiori. Nu ştiă, înfăţișeazăcrima 
întroiiluniină.: foarte: "Blândă;zdeşi:- vina. nu:; să; desridică;; -er,. fac 

aceasta spentrucă nucuiiose ființa; faptel:; (ucidt „po Mesiau pOpo: 
rului)auV 34 :să află: NACDLI 4417, “maă multe; Verz., lipseşte 
BD: ItalayiVulgi; dar: nu; sti:poate izicer:că.: ste imitare, din 
Acta 574:.60,i:săti: după riigăciunea,;:lut.;Iacob (Eus,.II- Er 2; 
25)) Ad: aruicat: sorți; cfeuilo. 19523: Mt. :2735.-Mc: 15,: se 
-ai    

235, Şi. sta” poporul “de” priveâ; iaşi. detii 
işi bătea jocizic cond: dă alţiri ăi măiituit;, mântui 

6! Tar își vitsial joc: “de «el! işi! ostaş it 
sep 37: adncându-t'oţetiși zicând: De 

1e' Jidotilor "mântueştezte: pe tine 

    

     

eşti: ti rege 
iusuţi. "38 Era” înisăta! sciisdării deasupra: lu: 
Acesta esţei rebele Jidovilor: “În' unele iMsse * st'află 
după Dort 1vintele cu “dânșir, adecă-cu poporul “spre a pune 

fii iimonie! LIME/97,: 39 isq'"Me:'15,'29 să: Acestă e--zis 
cu dispreţ. -Crigiosiul na Dumnezeă, (9, '35) crespmide lut: 5. 
42, 1 şi exprimă că Isus e unscu spiritul “lui: “Dumnezeă, 
deci are drept la împărățira în Israil. Numai Le. aminteşte 
că și ostașii aii .batjocurit: pe::Isus. -Adaucendu-ă oțet aparţine 
la momentele. de batjocură a celui care voia.- să, fie împărat. 
Aceasta un e identic cu Mt. 27, 48 sq. Mc. 15, 26. V. 38 
explică cum „ostașii: ati. ajuns Ja, părerea că cel răstignit. e îm- 
ptratul; Jidovilor.:: -era însă:. ete: "După -Exryeaepri i citesc: „unele 
mărtur Îl ipeyoaruupuer sai ErueyQegu era, apol po uco; Ea 
wuois:zdi 'Pouaizoiş «ăi *EBocizois: —i adaus. din. Mel 5, 
326.:10.:19; 904 îi ăvrg: e ilocal.: în înţelesul : deasupra. lui 
(Mt. 2, 137). pico d ta prune 

   

 



— 619 — 

-2:339! Tarlunul dinifăcătoril:deirele cartoveraii 

răstigniţiiil.hulea pe el:iAi:nu: eşti ţuiCristos? 
Mântueşte-te-„,peztine! însuţi: şi tpe: D040 lar 
răspunzond'cslalalt:certându:lipe:el-zise:-Nmte 
temi-de:Dumnezei, că eşti: în :a:ceeaș:osân div? 41! 
Şi:not cu: dreptate; căci luăm.celerirednice după 
faptele noastre! iarracestărnimie „itceutiitreius 
i?aifăciutiii49. Şi zise: [suse;” pomeneşte siicând 
vetiweniiintrui împerăţia: tai 143. IŞiazise. lut dei 
vărizic ţie) azlicuiminenvier:fi înhpaiă. 1 În-uv, +39: 
pare “diferență cui Mt. 27, 44ptdăinu ești “ta: Cristos, en 
trebare : Batjocuritoare:i: În: vii 405 este! emfăzai-pe:! nterte: fenuitu! 
În: acelaș |: osândăi:sufere:aceeâş 'pedeapsău de;aceea ; si use 
teamă i'ce]:“puţin' de: Dumnezcă! După (faptele noastre :. inerităm 
pedeapsa: tiNimio! necuviincios: arată” şi: mat: mult /nevinovăţiă 
lu Isus; 'cu:atât «mari puţin sa:săverşit. vro! erimă.0 (Câiid sei 
vejii în împărăția. ta:.*ca împărat, întru” putere şiărire. (Mt: 
16,98). Posibil este, că. făcătorul , „de, rele. auzise ;pe Isus în- 
văţând despre împărăția. sa, sail alţi: i-ai, “împărtăşit învă sfătura 
lui .Ișus . în „genere (ef. .Io.; 18, 36. Mt. li; 28); “Astăză „nu 
aparţine, la „zise, ci, la, „cele, „următoare, ; Cu, mâne e “corelat; a 

cu: cel „făr ă. de. lege, . 92, 37, hi, ră e. cuvânt | „slavon „ar 
grecescul agdotgos,e de. origină, mperzească (ferdews, eţărdi, 
Totie, 353, 2). Și însemnează -Dare,; grădină, frumoasă; ; Si 

numeşte astfel locul oamenilor. înainte de, „pcătuire., (Gen, 
8;.=q.). Starea fericită, de; aci, a. îndemnat a, numi, aşa, «pat i 

aceea a, Ştolulul, unde. petrec: s uflctele drepţilor. Dină, Mi imite 
Acest paraţis. nu. trebue.. confundat, cu cel "ceresc. ca; . Cor: L2, 
4, » Apoc, 49,7. cf; 16, 25)-, : 

j et 1 IEI tii 4: ri 

    

» - 

ai o SE      
| o). Moartea lui Isus, 23; 1442-48. Fola te to 

ri ai 27, 14556: Me 16, 83:-415410; 19; sa-s0) anotrinar și 
le z ardei a aa 

4. Și era ca “Ia ora a șesea:ş şiitntunereci sa 

fucuţ peste. tot'pământul: pănă la: ora:ânoaua:45, 
Şi Svarele sta: intunecat; iar. catapeteazmâiite n: 

plului s? "a rupt: în-două::46. Și strigând Isusicu 
iglas'mare zise: Părintejlin mâniletale daă duhul 
mei. laraceasta zictndareposat. 47. Tar.văztiid 

  

 



siicasure code! s& întâniplăsc a preamârit'p De “Dire: 
nezeu” „zitena "Cuadeverat omul acestătlai fost 
drept 48. ȘI, toț poporul! care se “adunase la 
această privelişte idupăee a' văzut” 'celece''să ni 
câmp lăseră, bă tenidu: ȘI piepturiles di intors: “Ta 
aa at A 

  

3 27, 45; “Soirele' sa întunecat adauge Le.: spre 
tiipeciniea * iceâsta” are - '0' "cauză „estraordinără ; 

atuiici cra! lună! plină” „Gt, vopap) * Între iminunţ! să ainini 
teşte Tapete ea, “Câtapoteizmel” (perdeley);, dela, templu; după” Mt. 
27, 5, aceasta să întâmplă diipă! moartea luf'Isus: Le. "omite 
stritzurea- nur Isis” pe “er uee şi baţjocuritea "următoare, dâr” îm? 
Vraci “ujtiiele: dar” cuvinte (Me. 15, 37) în: cuvinte” din! “Psi 
3i; gs “ha mânile” tale, Cu adebărat ef: Mect 15, 394 iod 
postul, IO, 19; '30: na "dat duhul. N: 47: descria îmipresiunea 
Morți ju [sus ȘI a elor” “utiiplate” cu “această” ocaziuine! asu-: 
pra privitorilor,” Ceeaă'" să întâmplase ? cum: “Isus ia: murit“ “eu 
glas” mare “e, 15, 39), căci: 'cele din: v. 45 nu lea” putiit 
vedea! „(ef v. 48), Sutașul, “fară îndoială, auzise + “că-l: acuză "ai 
îi: ulit” pe Duninezeii i; moartea” lui * însă” nui" "dov cdise” aceasta: 
de acuta: el” preamăreşte, “pe Dumnezeţi. Celece săi “întâniplaseră : 
întreaga” 'degurge da “răstigniri şi  întuneciraeă “din ! yiqql 
Batândur-i -Ș7 pieplaasile : - “semnul” jaler” Şi “al - căinţir! (18; îi18); 
poporul nu l-a batjocurit,; 'după' Lei; “dar 's'a; iînvoit! și “a cerut 
moartea, lui „(v., d. 5. 13; 18. 21. 23). 

putea iu peariti peur da preiei NI , 

       

    

  

    

a dci 

pinnorrăitaiea lul:Isus, 28;:49:—54, 

1 Ârt 27701261. Ale. 15,40—47.- 10. 119, 38249). 

"49. "Statezi” “tisă toţi dunosciiţit lui departe, 
și aivibri re cari veniseră! cu densui din: “Galile 
văzând” aceste. "50. - Și iată, uni bărbat cu” niimele 
Lâsit sfetnic! fiind, şi un: bărbat! bun: și drept5Li 
acest: “nu'iera: în voit cu, “sfatul: și 'fapta'lor, din 
Arimâteca cetătea'Tudeil, care aştepta împărăţia 
lui Dumiezei: Bo. “Acesta ducondu: -sei'la: Pilât: a 
cerut trupul “ui Isus, 53: şi: pogorindu: Tau 
fi şurat, în giulgiă! şii- a pus pe: el! întrun mor: 
mânt tăiat'în* piatră, unde nimentin'â fost pus 
cândva. 54. Și era zi de pregătire și să lumină 
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sprejSâmbitţă.. To cunoscuți, la „are numai, „Le. ș, Șănţe- 
lege, că.„nu, izcbue” luaţi, literal, Ei, Dumal, „care erati în. eriasalim 
(lo. 19, 25), ,Muienile, „cari, ete. “ef 8, k! sq, Mt, 27, 55, 
Part. „prez, gunazolovdoiaai, „are înțelesul iinpert: [N p. 
39 0. a). Ggrăgau: ; zeita apartin da iozeetotaj dar > după aţe 
les, ȘI. Je poor. 

N 

  

cepta. care „i, ip) “sic, înupărăția, lu). “Dizhinezeii; "NBODL şic: 
aă; însă „care: aștepta ete. =Mt. 27, 57, „Acesta. „recapitulează 
"Kăhner,,$. 568,.,4).:  lasturos= tăia în piatră. (LXX Deut. 
4,49. Aquila, “Nun. -21,-:20. Deut.. 34, 1);, aşadar nu a, fost 
săpat. mic. zidit., Wa. fost s.eândea, exprimă că; mornitntul 
încă. nu, fusese. întrebuințat ;, e „mai precis. ca. noi, la Mt, (19, 
30,,.1o. 19, 41. Era; zi, de “pregătire: „Vineri ; nooodpăBazov 
(Mt...27,; 69). „Erupoăozeu=reyersatul zilei (At. .28,, i, dar 
după context, avem, să „înțelegem, tinipul,,, „când. se arată, „ziua 
legală, : după, apusul. “soarelui, „care după, uzul! Eyreesc mei st 
numeşte DIN din; motișul; „ei, 58, aprind Ri find, "scară, 

  

traduce: : “incepea, a. se. Tinu, a, 30), 

  

ra 
zi i ii suită 

„100. învierea și înălțare irăitaitorati, 23, 55.—24, 53. 

d :)-Înuierea lui. Isus, 23,5:65—24,.:12.:4 

(At. 27,.61—28, 1—8,. Me. .15, 47,.16, 1—8;.10..20,;1—10). 

ia 55. lar; mergând; „după el muierile,; cari,veni- 
seră, cu, densal, din: Galileea, „ad văzuţ mormântul 

Și, cum. s: a, pus. trupul lul, 56. iar ințoreându: 56, 

a î- gătit aromate Şi: miruri, Și Sâmbătă, ai, „odin 

nit, după, poruncă. Dergend după, al: „după, Josif, „dela, 
jocul; “răstigniriă PĂnă, la. cel de, “înmormântare. Cari, „venișeră 

cf. vi 49., Aa. „gătit, aromate. ete, „După: uni! „aceste. „cuvinte 

inde etează , „Că. Domnul, a; murit în; ZI: “de, lcru alţii neagă 

Me. 161 ct. dcolo, „Drui: “pornoleă iza “reserie rep08 

Sâmbăta; dz ie uniri hm Th 

  

n
 u
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“îi 04 ÎI: Tae Tittună dinl:să ptemânăiifoartesde 
diniineață di venit lamormânt oaducâ nd:aromat 
teliei ceilegătiseră.25 Aflară însă! piatrarăstui: 
nătă detpetnoumânt, 3 iăriîntrândn i aităflat 
truipuliiDomnulur.iIsus. “Intruna i din-isăptomână EP Mt: 
28/12 Me. I16pttisqi: Bd9eos (în? loc? de, fa9to3) .&: geriit. 
adiect:r'șid aparţină (la -dg9govz=Alay tocit sati '!să : poate::luă, 
ca. adverb; După! aromatele ; citeștei: Recepta și: altele împreună 
cu elejiiar D adaugă” îâr cugetăă întru sine =: Oaje:cine-"ne va 
resturna ' piatra: Întâiul: adaus ie: după '.v410:biar al :9::€::diu 
Me 16, 3 spre» a: pregătiu ft 2 sq. Aflară însă i piatra cf, 
Mt 4274260. :08,i 21 n Iar întrând::îni noriment: 2 iii ţ , Tre ete ul one rr ara i Pre inf ei a "fost! Când! se tuebura ii pelitru'acea 

Vi 
dpi it sii PIPI Pun Toi Ce pre pai sta, şi Iată do bărbaţi stăteau inăintea Cp Tue > ad O DD i ! ui PU Ti zip: vestminte StrălucitOurâ!:5: 

[ vai ara) Gto tava 
șI feţele 

ja Parra set ara si Zn 
ar spâimtntându-se 

E ITET A ET Se crai ac pămenti ziseră'cătră 
ve ast AA cl Și biseatau    

Ig GA e ala re ab) cepe dare a creea ele: Ce căutați pe cel viticui cel morţi? 6..Nu Ia DIE ft e ie Este aici ci a inviat "Aduce iz%8 amiilte Cuim'ig 
grăit vout tuea- fiindtn Gâlildeai 7ziconăd Ga 
Fiul 'omului “irobiie's8"se ace în. mânile oameni: 
107 păcătoşi Şi “ses Stignească și attrei â îi 
să învieze.:8.- Şi şi-a d us aminte'detciivi ntele. 
iu, "9 Și întorcându-se de Iâ mormânt ăi "Sus 
toate, aceste celor 'uiisprezeee: și tuturor celor: 
lalţi. 10. Și era Maria Magdalina şi Loana și Ma- 
ria luflacob;:şi:celelalte::cu'ele s puseră aceste 

„apostolilor. 11. Și s'aă părut lor ca o poveste 
cuvintele aceste;':șiiinu aă'crezut.lor.i 'EN£0Tm0av, 
cf: 2;i 9. Dor :dărbaţi ;: deosebirea“ între-. Le, și Alte: Me. să 
explică : ;aceștia amintesc numai:-pe cel. 'vorbea, 'Ângeril să 
deseriă :: după i: înfăţişarea - lor: (Me. «1 6, 5).:În: vestininte 
străhucitoare; NBD- Vulg. :au:'singul. cf... Mt, 128,3. Și:spăi- 
mentândi-se: de frică. Plecându-și : fețele : etc. ;::recunose : că 
staii în - faţa” unor soli dumnezeești. Ce "căutați exprimă: că 
n'aă. motiv: a face aceasta... Pe cel:viu:: Isus: care. fusese mort 
acum. nu mal este (Apoc. 2;.8): Zicând că "Fiul omului. etc. 
cl.:9,: 22: 44"sqi:18, 326,116; 91.:. Fiul omul numesc * 
ângeril::pe Isus; pentrucă 'el așa ''se nuhea: pe:sin6; după în- 
viere» această” numire ni: 0'mal- întrebuințează: Oamenilor ipă- 

     

Dau lor în.



+ 
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cătoși păgânil: (18,: 32. Gal::2, 15: cf; Mt. 26, 45); «Celor- 
lalţi: umvăăteeiL: care eraii:.în Terusalim:: (v. 22. sq.). „Gontra- 
zicerea cu” Me: 16; Be cauzată. de:v.:25,;:Și celelalte: femel; 
ct: Mt.: 27:56. :La : femeile cari ati :fo:t dau mormânt şi; în 
torcendu-se. ai “spusininunea: ef... 7ş :36./ 8; 12 sq Mt 110, 3; 
13,55.410..19,:15;:1Mc; 1651: aminteşte şi .p&: Salome: 
2pdirnoaur : : “plur.:: verbe, la nuimele:- neutr. în plur;: exprimă deo- 
sebitele.. spuse: ale :singurăticelor: » persoane: (Win:ip„i:479;: a), 
Poveste :-ivorbe "fără: temeiă: Moartea + învățătorului adusese pe 
înveţăcul în "nedumerire ; el: nu +pot:-crede „Că. a înviat rinita 
în 2 TlariPetru. sculânduzsera dlergat; lat moi 
mânt; și plecânduri sui.văzu giulgiurileasingurt 

zăcând; ŞI, S'a dus;2 Acasă, la sine, mirăndu- se de 

ceeace, st intămplase;, V., „acesta, lipseşte, n. 'D, “dar, îl 
ai NABIL, Şi. nu poate. fi; aduși din, T 20, 5 sa, pântucă 
ar ti cbui. „s6, fie mal. “multă conisonanţă., Celalali, înțăce] “Io, 
20, '3) nu, „s8, “amințește,. dar. nic „st esenide; ș Plecându-se ;, în 
mormânt! “lo, 20 5, 1); „Zăcând , Ștngure; trupul, A nu, seră 
acolo; RE lipsește în „NB, La, - acest, , ef, 19, 120, 2 „Sa; "care 
istorisește mal, „pe, “arg.. “La. „șine, să, leagă cu, sa „duș: acasă 
Ja sine; „nu la mirdindu; -S0,; în „Care + caz e Superiluti. ȘI nemoţi; 
vată, punerea „înainte_(10; 20,; 10 „ef. 4, 47. gi 68. 11, 40). 
Dlirându-se de. „ceeace, ete. „„Zigaben Cao. intelese că na fost 
erajisporial; căci sar “A în saneppriad, și, “giulgiur dp. Să 

  

3. 
;    

   

i 

ajuoi 

so a iz Di Lin € i 

5). Isus! se, , arată: Inăgaoatlo e „care  mergead, la. „ Emausy; 24; 13—35. 

  

? - 
o Piete ai antllotaaqi 

; 35 Și iată dor:din:er îniaceeaş:zi erai: mer; - 
gend'în'satul. care cra;departe:de Lerusalim ca 
şesezeci, de'stadi), al-cărur nume:Emaus; :l4iuşi 
aceia.vorbeaii între sine-de toate -:întâmplările 
aceste. Iată: întroduce naraţiunea, :uriniătoare. „Do? +diniet: 
din “învățăceii. lut: Isus în genere; că n'ait:;fost apostoli” res 
din :v.:22. 23: Jeronim crede: că ai fost din::cel, 70.;de;; în 

vățăcel.: “Unul să chiamă dup v. 18. Cleopa, al. 2. e necunoscut; 

Luca nu; „poate fi “pentrai1, 2.: Ambrozie. îl: numeşte ;; Amaon. 

În aceeaștzi: când. a. învii at: Doninul ; Duminecă . după ameazi 

(vi: 29). Emăus ;: tradiţia din sec. „18. începtnd;îl aflăîn. el- 

Kubebe, spre miazănoapte : de :;lerusalim cam + :60 . de: stadii.
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:6dosif+; Flaviu îl 'numeşte "Au daougi (Bell. jud. :7, “6,1:6).:: În 
:;+Şesul: Iuda: încă exista Emaus,176:stadil departe: de: Teriisalim ; 
: din» sec.: 8.58 “nuniea: "Nicopol ;.: dela, :Busebie; irovini + pănă, „în seci» 14 să credea .ăcesta a fi-locul! "unde: mergeaii: învăță- „cel. de. aci..iUnele Msse:(Chiar N) au corăs: fextul! ozadiove “"Exarov. Ezrjzovra.: Toate întâmplările: docste să explică :v::19 sq. 
“ii 15 IȘiiaitodti când vorbeaii er'şi săitntrebău 

“şi 'insuș Isus apropiindu-se: câlătotea'tu dânșii. 
"16. lar'ochil'lor săiţi neăii ca sg nu-l 'cunoăscă 
“peieli! Când vorbeaă;:.. îutrebaă i" auziseră, și: 61“ ide” cele 'în- 
-“tâmplatela :: mormânt: şi“ ati inceput 'a'-aiez- păreri“ deosenite.. +88! fineaăi fii Me:i:16.i: 10. 20, 14.21; 4 sq. hocunoaşterea 
"e" cauzată “prin. "influență extraordinară, -zo05-igiaj! EX vo Va 
"auz ; "gen. e“ pleonastie“ca la: Verbele: împedecăril exprimă „efectul: (Win. "pp 805). i 5 rit e ae cd tou în tai lar '6l zise 'catr i e: Ce sânt cuvintele aceste, de cari vă întrebaţi intre vol mergendşi 

  

„ sânteţi trişti? 18.:lar râspuipzâiid unul: al: cărui 
: nume'era Cleopă; zise cătia cl: Tu singur-poate 
jeşti-veneticiîn Ierusalim şi:nu iștil-celece:s?aii 
*tăcut:întru el iu zilele aceste?: Dei'cari vă: întrebaţi 
“proprii : : mergend pe: cale le puneţi:'ca: intrebări- unul : altuia. 1 Rleonus=KcânarQos, : nscunoscut "mal aproape; nu e'identic” 
cu cel 'din::o. :19, 25. Tu singur. să: rapoartă la 'venetic şi 
“mau ști; construcția “ar: trebui să fie: "Tu singur: fiind: venelic 
“vân Ierusalim. ete. (Win.-p. 585). nagorzeiv "egovoa).j i = a 
- petrece: ca străin în Ierusalim (LAX. cf: Evr. 119. Acta 7, 
+6..113,- 17. etc.);' să construeşte cu Zy ori” cu "acuzat, i(Gen. 
17,8. Ex. 6,4): iTeafilaci ia verbul în „Înţelesul: a locus, 
"adecă:: Tu'eștr unicul locuitor din Ierusalim “etc. :-Dâr: acest 
“înțeles nu să -poate“dovedi; apol iivățăceir' fără îndoială: cu- 
noscură în cel necunoscut un: pelerin” străin” (poate: după! dia- 

“;lectul galileean), :: de. aceea :nu: să: poate -admite nici. înțelesul 
;'a. locui: în apropiere,: luând 'adecă: “Iegovoalajuu: Că: dativ. ii :: 3 
dh 19Și zise lor:: Cari? larsel ziseră .luţ:: Cele 
„despre Isus Nazărineanul, care era bărbat:proroe 

i puternic :cu':fapta și: cu. cuvântul'inainitea; lut 
Dumnezeii 'și-a totipoporulur; 20; șircum.l-aui:daţ 

_“pe elarhiereii .şisboeril':nostri la: judecatăi:de



4 
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„moarte şi l-ai:răstignitipe-dânsul: 21. Iar'nol 
- speram..că: acesta, este. celce: va:să;mântueăscă pe 
„Israil;-ci cu-toate: aceste:attreia ziv:este- astăzi 
:de. când.s?aii:făcut.aceste. moia :scil:: ou pro 'pevo- 

- eva, . Cele. despre. Isus: ce sta: făcut cu dânsul. i-De-: nau Știă 
„depinde ::- cum, l-aă-dat etc. v. :20;:. Cu: fapta:.e pus: înainte 
pentrucă ; Isus prin fapte a; dovedit, :că, e, trimisul ;-lut. :Dumne- 
„Ze. &v. arată sfera (Acta, 7,;22.:18,, 24), Inaintea, luă :Dum- 

» nezeă și. a tot. poporului accentucazii şi: mai” mult. uriciunea 
faptei arhiereilor și boerilor : faţă, de Isus: ela: dovedit. misiu- 
„mea sa văzându-l poporul, „No e „contrast la, arhierel ; și; ;boeri. 
„Li. nu altul. - „Va să. mântuească: iliberarea; - poporului : Israil 
de jugul roman. (Acta „1; 6). De când, Sai făcut aceste :. con- 

- damnarea ; și. răstignirea. Ge ş: subiectul. e Isus; :iar ; luându-l. 
impersonal: acu sânt deja 3 zile. Învățăceii ati? în ;; vedere 

„ promisiunea, lui „Isus că a. 3.. zi va, învia; €ă nu, ştii că 
„aceasta, s'a, implinit., ic se mp sa sa 

ii 

22, Ci: Şi unele: muieri. de ale moastre. ne-ai 
spăimentat pe no), cări. mergenă de: dimineaţă la 

când că şi. vedenie: de. îngeri. ai văzut, care. zic 
căel: e. viă. 24..Și. unii, dintre, no! siaă dus la: Mor 
„mânat, şi aflară aşa, cum Şi; muierile, ait:zisyiar.pe 
„el nu l-ai. văzut. „De. ale noastre: “din mijlocul : nostru. 

:6p%owai în..loc de, 599045 e formă, poetică.mal târzie; LXX 
0s,.6, 4. Înţel. 1, 3. Ne-a spăimentat:.au mărit; medome- 

„xirea: noastră. Și: vedenie:. mail. aflat -numai mormântul. deșert, 
„ci işi ete. „Ună, deci nu s'a dus, numal Petru. (v.:12.cf. 10. 
-20, 2 sq.).: Cum și muierile aă zis: trupul: nu era; în mormânt. 
Pe el:-de care ângerii ziseră că :a înviat: -Speranţă 'deșteptată 
prin; vestea femeilor să nimicise pentrucă, înviind Domnul: ar 

fi trebuit să-l. vadă. vrunul : dia. el. ; a SN 

25.-Şi el. zise: cătrăi ei: o. nepricejuţilor şi 
“zăbavnicilor. cu inima.acredetoatecâteatgrăit 

„prorocil. 26. Ai nu'trebuea stpătimeâscă aceste 
„Oristos și să între întru:mărirea:sâ? 27. 'Și.înce- 
“pend dela:Moisi şi dela'toţi prorocit:tâlcuealor 
-din “toate :Seripturile: cele:despre: densul. : Omul 

„. poate crede.numai conluerând intelectul (nepricepuților) cu voea 

40
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(zăbaunicilor ci, înima). roi mgrevewv 'e geniti.: dâterminării : 
mai aproape. la. Boadets (Win:.p.-304:. A; i “iar iorevae 
construit -cu ex; și dativ (Mt.: 27, -42. ::Rom:: 94:33: 1011: 
etc:). :Toate:. profeţiile cari. să rapoartă ;la densul trebue toate 
crezute. -Teofilact :: Trebue. a crede singuraticele părți și: între- 
Jul. .. Aceste are emfaza: ce el a suferit în: faptă, ::iar pe vol 
va întristat.; S8: între: întru mărirea ::sa :: mărirea. împărăției 
sale devenind aşa, adevăratul” Mântuitor al luY Isrâil. Jncepând 
dela Aloisi etc. :::Isus începend „cu Pentateuhul a. percurs; toate 
profeţiile cari-l „Privesc.. zei aurou ; scil:: precisa: (Win. 
p..588. 2). : i mot 

28. Și se: apropiară: de. satul la care mergeai, 
şi el se făcea a merge maldeparte. 29.:Și- Lsileai 
pe el zicend: Rămâr cu nof, căcl'estecătră seară 
și ziua s'a plecat. Și a intrat să rămână cu. dtu- 
șil. mgooenoujoaro;. Zigaben : Îşi da aerul-că ar continua că- 
letoria ca un simplu drumeț; “aşa îl. îndeamnă să-l. învite a 
rămâne cu : denșii.: negafraito9ai ra = sili-:pe cineva cu 
rugăminte. Din cu noi şi a- întrat, adecă în casa lor, aă:de- 
dus unil: exegeți că cel.puţin unul din! învăţăceil: aceştia: era: 
din. Emaus. Dar la a întrat-s& poate suplini: în'sat, şi 'remâr 
cu nol poate avea, înțelesul: rămâi în societatea noastră, sau: 
rămâi peste noapte cu noi la prietenul nostru. 

30. Și a fost-când. a şăzut cu etila masă, luând 
pâne a binecuventat şi frângând le-a datilor:31: 
Iar lor li-s'aii deschis:ochil şi l-ai-cunoscut; şi 
el s'a. făcut nevăzut.de denşil. A Binecuvântat; . Isus 
nu procede ca oaspe, ci ca stăpânul: casei —:: cum :îndatina 

în cercul învățăceilor (9, 16. Mt. 14, :16)' şi însemnează 
binecuvântarea. înainte de mâncare, iar: acum e semnul. de'a-l 
cunoaște ei (Zigaben etc.). Augustin, 1) Ieronim, Beda, -Teofilact 
ete. zic că Domnul serbează 's. taină a Euharistiel ; romano-ca- 
tolicii (puţine abateri) apără cu v.. 30. :35 şi: euharistia sub 
una, specie. Contra explicării despre s. Euhariştie este împre- 
Jjurarea, că aceşti învățăcel maă luat parte când Isus a instituit-o, 
apoi: cuvintele îy ze zerazit Diva: dovedesc: că 'Isus: indată : 
dupăce Sai. așezat la masă a. luat pâne.. aUTOov. e contrast, la 

1), Crizostomi: nu să poate cita, căci această elice: se ax la auct. 0p. 
imperf., iar in omilia '9. nu.
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Isus:: dinvolySjoav oi dpdaduol (Gen..3,+5: 7 214519i:9 
Reg.::6;::17. 30) exprimă':cauzalitătea - “dumnezesascâ: dar inu 
eschide mijlocirea::psihologică, ianunie cunoașterea: naturală: în- 
temeiată: pe; frângerea ! pânil: "patirroş e formă; poetică: și . -pro- 
zaică: de, apol în '1oc: de: „penis LX no. are: Virtodau: d GNV 
Twos == ase. depărta: de:cineva (Bar. 3:21: Xen. Mem. - 
2; ,25);.:Isus: dispare dinaintea «lor. în: “mod: miraculos: STR : 
89 Şiziseră “unuli'cătra altul Aitnu: eta 
inima:noastră arztnd întrâ;noi,:cândegrăeâ nout 
pe “cale, când neitâlcuca Scripturile?! 33: Şii'scu: 
lându-se în aceeaş oră s'aii întors la lerusalim; 
şi aflară adunaţi:pe:cel: unsprezece: 'şi: pe':celce 
crai:cu-denşii, 34. carei ziceaii-că cu adevărât a 
înviat.Domnul şi's?a. arătatilul Simon:'35» Și el 
povestiră 'cele.de pe:cale șii cumil-aii: cunoscut 
eiiintru:frângerea pânii.. 'Iiima: era: arzând : exprimă, 
sentimentele: extraordinare de. iubire, dorire:-şi bucurie (Ps. 
39, 14. er. :20,:9): .ei erati“ foarte: “agitaţi.:. >Acum "ÎșI-::adue 
aniinte invățăceil de aceste .sentimente. și deduc:că încă atunci 
trebucă - să. cunoască : îni:străin pe: Domnul: "Când * tâlcueare 
specializare: la: când :grăea. Și: sculându-se! ete. cel: dol -iu 
zăbovescj- ci-'se.: duc 'la.: erusălim și împărtășesc. celorlalţi. în- 
văţăcei întâmplarea -. din: acea::zi:! Dar aceştia; : încă::le :spun 
vestea îmbucurătoare. că: Domnul :a! înviat 'zicând că: să arătat 
Iul: Simon!).: 'În acoeaș: oră: după: cele: “întâmplate + 'învățăceil 
mai mal: cinat,: deşi - o pregătiseră: Ce :. unsprezece : e “colegiul 

„apostolesc.: ca numire solemnă: după: 'căderea: lui :Iuda; * deși 
"Toma nu -era prezent: (lo. 12024). :12yorras: să" rapoartă a 
Tous':tvdexa iai 'rovş 'duv:auroig. Cu: adevtrut;:a: înviat, 
arătat, exprimă, că :învățăceil sânt: convinși :: de : celece': le: pir 
seseră;: femeile *(v..:11);:'cu' emfază triumfătoare. Sta -în' frunte 
1iyte9 și - API. 2)iȘi ex::în opunere'cu cel! adunaţi: a aci, i Des- 
pre această! arătare, să relatează; 1: “Cor. 15,:5. i: 

  

  

  
  

   

2 E) sg poate! că după lăpădarea de, Doianul ma “ar. “purtat, nimele Peira 
(ca: un: preot-căreise:lapedă de oficiă, ui oficer ;: Lange). :Domnul' insă înainte şi 
după înviere;mal mult îl numeşte astfel, (Mt, a, 20. Me, 14, 87. Lei 22:81. 10, 
21, 15 

9, Uni! exegcțl admit contrazicere între. Le, 24: “4: isi Me.16, 13; alţi 
zic că Me. contrage naraţiunea, raportându-se la, celece spune Le. 24, 37 sq. că 
învățăceil nu crezură învierea, Domnului nici dupăce s'a, arătat.. în mijlocul lor. 

Augustin (De cons. ev, 3; 25; Teofilact etc.) cred că 1dyovTag. (Le. 24, 34): şi 

40* 
[i
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- Oi Isus se. arată tuturor inuețăceilor :in.. Jerusalim, 24.96 43. 

SM ai gis Tate (et Io. 20, 19— 25) a Datare aa tr 

a „aaa Eat ee fa i Tr 

362 lar grăind er. aceste. 1nsuş, a “statut în. mij 
jocul: lor, şi. zise: lor: Pace.voub!.37.. Iar. el spăi- 
mântându-se, Şi: intr icoșându: -se.li.să părea că Y A 
duh.+38..+Şi. zise. lori: De ce, sânteşi. turburaţi,.. 
de.ce ;se. înalţă, gânduri în inimile voastre? 35. 
Vedeţi, mânile, Și, picioarele, mele,; că ei, însumi 
sânt, pipăiţi: mă-şi. vedeţi, că. duliul, nuare carne 
și. oase;precum mă&.vedeţi pe.:mine. avend.. 40; “Şi 
aceasta-zicend le-a. ardtat lor. mânile. și: picioas 
rele: 4 stăbut : în. mijlocul lor exprimă. că Isus a făcut. aceasta 
în; mod miraculos (Io. 20, 19). Și: zise, „lor: “Duce ouă] / „ip 
sese D. Itala,. dar le aă, NABC; la: “Pace vouă ct. 10. 20,. +19. 
Cuvintele următoare Ea sânt, nu vă temeți să află numal GB. 
unele..Min, şi. .Verz. și par împrumuțate, din Io. 6, 20. „Arătâu- 

- du-se Tsus, fiind ușile închise, s'au spiiimentat; învățăecir creztnd că 
poatea venit vrunul: din imperăţia morţilor. Isus îi mustră: Ce 
sânteți, turburați? Se înalță gânduri, adecă că ei sânt duh. V. 
29: dovedeşte, identitatea, Cu înveţător ui lor. Din! semnele cuelor 
din mâni ŞI picioâre, să se: convingă că'el este cul răstignit, “Li 
stil sâni: :cel'r istigniţ. "Realitatea trupului săi :0 arătă zi: 
când: Pipăiți-mă ete: Vedeţi: “nu 'sânt duh fără trup. Yi 40. 
lipseşte D tăia “dar, fiind aecleii îmjirejutări ca. pi 
să” poate afirma cae adăus 'din- Io. 20,20. 

      

    

  

   
al, Și încă necrezând' e de! vulturi şi pro 
du: se! zise lor: "Av EţI ceva de mâncare: aci? 42. 
Iăr'eli- ai dat o parte. de pește și din” ua” fagi 
de! miere, '43, Și luând înaintea loria: mâncat: “De 
bucurie; " psihologiceşte: fondat este că -o surprindere de bucurie 
ni lasă să “străbată” convingerea, despre. adevărul : întâniplării 
nOrOCVase., Zise lo: „Aveţi ete. Zigaben: " Pontruca' miay' mult 
să 3 se. nerodinjeze” și. întărească, “de a nu lisă! “păr ed: că“e mă: 
died. Și din, ii faguur de iniere lipsesc ABDL.* uediootog nu 
mal, osură, ci, “uelogatos, şi. e adaus li zngiov. spre â.0 "deosebi ! 

Dc far 

căi necredincioşi 1â MG. 1! e. Stiati numal: unii, 'dar: în; 'amăddouă losarile: avem 
persoane deosebite. După Schanz Me, descrie că, credinţa, apo: stolilor. s'a: produs 
prin. arătarea pătră „Petra, nu „Drii, istorisirea , învăţăceilor „care “merseseră „la 
Emaus. îi “i a ee
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de “altă “iniere -(de” struguri; -curmâle). “Înaintea! lor toți: îlive- 
dea şi se puteaii convinge că -e' trup: Augustin zice: Domnul 
putea atunci să menânce și să bea deși nu avea trebuință. bra 
iievesitale! să faal „aceste: pent ucă aceia viehicaă, încă în carne, 

căsor * 'avăa ist se! ar dtz, le aretă: și uinaele 'ranelăr,: "deși “pita 
şa întie fără ele precum” ăviii orbuluă "di * enăgtâre ! ochi “06 
întră: iauad în „ Bânlecele :n nutinel sale. „De “aceea” să: şi zice. dna 

in și sete; iar după ioiere iad Că! inâncă d pitt Pinthuică 
tr rupul câ inu era'să 'itodiră inal mult i nu dviai lipsurile trupă 
nturitor ; dai avea facultatea dă: “a miâncă: Jar 'âniățăceilor s*ă 
arătat” al îndată” nat spre ai veni Ttrajutor căr hi, “ci: sro: â-ă 

couzinige! de 'rcalilatea triipuli săi (Serm;: '362 “de: 'resurrect:), 
Vulgata K,'"mal multe “Mii. ai “încă: Și duipace a muâicul 
înaintea lor, d luat randila și de: a: dăl-o: a ut 
ta) ana PARE : 

ziua        

     a +: Ole. 6, 19, 20. eta i, pa), 

„i "Din zise. câtă e . 43) și d- a scos: “afară. G. 50) sar 
pare că înălţarea lui Isus a fost în, ziua “învierii! ; „noi ştim, însă 
din Acta 1, 3 sq. că, Mântuitorul; după înviere, „petrece cu în- 
vățăceii 40. de zile. în acest timp. el -îr învaţă, despre, necesi- 
tatea, patiinilor, realitatea. învierii sale. ȘI trimiterea lor lă „Do- 
poare. Evangelistul” Le: relatează, „pe, scurt această activitate 
G „44—49) adaogând istoria. înălțării lo, cer, G. 50— 53). 

4â., „Lar.zise, cătră ej: Aceste sânt cuvintele 
cari le- am eră dit cătră vol încă. fiind cu “poi, că 
trebue, să. se, plinească toate celece sânt, serise 
pentru: mine; în legea lui Moisi și. “in, proroci. Şi 

În: psalal, 45. Atunci l e- a. deschis. 07, mintea” ca 

£ înţeleagă, Scrip turile, 46. și zise lor că. “aşa e 

scris. să „pătimească Cristos. ŞI. să învieze” “din 

morţi, a. treia, Zi, 47. şi să se predice intru munisle 

lui, poșăinţă. întru iertarea păcatelor. la, toate 

popoarele, începând “dela Ierusalim, 48. “Tar” vol 

sânteţi martorii: acestora, Şi: eii trimit promisiu- 

nea Tatălui med. “peste: VO, “49 iari Vol: rămâneţi 

în cetate pănă când veţi tei putere 'de sus; 
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Zisă: tcătră! fe» 'dupăt această: inâncare: + Acestei: săi cuvintele 
Si!râpoartă “la: că“tvebueii5ă se plisicască ete: Isus: înainte 48 
moartea 'sa-A spusiităvăţăceilor :că- cele “cuprinse tu 's:: Serip: 
tură /- despre *patințile ! şi 'moartea: ul : trebue : să se -plinească': 
sai : "după - pătimile: și : moartea *meă am “înviat,” ceeace 'vi-am 
Spusmal” nainte (18, 31- sq: 29,i 37). Când eram cu:vol: 
înăinte': de moartea :'sa..:: Legea : luă :-Moisi ete. Evreil: împart &: 
Scriptură“ în' 3*părţi: 'lege, profâți şi:agliiografe și în locul: celor 
din” ură“ 's8: amintese “psalmii fiind''pârtea:. cea mal importantă: 
Le-a: deschis mintea:itle-a" dat: puterea: înțelege “Scripturile, 
îndeosebi tipurile” și! proteţiile'- mesianice: Așa: cum 'vi:am "zis, 
iar Orr'e recitativ. Urnicază părţile prineipale:ale iprofeţiilor me: 
sianice: da 'pătiiii (Dan:'9,:26! Ps.1:22.:1s: 53); învia (Ps: 
16,10:“cf. Acta 2:31:13, 35);'rânvierea''de'a 3: ziare 
tipul în“lona' (2, :1 :54.); predică “de pocăință "la. toate “popoa- 
rele! să indică Is:::40, 3:.42,1: 49, 1. 6; iari'centrul'iace: 
steia'“e'ilerusalimul (ls::25+3.*198;':16. 40, 9r:60;"1 sq.): 
Întru! îvuimele “net: acesta ':e baza; :ceeace“:exprimă,: acesta! 
dosăievov e' acuz! ntutr. ia: că: începe :u! să: predica (Ain: 
p.1580). :Unit “fac interpuncția;: v Îcepend + dela + Leritsălim oi 
sânteți ete. :La "'toate “popoarele *ct. Mt. i98;'19i Acestora':să 
rapoartă “lasă. pătiniească;- să. învieze “din amorf; 'apoi 'la::în- 
treaga învățătură a Mântuitorulut (Acta '1,'8.: 21 sq.).: Pentru 
acest oficiă li să promite azistența uney puteri mai înalte: 
Și eă trimit ete. Promisiunea Tatălui mei=Spiritul sânt (Acta, 
1, 4 sq); a fost promis în T. V. (oil 3, 1. 2; Is. 44,1 
sq. Ezech. 36, 27. 39, 29 cf. Acta 2, 16 sq.). În cetate: 
Ierusalim. Veţi îmbrăca putere de sus; înrudire cu expresiu- 
nile din' Judec. 6, 24; 1. Cron. 12, 18; 2. Cron. 24, 20, 
dar se deosebește (Rom. 13, 14. Gal. 3, 27. fez. 4, 24. 

„Col. 3, 12) însemnând pe Spiritul sânt nu ca o putere ex- 
ternă, ci ca una ce omul trebue să ȘI-o însușească pentrucă 
i-s8 dă, de sus; izvorul este la Dumnezeii (cf. Acta], 4. 8). 

50. lar i-a scos pe el afară pănă spre Beta- 
nia, și ridicându-şi mânile sale i-a binecuvântat: 
pe dânșii. 51. Și a fost când a binecuvântat pe 

„Cl s'a depărtat dela denșii şi s'a înăltat la cer. 
52. Şi ei închinându-se lui s'a întors la Leru- 
salim cu bucurie mare. 53. Şi erai pururea în
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templu lăudând. şi,binecuxântând,;pe Dumnezei. 
Lu :scoșupe.el. afară: + din: Ierusalim. .. Aceste cuvinte. nu pot - 

îndreptăţi a afirma:că Isus: în ziua; învierii; s'a” depărtat. dela 
învățăcel „— ce. ar; contrazice .cu Acta. 1,:2;: Zigaben :. Nu în 

aceenș zici, a 40..'zi:: după. înviere; evangelistul. a trecut .cu 

vederea cele. între. aceste: (Teofilaci) — din; motivul. că scriind 
al 2cuvent; avea .să trateze. acolo mai.pe larg.: Pănă spre 
Betania:i pănă În muntele. olivilor, “de unde. să intra: în .Be- 

tania ;:, pentrucă după . Acta, 12 calea, spre. „Betania. ducea 

peste creştetul.. din : mijloc al: acestui, munte. Sa înălțat, la .cer 
lipsesc:.ND . Itala, să află însă ABC, apol. chiar. în N. nu. st 
pot explica cuvintele: închinânda-se luă; în urmă -S'a depărtat 
dela dânșii: pot avea :numai înțelesul; .. s'a înălțat .la cer; și 
adecă cu puterea sa,. nu de ângeil. dveqptgero exprimă că 
această înălțare s'a întâmplat nu deodată, ci pe încetul: învă- 
țăcei!. ai putut: vedeă timp îndelungat (Acta 1,: 9).:La înăl- 
țare învățiceii se închină : învățătorului, apot.. se, întorc . la 

Ierusalim, cum -le poruncise (v. 49). Cu bucurie mare: pentru 
celece aiivăzut, auzit dela. Domnul (lo. 14,: 28) . Şi pentru 
"binecuvântarea ce ati, primit-o dela,. e].. 6. mavros e iperbolă, 
exprimă că învățăcel în fiecare zi luait parte „la cultul dela 
templu (Acta -2, 46..3,.1). Zigaben: Fără. îndoială -în tim 
purile; când se: aduna, când puicait. fi la olaltă. 

  

eu 
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Petru se lapădă de Isus -.: -, i 
„53, Isus! înaintea lut: Pilat; sfătşitul lar Iuda star 
„54. Răstignirea şi moartea lul Isus": „e 
„55. “Evenimentele la moartea lu! Isus 

- Învierea, lu Isus, : + 
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- Introducere o 
78:57 Motivul păşiri lut isub: i 
+1 a) Botezătorul ca înaîntemergător” 
îmi - by Botezul lul Isus: : ; : : : 

c) Ispitirea bu Isus: : ...: 2: 
$. 58: Activitatea lui: Isus pănă în: “alegerea celor, 2 

a) Isus în Galileea : .. . 
b) Isus alege pe cel'4: apostoli Aia 
c) Isus vindecă pe uu îndrăcit în' Caperhauri A 
d) sus vindecă pe soacra lul: Petru; alte minuni 
e) Isus vindecă-pe un lepros ; ..:: 
£) Isus vindecă un paralitie . : :. .:: 
g) Chiemarea lui Levi .:;. : Ie 
h) Despre ajunare .:... 

>» î) Despre Sâmbătă *(3, 1— —6) . 
$. 59. Alegerea şi învățarea, comtnel moue * 

a) Alegerea celor 12 . . 
b) Defăimarea fariseilor ; murma şi aţi, hu Isus 

".- + c)-Isus învaţă în parabole . Ci 
“2'$. 60. Isus arată învățăceilor puterea, sa « : : 

a) Lâniştirea mării ...., . : 
în + b) Isus scoate draci la Geraseol -- 

c) Isus învie pe ficâ 'luI-Iair; inilecatea' foineă. cu € 
$: 61.: Rezultatul deosebiri „precedente :. ; 

a) Isus în Nazaret „...'; 
EA Trimiterea celor 12 îi ri 

2.. Dela trimiterea; apostolilor: pănă ] prezicereă “morţii -: . 

i Irod aude :de 'Isus ;- uciderea Botezătoruluă 
b) Isus satură 5000 de oameni : 

i c) : Isus călătoreşte pe mare şi: ficc! niinunr! ii 
îm.» d) Agtzâmintele evreeşti . . . 

: e) Muierea canaaneană . . cc. 
-*f) Isus “vindecă pe:un surdomut. 

g) Isus satură 4000 de oameni . : 
h) Fariseii cer_ semne ;. aluatul, lor, şi al Jur Isus, iz 
*i Isus vindecă: un ob... 

wi 4). Opininnea mulțimii; mărturisirea: invățăiceilor'. E 
- 8. 63. Dela prezicerea, morţii pănă la. călătoria la, Ierus 

a) Isus prezice moartea Sa. 

b) Schimbarea la față a lui Isus. a tute nt za, 
c) Isus vindecă un lunatie îndrăcit : eh... 
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î—+ d) Isus" prezice moartea sa a 2 oară 372 
e... €) 'Învăţăceil se dispută în privința Papgtlul -, 373 
Si G4. Călătoria; la: Ierusalim . ::376 

; a) Despre desfacerea căsătoriel 376 
; b) Isus 'binecuvântă pruntil : : „317 
.€) Tentrul bogat. . .'... NR „o d :1877 
; d) Isus prezice moartea a 3, pară. * : "379 

„ux.€) Rugămintea Zebedeizilor i. 22, : : 880 
-;£) Isus 'vindecă pe'un orb în Ieriho  .:.:.:... 331 

$ '65 "Petrecerea lui Isus în Ierusalim pănă la patit . ! "381 
i a) Isus întră în lerusalim , .'. .. 0. at. i 2381 

b) Isus 'blastămă' smochinnl; curățirea, templului. „383 
c) .Sinedriştii întreabă pe Ișus asupra puterii cu' care  îniră 

= d) Parabola” despre viler i" ei iti e : 
  

6) Despre plătirea,; dări; Invierea morţilor: „387 
d Porunca cea mare . iat pe iei „i 888 
24) Isus întreabă 'de Mesia . 
a h) Isus fereşte de cărturari * 

  

i) Darul vâduvel .. e ii "i 890 
„+ Î) Isus prezice căderea Ierusalimul irea 'sa „i . 391 
„66. Patimile lui Isus... Bei 
„- a) Sfatul sinedriului ungered lu 155; tradarea ui Duda IE 
„ b) Cina cea de taină ' i e 897 
„4€) Smintirea, înveţăceilor - ai - | 
d) Isus în Getsemane. .'.. 0.0. ii 

Ra 6) Prinderea lut Isus... . .:,'.. ai 
-£) Condamnarea lut Isus. beini se iapădă! Ai, a 

ăi E) Pilat ascultă pe Isus; condamnarea şi Vatjocuzirei tur: a si 405 

'$..67.' Răstienirea şi înmormântarea lui Isus: | : 407 
$..6 S. Învierea lut Isus... e: 
&: 6 9. Arstările lu! Isus; înălţarea 1i-cer a. 

  

. „ Evangelia 'după Luca. . 
:  Întroducere : i Pa 

* 5.170, Prologul' iată i a 
+71. Prevestirea Botezătorulul s-a 
Ta Zămislirea lui Isus ........... II RR 

„-73. Maria 'vizitează pe Elisabeta . . î.en ee 
N 74. Naşterea Botezătorului - a 
ss „-75. Naşterea lu! Isus Cristos ” 
+5 76, Isus; e tăiat împrejur; ducerea la terapii 
+5, 71. Isus de 12 anl în templul din Ierusalim. 

  

„$..78. Lucrarea Botezătorulul . .:. . i. E IRRa 
$.. 79. Botezul lul Isus. ci 

*+$,. 80. Genealogia” lui Isus”. -.: - PRE aa 
$. 81. Ispitirea, lui Isus ct... IRI : 
$.. 82. Isus predică în Galileea, Spociăl în Nazaret * a 
Ş. 83. Activitatea lui Isus în „Capernaum + i = 3 i 463 
a)” Vindecarea unul îndrăcit 3, i E a 0463 
„2b) Isus vindecă pe soacra lu! Petru; “ate ininuar” Ra "464. 
$.:84. Chiemarea unor apostolt. Minuni.. "Învătături, i; e 466 
a) Peseuirea bogată îi „400 
7... b) Isus vindecă un lepros .: i ! „i 
„„€) Isus vindecă un paralitic . 
d) Chiemarea lui Levi: . d .. | 
2. e) Postul privat i ATI 

1. £) Despre Sâmbătă . e Da 
$. 85, Alegerea celor 12 apostoli. Predica” de- pe murite at ATA
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33 -2*b) sus învie pe tenărul din Nain - 
3 e) Solir Botezătorului la Isus o. 
*d) O păcătoasă unge pe Isus . 

ş. 
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. ta) Învăţăceii lui Isus . 

. 88. Finea instrucţiunilor cătră "învățăcel , pe ei : 
-...a) "Trimiterea celor 12. Irod devine atent asupra ut sus! ” 

_b) Isus satură 5009 de oameni .. i. 
6) Mărturisirea lu! Petru ; purtarea crucii” za 
4) Schimbarea la faţă a lut Isus. . 1... 

       

     

    

;..a) Cel dolsprezece . . , „1. cra e e ac prana eee a 474 
„.b) Predica de pe munte .. sperie, ERĂ i 
86, Isus. e milostiv cătră cel sineriţi şi pezatogi 

a) Sutaşul din Capernaum ...., 
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87, Isus învaţă pe învățăcel asupra a euiemărin lor 

„b) Parabola despre stmănător,. ,..... 
„€) Muma şi feațil lui Isus -. Să 
d) Isus linişteşte marea... - 
"€) Isus scoate dracl la Goiasa: cae e , | 

f) Isus învie pe fata luă air; vindecarea mmuierii: cu icirgerea sângelul |! 

- e) Isus vindecă un prunc boluav,, ..- mita, , 

2 *b) Marta şi Maria 1... i 

at) Galileenil ucişi 

. 89. Isus lărgeşte cercul, învățăceilor” şi-Y tragi, 
a) Samarinenii nu: primesc pe Isus . . 

„*c) "Trimiterea celor 70 de învatăde . 

„91. Minuni şi curântări . 

    

  

t) Înveţăceii dispută asupra rangului - 

b)' Urmarea după Isus 

: d) Ântâietatea învățăceilor .. 
'9U. Datoriuţele învâțăceilor lui [sus .ș... i 
*a) Samarincanul milostiv. ., me 

-c) Rugăciunea domnească . . . 
d) “Ascultarea rugăciuni . ci "a, a 

  

a) Isus vindecă un îndracit mut ; cuvântări o. 
*b) Cuvântările lui Isus cătră farisei si cărturar: e... 
*c) Isus fereşte de fățărnicia, şi lăcomia, fariseilor... ema ein msi 
d) pus admonează la încredere în Dumnezeă .. . . . . cc... 
e) Învăţăceil să fie treji şi rezoluţii * o 12, pa) ceia ae di 

  

">*a) Isus vindecă o femee “Sâmbăta . a. : d 
":b) Parabola despre muștar şi aluat . 

„%a) Întrarea în împărăţia mesianică ia 

L
a
 

--.*b) Îndemnarea a sluji numai În! Dumnezeii 
| >*c) 'Timpul de acuni e potrivit a întra în “inipărăția ” meșianică e RI zi 

*d) Parabola despre omul bogat şi sărac. . . cere ee ere 

-$..93. Iubirea lu Dumnezeii mântueşte pe oameni 

„91. Raportul adevărat cătră împărăţia mesianică în n , . „ne „93 

) 

: e) Despre scandalizare . . . . .. 

„95. Călătoria lui Isus la erusalim ; minuni şi cavântări : Ioa E . 

1.%8) Isus vindecă 10 leprogi. . cc... ce me 

    -92. Continuare: cuvântără şi ziceri . . A 

*b) Pândirea luf Irod . . . a 
*c) Isus vorbeşte la ospâţul Unui fariseii 
*d) "Urmarea după Cristos . 

- a) Parabola despre oaea perdută. . . .... 
*b) Drahma perdută a unei femei ....., 
*c) Parabola despre fiul rătăcit . ..... 

  

*a) “Parabola despre economul prudent .....». 
    

  

*£) Puterea credințil 

-b) Venirea împărăției lui Dumnezeii aie it 
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*c) Parabola despre văduvă şi judecător . . cc... 573 
*d) Parabola fariseului şi a vameşulul ..... ea oa. : 575 

€) Isus binecuvâată pruncii o... oa + 978 
£) Tânărul bogat cc 517 
g) Isus prezice patimile, moartea şi învierea sa... ..... . 578 
h) Isus vindecă un orb la leriho ... cc. 578 

i) Isus întră la Zaheiă. .....,.... a 519 
j) Parabola despre minele încredințate .. .. 531 

$. 96. Întrarea lul Isus în Ierusalim; curățirea templului ........, 584 
$. 97. Dispute şi cuvântarea eshatologică . . . . 583 

a) Întrebarea asupra puterii lut sus, 588 
b) Asămănarea viierilor. , e. 588 
c) Plătirea dări ........ DIR e. . 589 
d) Saduceil întreabă pe Isus despre înviere . . ......... „o. „591 
e) Isus întreabă pe farisel despre Mesia ., cc. 593 
f) Isus previne pe învățăcei de fariset , cc... 593 
g) Leptele unei văduve... ec .. 593 
h) Isus prezice risipirea Ierusalimului şi timpul de judecată a poporului 

israilt. pănă la venirea sa a doua. ,....... Pe. 594 
$. 98. Dela, începerea patimilor pănă la condamnarea lui Isus ...... 

a) luda vinde pe Isus. ..... dee eee eee eee. . 
b) Pregătirile la cina de taină. .. . cc... 601 
c) Aşăzarea s, Euharistii . „ce. 601 

*d) Însăţăceil dispută asupra rangului. . . na. 601 
e) Isus adrertizează pe Petru; învățăceii să lupte .......... 606 
f) Isus în Getsemane.  . cc... | „603 
g) Prinderea lul Isus, . ca 610 
h) Petru se lapădă de Isus . cc... GL 
i) Isus e baţjocurit şi condamnat , .... cc... 612 

$. 99. Dela, transportarea lu! Isus la Pilat pănă la înmormântare . , ... 613 
a) Isus la Pilat şi Irod. cc, 613 
b) Extradarea lul Isus spre răstignire. . . cc... 615 
*c) Isus agrăeşte femel mergând Îa răstignire ... cc... 616 
d) Răstignirea lu! Isus ...,.... eee... 647 
e) Moartea lui Isus. , ce... 619 
î) Înmormântarea lu Isus ca 620 

$. 100, Învierea şi înălțarea Mântuitorului. . ci 621 
a) Învierea [ul sus 621 

*b) Isus se arată învățăceilor care mergeaă la Emaus . ........, 623 
+0) Isus se arată înv&țăceilor în Ierusalim . . cc... 628 
d) Isus învaţă pe învăţăcei, înălțarea la cer *(y. 44—49) ....... 629 
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