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CĂTRE CITITORI 

Traducerea de față a Noului Așezământ cere pentru 

ştiinţa şi lămurirea cititorilor împlinirea din parte 'mi 

a unei îndoite datorii. Pe de o parte să espun aci pe 
scurt când s'a început să se facă traducerea şi tipărirea 

în rumânește a Noului Aşezământ, iar pe de altă să 

lămuresc împrejurarea ce a dat naştere traducerii din 

nou a acestei părți a Sântei Scripturi. 

L. 

Este azi foarte bine cunoscut, că o parte a Noului 

Așezăment — evangheliști, Tetravanghelul, — a fost tra- 

dusă de diaconul Coressi din Târgoviști şi Tudor Diac 

şi tipărită la Brașov în anul 1560—1561 Traducerea 

este tăcută din izvod slovenesc. 

Traducerea însă a Noului Aşezăinent în întregul lui, 

sub titlul: «Noul Testament sau împăcarea, au Legea noă 

a luă Iisus Christos, Domnul nostru», a fost făcută şi ti- 

părită pentru întâia dată în Ardeal, în cetatea Bel- 

gradului — Alba-lulia — la anul 1648. 

Bărbatul însemnat sub vegherea căruia fu săvârșită 
această lucrare este Simion Stefan, Archiepiscop şi Mi-
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tropolit scaunului Belgradului şi Avadului și a Mara- 

mureșului şi a toată Țara Ardealului. 

In cuvântarea către Gheorghe Racotzi, Craiul Ar- 
dealului, Mitropolitul Simion spune după multe laude 

aduse acestui Domnitor și următoarele: 

«Noi Rumâni care sintem în "Țara Ardealului nu avem nici 
Testamentul cel Nou, nici cel Vechii, deplin în limba noastră. 

....+ Măria Ta mi ai poruncit să caut în popi mei pe uni căr- 
tulari și oameni înţelepţi, care să ţie izvodi Testamentul cel 
Nou din limba grecească și sloveneaseă şi lătinească . . . .» 

In cuvântarea către cititori — predoslovia — Mitropo- 

litul Simion vorbeşte despre începerea lucrării, despre 

izvoadele de care sau slujit traducători, despre cum 

au urmat şi ce greutăţi au întimpinat. Necunoaşterea 

de către foarte mulţi a acestei predoslovii, din care 

reese muncă serioasă şi suflare duioasă patriocă, ne 

îndeamnă să dăm din ea părţile mai însemnate: 

«Acest Testament | a începuta "| izvodiermonachul Silivestru... 

și el s'a ostenit cât s'a putut. Şi curînd "i s'a întimplat lui moarte. 
Jar noi socotind și luând aminte găsit am multă lipsă şi gre- 

șale în scriptura lui pentru neiînţelesul limbii şi cărţii grecești. 

Pentru aceea noi am început d'intâiua "1 posiedui, şi unde n'a 
fost bine am isprăvit și am umplut și am întocmit din câtam 

putut. 

Ci numai aceasta să ştiţi că noi n'am socotit numai pe un 

izvod, ci toate câte am putut afla greceşti, și serbești, și lătineşti, 

care au fost izvodite de cărtulari mari şi înţelegători la carte 
grecească, le am citit şi le am socotit, ci mai vîrtos ne am ţinut 

de izvodul grecesc, şi am socotit și pe izvodul lui Eronim, care 

a izvodit d'inttiu din limba grecească lătinește; şi am socotit și 
izvodul slovenesc, care "i izvodit sloveneşte din greceasca, şi ti- 
părit în Ţara Moscului, ânsă de cea grecească nu ne am de- 

părtat ...... »
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«Aceasta ânchă vă rugăm să luaţi aminte că Rumâni nu grăese 

în toate ţările într'un chip, ânchă nici într'o ţară toţi într'un chip, 

pentru aceea cu anevoe poate să scrie cine va să înțeleagă toţi, 

grăind uni un lucru într'un chip, alţi într'alt chip: au veștment, 

au vase, au altele multe nu le numesc într'un chip. 

Bine ştim că, cuvintele trebue să fie ca bani, că bani aceia 

sint buni care umblă în toate ţările, așa și cuvintele acelea sânt 
bune care le înţeleg toți; noi drept aceea ne am silit, în câtam 

putut, să izvodim, așa cum să înţeleagă toţi. lar de nu vor în- 

țelege toţi nu îi de vina noastră, ce "i de vina celui ce a re- 

sfirat Rumâni printr'alte ţări, de s'au amestecat cuvintele cu alte 

limbi de nu grăiese toţi într'un chip.» 

Aceste părţi din cele doă cuvântări, puse înaintea 
textului tradus, dau lămuriri de cum a fost mai 'nainte 
starea de lucruri, care era nevoea bisericească a Ru- 
mânilor, şi cum a fost făcută cea d'int6iu traducere 
a Noului Așăzăment întreg. Nu rămâne îndoială că 

limba rumânească a acestei traduceri a trebuit ca în 

multe locuri să se încovoae rostirii sintactice a i7- 

vodului grecesc, slovean şi latin; multe texte grele 

de înţeles au r&mas întunecoase ca şi în traducerile 

de mai în urmă, şi aceasta s'a întîmplat he din sfii- 
ciunea traducătorilor, fie din lipsa de mijloace exe- 

getice. Un lucru ânsă merită atenţiune că traducători 

au păstrat în mare parte deosebirea timpurilor ca în 

limba izvodului grecesc, şi au știut să aleagă o limbă 

rumânească pe cât se poate de curată pe atunci şi 

curgătoare. 

A doa traducere a Noului Așăzământ, de astă dată 
ânsă și a Vechiului Așăzămint întreg, tu lăcută şi ti- 
părită în București la 1688, sub titlul: 

Ps 

«Biblia adecă dumnezeeasea Scriptură ale cei vechi și ale celei 

„i 

    îţi
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noă Lege; toate care sau tâlmăcit dupre limba elenească spre 

înţelegerea limbii rumânești, cu porunca prea bunului chreştin 

şi luminatului Domn Ioan Să&rban Cantacozino Basarab Voevud, 

şi cu îndemnarea dumnealui Constandin Brâncoveanul, marele 

Losoft, nepot de soră al Mării Sale, care după pristăvirea acestui 

mai sus pomenit Domn, Puternicul Dumnezeu, din alegerea a 

toatei “Țări Rumănești, pre dumnealui '! a coronat cu domnia și 

stăpînirea a toată “Țara Ungrovlachii. Şi întru zilele Mării Sale 

PA s'a săvârșit acest Dumnezeese lucru. Care și toată cheltuiala cea 

desăverşit o a ridicat.» 

sila vremea păstorii prea sfinţitului părinte Kyr Teodosie, Mi- 

(iropolitul Ţării şi Exarchu Laturilor.» 

  

In cuvântarea către toţi locuitori care siint sub stă- 

pânirea sa, loan Ş&rban Cantacozino arată întâiu că 

ceea ce "1 a îndemnat sa pună la cale tâlmăcirea dum- 

nezeeștii Scripturi este dorinţa d'a neguțători talantul 

încrezut ce are să fie cerut cu dobîndă, adecă răspindirea 
„ cuventului lui Dumnezeu spre spăsenia ori cărui om 

și a tratelui s&u; apoi mai departe să rostește ast-tel: 

«Şi aceasta am făcut la tâlmăcirea acestei sfinte scripturi, fă- 
cend multă nevoinţă și din destulă cheltuială, despre o parte 

„* punând dascali știuţi foarte din limba elenească, pe prea înţe- 

leptul cel dintre dascali ales și archiereu Ghermano, și după 

“ petrecerea lui pe alţi care s'au întîmplat, şi despre altă parte ai 
nostri oameni ai locului nu numai pedepsiţi — învăţaţi — întru 

a noastră limbă, ci și de limba elenească avend ştiinţă că Să o” 
ahmăciască”Cără juâna lumină şi dintr'alte izvoade vechi, şi ală- 

turându le cu cel elenesc al celor Şaptezeci de dascali, cu vrerea 
lui Dumnezeu o au săvârşit. Şi măcar că la unele cuvinte să fi 

fost foarte cu anevoe tâlmăcitorilor pentru strimtarea limbii ru- 
mânești, dar în cât avend pildă pe tâlmăcitori latinilor şi slo- 
veanilor, precum aceia așa și ai nostri le au lăsat cum să citesc 
la cea elenească.» 

  La sfârşitul cărţii să dă numele bărbaţilor care s'au
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ostenit la aceasta lucrare, monument preţios de lite- 

rară bisericească a neamului nostru! Aci citim: 

<Tiparitu s'a această sfântă carte în orașul Bucureşti, ânsg cu 

cheltuiala prea luminatului, prea chreștinului și prea cuviosului 

Domnului şi stăpinului nostru Ioan Ş&rban Cantacozino Basarab 
Voevod, Biruitorului şi Oblăduitorului a toată Ungrovlachia; iar 

cu nevoinţa şi îndreptarea celor ce sau întîmplat dascali, şi „ 

mai mult deslușindu se pre Limba Rumănească de cei mici şi 

plecaţi dintru slugile Mării Sale Şărhau Bir. V. Logoftt, și fra- 

tele său: eu Radul J.ogofăt. Iar a tot meșterşueul tipografii, și 

îndreptător cuvintelor rumâneşti, ostenitor de Dumnezeu iubitor, 

Mitrofan episcopul de Huși.» 

cz 

Traducerea, Noului Așăzământ dovedește multă sir- 

guință şi deosibită luare aminte; să înfăţișază ca o lu- 

crare mai ştiută faţă de traducerea de la 1648. Dar şi aci 

limba rumânească este în multe locuri robită de mersul 

limbii grecești. Textele grele ale izvodului grecesc 

rămân tot întunecate, ba adesea dând un înţeles cu 

totul altul de cum spun ele. Totuși traducători au ţinut 

seamă bine de deosibirea timpurilor cum se între- 

buinţează în limba grecească a Noului Aștzământ, 

precum şi de multe alte particularităţi ale rostirii bi- 

blice în limba grecească. . 

La 1703 găsim iarăşi «Noul Testament acum tipărit 7 
întracest chip — adecă numai N. Test. — pre limba > 

rumânească, cu porunca şi cu toată cheltuiala prea; " 

luminatului, și înălțatului, iubitorului de Christos 

Domn și Oblăduitor a toată Țara Rumânească, lo Co: 

standin B. Basarab Voevod.“ | 

«Tipărit în tipografia domnească, în orașul Bucureștilor, de 

smeritul între ieromonachi Autim Iireanul»
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Aci nu descoperim nimic deosibit, de cât numai o 

tipărire din nou a traducerii Noului Așăzământ făcută 

la 1688, âns€ în format mai mic întocmit înadins ca 

fie care să poată avea mai cu înlesnire și cu mai pu- 
țină cheltuială o asemenea carte. 

A treia traducere este «Biblia» adecă dumnezeeasca 

Scriptură a legii vechi ŞI a G8IST H0ă. Toate care sau 

2, 4” tâlmăcit de pre limba elenească pre înţelesul limbii 

! românești, tipărită în Blaj la Mitropolie, în anul 1795. 
In cuvântarea către cetitor Samuil Clain din Mănă- 

năstirea, sfintei Troiţe de la Blaj dă pe deo parte cu- 

vintele ce au pricinuit tâlmăcirea, acestei Biblii, iar 

pe de alta arată cine a început şi cine a isprăvittâl- 

măcirea ei. 

Punem aci pe scurt o parte din cuvântarea «către 
celitor.» 

«Scriptura sfintă de pre limba elenească din_izvodul celor 
——_ Şaptezeci de dascali românește tâlmăcită, la anul 168 in Bu- 

curești sau fost tipărit; dar cu foarte întunecată şi încureată 

așăzare, și întocmire a graiului românesc, şi mult osibit de vorba 

cea, de acum obicinuită, mai ales de graiul şi de stilul cel din 

cărţile bisericești, care în toate bisericile românești să cetesc, și 

de aceea pretutindinea tuturor şi de toţi este cunoscut şi înţeles, 

cât acea fâlmăcire acelei Biblii mai pre multe locuri neplăcută 
urechilor auzitorilor este, și foarte cu anevoe de înțeles, ba pre 
alte locuri tocmai fără de înţeles este. .... Afară de aceasta 

acele vechi biblii atâta s'au împuţinat, cât foarte rar, să nu zic 
bun credincios chreștin, ci preot este, la carele să află, și nici 
cu foarte mare preţ fără de mare trapăd_şi ostenială nu să află, 

ca să 'și poată neşștine cumpăra. Această pricină au fost îndem- 
nat și pre prea Tuminatul și prea sfinţitul Domn Petru Pavel 
Aaron, archiereul Făgărașului, și Vlădică a tot Ardealul, și a



părţilor 'Țărei ungurești, cât toată Sf. Scriptură pre limba ro- 

mânească €nsuși o au tâlmăcit, ci ânch€ mai lipsindu “i mâna, 

şi îndreptarea cea de pre urmă, Tatăl ceresc bine au voit a "1 

chiema la vecinică odihnă, şi aşa acea tâlmăcire numai pre nişte 

hârtii serisă, nesăverşită și ne dată la lumină au rămas, dintre 

care hârții după aceea pentru multele mutări din loc în loc unele 

sau perdut. Deci ca stilul şi așezarea graiului 6ntru aceeași Bi- 

hlie să nu fie osibit punându se unele dintru acea tâlmăcire, 
altele dintru a altuia, sau socotit ca toată Biblia de unul cu 

aseminea, stil, şi așezare a graiului, să se tâlmăciască. Deci având 

eu îndeletnicire m'am îndemnat să m& apuc de atâta lucru, și 

să îndreptez graiul Biblii celei mai dinainte românește tipărită; 

iar mai vîrtos întru adevăr pociu să zic, că mai ales Testamen- 

tul cel vechiu mai mult de nou de pre cel elenesc acelor Şap- 

tezeci de dascali "1 am tâlmăcit, care lucru al meu Prea lumi- 
vatul și Prea sfinţitul Domn Ioan Bobb, Vlădica a toată Țara 

Pena ar o ri Da ep cepe mi 
Ardealului, și al părţilor Țărei ungurești, şi al Lăgărășilui epi- 
stop. nu numai | au ajulat şi "l au ocrotit, ci bine au voit și 

la sine a '] lua... . ca să deala lumină această Sfintă Scriptură 

Ansă mai înainte cu multă a sa luare de seamă și ostenială, şi 

singur bine socotindu o, și cu bărbaţi învăţaţi cu deamăruntul 

şi cum să zice din fir în păr cercându o, și cu cea elenească 

acelor Şaptezeci de dascali, și cu cea veche românească alătu- 

rându o, unde au trebuit, o au îndreptat, ca întru toate să [ie 
aseminea, şi întocmai izvodului elenesc acelor Şaptezeci de dascali.» 

Deşi Samuil Klain spune atâtea lucruri căbre cetitor 

şi laudă cât se poate de mult traducerea sa, totuşi 
întunecata şi încurcata aşezare și întocmire a graiului vo- 

mânesc, de care învinueşte pe tâlmăcitorii Biblii tipărită 

la 1688, n'a fost cu des&verşire înlăturată în ce privesce 

priceperea dreaptă a textului grecesc; în multe locuri 

tâlmăcirea Noului Aştzăment, căci de acesta ne este 

mai mult vorba, să vede une ori chiar greșită. Gre- 

ceşte a priceput mai puţin de cât tâlmăcitorii de la
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1688. Samuil Klain are în vedere mai cu deosibire 

traducerea latină a lui Ieronim — Valgata — sub a 

cărei puternică înrîurire s& simte mai bine. 

Lauda prea mare ce face traducerii sale a însuflat 

încredere destulă tuturor mai în urmă, scutindu i să 

mai cerceteze textul grecesc şi să examineze mai de 

aproape daca este adevărat ce spune cititorului. Un tapt 

nu se poate tăgădui şi anume: Samuil Klain, rivnitor ca 

să pună traducerea sa în conglăsuire cu limba căr- 

ților rituale bisericești, traduse penă atunci mai ales 

de pe izvoade slovene, a schimbat în mare parte 

limba strânsă și hotărită a traducătorilor de mai 'nainte. 

Vechiul şi Noul Așăzsământ tipărit mai în urmă să în- 

fățişază ca tipărire din nou a Biblii de Blaj, cu deo- 

sibire numai că cei care au supravegheat lucrarea 

tipăririi, bizuindu se a fi destoinici în priceperea St. 

Scripturi, au făcut de la sine îndreptări, mai toate ne- 
chibzuite şi vătămătoare. 

Tipăririle din nou de pe Biblia de Blaj sint: 
Biblia — Vechiul şi Noul Aşăzăment — tipărită. în 

__Petersburg-la 1819 de societatea, biblică Britanică. 

Noul Aşăzământ tipăriFsub- v6gherea Ieromanachului 
Gherontie în st. Monastire Neamţu la 1823. De pe 
acest Nou Așăzământ s'a tipărit acum în urmă în ti- 
pogralia cărţilor bisericeşti și ediţia pusă la cale și 
încuviinţată de st. Sinod. 

Biblia tipărită la Buzău la 1854. 
Biblia tipărită la Sibiu între ani 1856—1858. 

Limba rumânească în traducerile Scripturii şi în ti-
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părirea ei din nou în urmă a r&mas şi este, ca şi în- 

cărţile rituale bisericeşte tipărite, tot robită de o ro- 

stire streină limbii rumânești, tot întunecată şi în- 

cărcată de adaose nefolositoare vorbirii curgătoare 

a poporului, tot sucită, întortocheată şi îndărătnică 

faţă de rostirea lesnicioasă, dreaptă, limpede, plină de 

vioiciune şi repejune a Rumânului, tot presărată cu 

cuvinte necuviincioase şi supărătoare auzului. Limba 

întrebuințată de tâlmăcitori în St. Scriptură na fost 

şi nu este limba vorbită de popor, ci o limbă impusă 

lui de cărturari, de aceea până astăzi no primeşte 

în vorbirea sa obicinuită, și adesea simte neplăcere 

la citirea și auzul unor vorbe necuviincioase. Aceasta 

trebue oare să fie limba bisericească? 

UI, 

Am spus mai sus că Biblia tipărită în Petersburg 

la 1819 iu dată la lumină de societatea biblică Bri- 

tanică. Această societate al cărei scop unic este să 

facă ca St. Scriptură să fie tradusă în toate limbile, 

şi anume tradusă din limba în care a fost scrisă, nu 

sa oprit la tipărirea din nou a textului de la 1819 în 

Petersburg, ci stăruind în urmărirea scopului ei lau- 

dabil s'a adresat pretutindini la bărbaţi știutori de 

limba ebraică și de cea grecească, ca să traducă în 

limba "Ţării lor St. Scriptura din limba în care este 

scrisă, adecă Vechiul Așăzământ din limba ebraică şi 

Noul Așăzământ din limba grecească. Astfel stând lu- 

crul a venit rîndul și la noi. Traducerea Noului Aşă- 

zăment tipărită în Smirna la 1838 este cea d'inteiu
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încercare în felul acesta. Şi datori sintem să recu- 

noaștem că în foarte multe părți traducerea este mult 

mai bună de cât toate câte fură făcute până aci. Nu 
trebue ânsă trecut cu vederea că traducătorul s'a fo- 

losit pe de o parte de traducerile rumânești mai dinainte; 

iar pe de alta, şi mai ales, de traducerile societăţii biblice 

Britanice făcute în alte limbi, precum în limba noă 
grecească, în franţuzeşte, italieneşte, englezește, găsind 

mai lesnicios să urmeze în lucrarea sa după acestea, 

care și ele au neajunsurile lor, de cât să se osteniască 

a pătrunde în limba grecească a Noului Aştzăment, 

spre a da rumâneşte întocmai gândirea scriitorului. 

Sânta seriptură a Vechiului şi Noului Testament, 
tipărită la lași de societatea biblică pentru Britania și strei” 

nătate, este tradusă nu din textele originale, ci din 

traducerile streine pe care le am numit aci mai sus; 

și aceasta n'ar fi fost un rău; dar traducători — căci 

s& vede a fi fost mai mulţi —au împestriţat limba 

rumânească cu o mulțime de cuvinte luate din lati- 

nește şi franţuzeşte, şi astfel au vătămat foarte mult 

rostirea, bisericească și limba curată a poporului. 

Neajunsul acesta a fost acum în urmă bine simţit 

de societatea biblică Britanică. De aceea ânchă de 

mult am fost rugat din parte i să primesc ca să lac 

revizuirea traducerii Noului Așăzăment, lucru la care 

mam şi hotărit. De la început ânsă am găsit cu cale 

că este maj nemerit să traduc d'a dreptul din limba 

ei originală grecească această parte a St. Scripturi. 

Textele grecești pe care le am avut înainte la tra- 

ducere sint: 

H Nat, Anbriuq — Noul Aşăzăment — cu variantele
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primite de vevieuitori versiuni; autorizate. Oxtord 1894. 

H Kon Aa0quq — Noul Aşăzăment — de Const. 
Tischendorf. Lipsia 1888. 

Acest din urmă text 'l am avut în vedere mai ales 
de la Faptele Apostolilor și până la sfârşitul cărții Apo- 

calipsul. 

Cuvintele și vorbirile tipărite cu litere italice sau A 

cursive în traducere unele sint adaose şi deslușiri 

virite în textul grecesc de către copiatori după timp 

ai manuscriselor, şi recunoscute azi pe temeiul celor mai 

vechi manuscrise şi cercetări critice ca fiind de prisos / 

și nefolositoare; iar altele, fără să vatăme întru nimic / 

înțelesul, sânt cerute de rostul vorbirii rumânești. | 

Pentru a mărgini bine coprinsul unor cuvinte ale! 

textului grecesc, a trebuit să pun în traducere câte va 

ziceră neîntrebuinţate de vechi tâlmăcitori, adecă: san- 

tuar, Spirit, sinedriu, templu, portic, profet, şi altele 

toarte puţine la număr. In tot casul ăm-fost toarte 

cumpătat faţă de vorbele noi pe care revizuitori şi 

tipăritori din urmă ai cărţilor bisericeşti le a virit 

cu grămada în limba bisericească. 

In ce privește caracterul traducerii de față nu m& 

sliesc să spun că m'am silit să înțeleg pe lie-care 

scriitor sânt astfel cum a gândit și a voit să vorbiască 
prin scrişul s&ii, iar nu cum au făcut adesea tâlmăcitori 

și alți, care îl silnicesc să spună rumâneşte lucruri 

ce sânt departe de gândirea lui. 
Mam nevoit să păstrez limbii noastre tăriea espre- 

siunii, limpiditatea ei firească, rapiditatea mersului, 

frumuseţea înfățișării, cumpătarea rostirii, vioiciunea 

și alte însuşiri alese pe care le are.  
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Intru cât am isbutit ca să fiu traducătorul credin- 
cios al textului grecesc şi zugralul firesc al vorbirii 

rumâneșşti, cititorul, cunoscător de hotarele limbii şi 

vorbirii rumâneșşti, va putea apreţia, când va fi ală- 

turat această traducere cu textele grecești pe care le 

am avut înainte și cu traducerile de până aci. 

Prof. Dr. N. Nitzulescu. 
Februarie 2. Anul 1897.



SÂNTA EVANGHELIE 

DUPE 

MATEIU 
———— 

CAP. 1. 

Neamul lui Iisus Christos de la Abraam penă 
la Iusef. Naşterea lui Zisus Christos. 

1. Cartea facerei lui Iisus 
Christos, fiul lui David, fiul lui 
Abraam. 

2. Abraam a născut pe Isaak; 
Isaak a născut pe Iacob ; Iacob 

a născut pe Iuda și pe fraţi lui; 
3. lar Iuda a născut pe Fares 

și pe Zara din Tamar; iar Fares 

a născut pe Esrom; Esrom a 
născut pe Aram; 

4, lar Aram a născut pe Ami- 
nadab; Aminadab a născut pe 
Naason; Naason a născut pe Sal- 
mon; 

5. lar Salmon a născut pe Booz 
din Rachab; iar Booz a născut 
pe Obed din Rut; Obed a născut 
pe lesse; 

6. lar lesse a născut pe David, 
împăratul ; David împăratul a 
născut pe Solomon din femeea lui 
Uria; 

7. lar Solomon a născut pe 
Roboam; Roboam a născut pe 

Abia; Abia a născut pe Asa; 

  

8. Iar Asa a născut pe Iosafat; 
Iosafat a născut pe loram; loram 

a născut pe Ozia; 
9. Iar Ozia a născut pe Ioatam; 

Ioatam a născut pe Achaz; Achaz 
a născut pe Ezechia; 

10. lar Ezechia a născut pe 
Manase; Manase a născut pe A- 

mon; Amon a născut pe Iosia; 
11. lar losia a născut pe le- 

chonia şi pe fraţi lui la strămu- 
tarea în Babilon; 

12. Iar după strămutarea în 
Babilon Iechonia a născut pe Sa- 
latiel; Salatiel a născut pe Zo- 
robabel ; 

13. Iar Zorobabel a născut pe 
Abiud; Abiud a născut pe Eii- 
achim ; Eliachim a născut pe 
Azor; 

14. Iar Azor a născut pe Sadoc; 
Sadoc a născut pe Achim; Achim 

a născut pe Eliud; 
15. Jar Eliud a născut pe Ele- 

azar; Eleazar a născut pe Matan; 
Matan a născut pe Iacob; 

16 lar lacoba născut pe Losef, 
bărbatul Marii, din care s'a năs- 
cut lisus, care se zice Christos
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17. Decă toate neamurile de la 
Abraam penă la David neamuri 
patru-spre-zece, și de la David 
penă la strămutarea în Babilon 
neamuri patru-spre-zece, şi de la 
strămutarea în Babilon până la 
Christos neamuri patru-spre-zece. 

18.Jar naşterea lui lisus Christos 
ast-fel a fost: logodită fiind mu- 
ma lui Maria cu iosef, mai 'na- 
inte dea fi ei împreună, sa a- 
flat avend în pântece din Spirit 
Sânt. 

19. lar Iosef bărbatul ei, drept 
fiind şi ne voind s'o vădiască, s'a 
hotărît s'o părăsiască în ascuns. 

20. Acestea cugetând în sine, 
iată ângerul Domnului "i se arată 
în vis, zicendu'i: losefe, fiul lui 
David, nu te teme aţi lua femee 
pe Maria, pentru că cel zămislit 
în ea este din Spirit Sânt. 

21. Şi va naște fiu şi vei chema 
numele lui lisus, căci el va mân- 
tui pe poporul său de păcatele 
lui. 

22. lar toate acestea s'aii făcut 
ca să se împliniască ce s'a zis de 
Domnul prin profetul care zice: 

23. lată Fecioara în pântece va 
avea şi va naște fiu, și vor chema 
numele lui Emanuel, care se 
tâlmăcește cu noi este Dum- 
nezeu. 

24. Şi deşteptându se Iosef din 
somn, a făcut cum i a poruneit 
ângerul Domnului, și a luat pe 
femeea sa. 

25. Şi n'a cunoscut o pe densa 
penă ce născu fiu, și chemă nu- 
mele lui lisus. 

  

  

CAP. 1. 

Magi de la răsărit. Fuga lui Josef cu prun- 
cul şi Jaria în Egipt. Uciderea pruncilor 

lu Betleem. 

1. Si născut fiind lisus în Bet- 
leemul ludei, în zilele lui Erod 
împăratul, iată Magi de la r&- 
sărit au venit la lerusalem zicând: 

2. Unde este impăratul născut 
al ludeilor? că noi am văzut 
steaoa, lui în răsărit și am venit 
să ne închinăm lui. 

3. Si auzind Erod împăratul 
s'a turburat, şi tot lerusalimul cu 

dânsul; 
4. Şi adunând pe toţi mai mari 

preoţilor și Cărturari poporului, 
a cerut ştiinţă de la dânşi unde 
se naşte Christos. 

5. lar ei"i ati zis: în Betleemul 
ludei; căci așa sa scris prin 

profetul : 
6. Şi tu Betleem, pământul lu i 

Iuda, nici de cum nu ești cel 
mai mie între povăţuitori lui 
Iuda; căci din tine va eși povă- 
ţuitor, care va paşte pe poporul 
meii Israel. 

7. Atunci Erod chemând în 
ascuns pe Magi, “ia întrebat cu 
deamănuntul despre timpul stelei 
apărute. 

8. Şi trimiţendu ila Betleem 
zice : ducendu vă, cercetaţi cu 
deam&nuntul despre copil, și dacă 
1 aţi aflat, dați mi știre, pentru 
ca şi eu venind să mă închin lui. 

9. Iar ei ascultând pe împăratul 
Sai duş; și iată steaoa pe care
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o văzuse în răsărit mergea îna- 
intea lor, până ce venind astătut 
dasupra, unde era copilul. 

10. Şi vădend steaoa se bu- 
curară cu bucurie foarte mare. 

11. Şi venind în casă văzură 
pe copil cu Maria, muma lui, și 
căzend se închinară lui, şi des- 
chidând comorile lor, "i deteră 
daruri: aur și tămâe şi smirnă. 

12. Şi luând înştiinţare prin 
vis. să nu se întoarcă la Irod, 
pe altă cale s'aii dus în ţara lor. 

13. Si ducendu se ei, iată ân- 
gerul Domnului se arată în vis 
lui losef, zicând : sculându te ea 
copilul și pe muma lui și fugă 
în Egipt, și stai acolo penă ce ţi 
voi spune; căci Erod are să caute 
pe copil, spre a'l perde. 

14. lar el sculându se a luat 
noaptea pe copil şi pe muma lui 
și sa dus în Egipt; 
15. Şia stat acolo până la săvăr- 

șirea lui Erod; pentru ca să se 

împliniască ceea ce sa zis de 
Domnul prin profetul care zice: 
din Egipt am chemat pe fiul mei. 

16. Atunci Erod, văzend că a 
fost luat în ris de către Magi, 
sa mâniat foarte; și trimiţend a 
ucis pe toţi copii cei din Betleem 
și în toate hotarele lui de la doi 
ani şi mai jos, după timpul de 
care luase cunoştinţă cu deam&- 
nuntul de la Magi. 

17. Atunci sa împlinit ceea ce 
sa zis de leremia profetul, care 
zice: 

18. Glas în Rama sa auzit, 
plângere, suspin și țipăt mult;   

Rachel plângând pe copii ei şi nu 
voia să se mângâe, căci nu sunt. 

19. lar s&verșindu se Erod, iată 
ângerul Domnului se arată în 
vis lui Iosef în Egipt. 

20. Zicend: Sculându te iea co- 
pilul şi pe muma lui şi du te în 
pămentul lui Israel, căcă ati mu- 
rit cei care căutau sufletul co- 
pilului. 

21. Jar el sculându seluă co- 
pilul şi pe muma lui și veni în 
pământul lui Israel. 

22. Auzind ânsă că Archelau 
domnește peste Iudea în locul lui 
Erod, părintele stu, sa temuta 
se duce acolo; şi luând știre în 
vis sa dus în părţiie Galilei. 

23. Si venind s'a așăzat în ora- 

şul numit Nazaret; pentru ca să 

se împliniască ceea ce sa zis 

prin profeţi, că Nazareu se va 

chema. i 

CAP. III. 

Ioan Botezătorul predică în pustie, lisus se 

botează de către Ioan. 

1. In zilele acelea vine loan 

Botezătorul predicând in pustia 

Iudei, 
2. Zicenă: pocăiţi vă, căsa a- 

propiat împărăţia cerurilor; 

3. Căci acesta este cel rostit 

prin Isaia profetul, care zice: Glas 

de strigător în pustie: gătiţi calea 

Domnului, drepte faceţi cărările 

lui. 
4. Şi acest loan avea îmbră- 

cămintea lui de peri de cămilă 

şi încingătoare de pele impreju-
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rul mijlocului său; iar hrana lui 
era locuste și miere sălbatică. 

5. Atunci eșia la densul Ieru- 
salemul și toată Iudea şi toată 
împrejurimea Iordanului; 

6. Şi se botezau de către densul 
în riul Iordanului, mărturisin- 

du'şi păcatele lor. 
7. Şi văzend pe mulţi din Fa- 

risei și Saducei venind la botez, 
le zise: pui de vipere, cine va 
arătat să fugiţi de urgia viitoare ? 
Faceţi deci rod vrednic de po- 
căință. 

9. Şi să nu zi se pară a zice 
în înși vă: părinte avem pe Abra- 
am; căci vă spun, că poate Dum- 
nezeu din petrele acestea să de- 
ştepte fii lui Abraam. 

10. Acum securea stă la rădă- 
cina pomilor, deci ori-ce pom, ce 
nu face rod bun, se taie și se 
aruncă în foc. 

11. Eu vă botez cu apă spre 
pocăință; iar cel care vine în 
urma mea este mai tare de cât 
mine, căruia nu “ sunt de în- 
destul să % duc încălțămintea ; 

acesta vă va boteza cu Spirit Sânt 
și foc; 
12. A cărui lopată este în mâna 

lui, şi va curăţi aria sa și va a- 
duna grâul lui în grânar, iar 
pleava, o va arde în foc nestins. 

13. Atunci vine lisus din Ga- 
lilea la Iordan către Ioan, spre 
a fi botezat de către acesta; 

14. lar el?l opri zicend: eu am 
trebuinţă a fi botezat de tine, și 
tu vii la mine? 

15. Şi respunzând Iisus "i zise:   

lasă, acum, căci așa ni se cade 
să împlinim ori-ce dreptate; a- 

tunci la lăsat. 
16. lar lisus botezat fiind, în- 

dată eşi din apă; și iată i se 
deschiseră cerurile și văzu pe Spi- 
ritul lui Dumnezeu pogorându se 
ca un porumb și venind peste 

densul; 
17. Şi iată glas din ceruri zi- 

cend: acesta este Fiul meu cel 
iubit, în care am bine-voit. 

CAP. IV. 

Iisus este ispitit de trei oră de diavolul. Stră- 
mutarea lui 1a Capernaum, Chemarea a 

patru ucenici din pescari. Cutreerarea 

Galilei, 

1. Atunci lisus fu dus în pustie 
de către Spiritul, spre a fi ispitit 
de diavolul. 

2. Și după ce a postit patru- 
zeci de zile şi patru-zecă de nopți, 
a flămânzit apoi. 

3. Şi apropiindu se de dânsul 
ispititorul "i zise: dacă ești Fiul 
lui Dumnezeu, zi ca petrele a- 
cestea, să se facă pâini. 

4. Iar el respunzând zise: scris 
este, nu numai cu pâine va trăi 
omul, ci cu ori-ce cuvânt ce ese 
din gura lui Dumnezeu. 

5. Atunci l duce pe el diavolul 
în sânta, cetate și '] puse pe aripa 
santuarului, 

6. Şi "i zice: dacă Fiu eşti al 
lui Dumnezeu, aruncă te jos; căci 
scris este, că ângerilor săi va po- 
runci pentru tine şi pe mâini te 
vor ridica, ca nu cum-va să lo- 
veşti de peatră piciorul tău.
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1. Zise lisus lui: iarăși este 
scris, nu vei ispiti pe Domnul 
Dumnezeul t&u. 

8. Iarăşi 11 duce diavolul în- 
tr'un munte foarte înalt, și "i a- 
rată toate împărăţiile lumii şi mă- 

rirea lor; 

9. Şi "i zise: toate acestea ţi 
le voi da, dacă căzând te vei în- 

china mie. 
10. Atunci îi zice lisus: mergi 

înapoia mea Satana, căci scris 
este, Dumnezeului tău te vei în- 
china și numai lui vei sluji. 

11. Atunci l'a, lăsat diavolul, şi 
iată ângeri s'au apropiat de dânsul 
și “i slujiau. 

12. Şi auzind că loan a fost 
pus în închisoare s'a retras în Ga- 
lilea; 

13. Şi părăsind Nazaretul, ve- 
nind s'a aşezat în Capernaum, 
lângă mare, în hotarele lui Za- 
bulon şi Neftalim; 

14. Ca să se iîmpliniască ce s'a 
zis prin Isaia profetul, care zice: 

15. Pământul lui Zabulon şi 
pămentul lui Neftalim spre mare, 
dincolo de Iordan, Galilea nea- 
murilor; 

16. Poporul care. şedea în în- 
tuneric a văzut lumină mare, și 
celor care ședeau în ţinut şi în 
umbră de moarte le a răsărit lu- 
mină. 

1. De atunci a început lisus 

să predice şi să zică: pocăiţi vă, 
căci sa apropiat împărăţia ce- 
rurilor. 

18. Şi umblând pe lângă ma- 
rea Galilei a văzut doi fraţi, pe     

Simon numit Petru și pe Andrei 
fratele lui, aruncând o plasă in 
mare, căci erau pescari. 

19. Si le zice: Veniţi după 
mine, și vă voi face pescari de 

oameni; 

20. Iar ei îndată lăsând plăşile 
i au urmat. 

21. Şi mergend d'acolo înainte, 
a văzut alţi doi fraţi, pe Iacob 
al lui Zebedeu și pe Ioan fratele 
lui, în vas cu /ebedeu, tatăl 
lor, întoemindu'şi plășile, şi "i & 
chemat. 

29. Iar ei îndată lăsând vasul 
și pe tatăl lor "i urmară. 

23. Şi străbătu în toată Galilea, 
învățând în sinagogele lor, și 
predicând evangelia împărăţii și 
vindecând ori-ce boală și ori-ce 
neputinţă în popor. 

24. Şi a eșit vestea, despre den- 
sul în toată Siria, şi aduseră la 
densul pe toţi care se aflau în 
suferinţe, coprinși fiind de feluri 
de boale și chinuri. pe demonizață 
şi lunateci și slăbănogi, și "i vin- 

decâ. 
25. Şi au urmat lui gloate multe 

din Galilea şi Decapole şi leru- 

salem şi ludea şi de dincolo de 

Jordan. 

CAP. V. 

Zisus tine cuvântare pe munte. 

1. Şi văzend gloatele se sui pe 

munte; și şezend el veniră către 

densul ucenici săi; 

2. Şi deschizend gura sa i în- 

văţa zicând:
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3. Fericiţi cei săraci cu spiritul, 
că a lor este împărăţia cerurilor. 

4. Fericiţi cei blânzi, că ei vor 
moșteni pămentul. 

5. Fericiţi cei ce plâng, că a- 
ceia vor fi mângăiaţi. 

6. Fericiţi cei ce flămânzesc şi 
însetoșază de dreptate, căci aceia 
se vor sătura. 

7, Fericiţi cei milostivi, că aceia 
vor fi miluiţă. 

8. Fericiţi cei curaţi la iniină, 
că aceia vor vedea pe Dumnezeu. 

9. Fericiţi făcători de pace, că 
aceia fii lui Dumnezeu se vor 
chema. 

10. Fericiţi cei goniţi pentru 
dreptate, că a lor este împărăţia 
cerurilor. 

11. Fericiţi veţi fi, când vă vor 
mustra și vă vor goni şi vor zice 
împotriva voastră, ori-ce rău pen- 
tru mine. 

12. Bucuraţi vă și vă veseliţi, 
că plata voastră multă este în 
ceruri; căci așa au gonit pe pro- 
feţi cei mai 'nainte de voi. 

13. Voi sânteţi sarea, pămen- 
tului ; iar dacă sarea 'şi va fi 
perdut puterea, prin ce va dobindi 
iarăși puterea ei sărătoare ? pen- 
tru nimic nu mai are tărie, fără 
numai aruncată, fiind în afară să 
fie călcată de oameni. 

14. Voi sânteţi lumina lumii, 
nu se poate ascunde cetatea așe- 
zată d'asupra muntelui, 

15. Nici oameni nu aprind lu- 
mină și o pun sub obroe, ci în 
sfeșnic, şi luminează tuturor celor 
ce sint în casă,   

16. Aşa să lumineze lumina 
voastră înaintea oamenilor, pen- 
tru ca să vază faptele voastre 
cele bune și să măriască pe tatăl 
vostru care este în ceruri. 

17. Să nu gândiţi că am venit 
să desființez legea sau profeţi; 
n'am venit să desfiinţez, ci să în- 
deplinesc 

18. Căci adevăr zic vo&, până 
ce va fi trecut cerul și pămentul, 
o iotă sau un corn de literă nu 
se va. perde din lege, pent să se 
facă toate. 

19. Deci dar, dacă cine-va de- 
sfiinţează una din aceste porunci, 
care sint foarte mici, și va învăţa 
așa pe oameni, se va chema cel 
mai mic în împărăţia cerurilor, 
iar cel ce va face și va învăța, 
acesta mare se va chema în îm- 
părăţia cerurilor. 

20. Căci zic vogă, că dacă nu 
va prisosi dreptatea voastră mai 
mult de cât a Cărturarilor și a 
Fariseilor, nu veţi intra întru îm- 
p&răţia cerurilor. 

21. Aţi auzit că s'a zis celor 
de demult: să nu ucizi; și cine 

va ucide, vinovat va fi judecății. 
23. Jar eu.zie voă, că tot cel 

ce se mânie pe fratele său, vi- 
novat va fi judecății; și cine va 
zice fratelui su: Raca, vinovat 
va fi sinedriului; iar cine va zice: 
Nebunule, vinovat va fi focului 
gheenei. 

23. Deci dacă vei aduce darul 
tău la altar și acolo "ţi vei aduce 
aminte, că fratele tău are ceva 
împotriva ta,
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24. Lasă acolo darul tău îna- 
intea altarului și mergi de te îm- 
pacă râai întâiu cu fratele tău, 
şi atunci venind adu darul tău. 

25. Fii învoitor cu împotrivi- 
torul tău curend penă eşti pe 
cale cu dânsul, ca nu cum-va îm- 
potrivitorul să te dea judecăto- 
rului, și judecătorul să te dea 
slujitorului şi vei fi aruncat în 
închisoare. 

26. Adevăr zic ţie, nu vei eşi 
de acolo până când nu vei fi dat 
cel din urmă ban. 

27. Aţi auzit că s'a zis: Să nu 
săvârșeşti adulter. 

28. Iar eu zic vo&, ori-cine se 
uită la femee spre a o pofiti a și 
săverșit adulter cu densa în ini- 
ma lui. 

29. Şi dacă ochiul tău cel drept 
te smintește, scoatel afară și'l 
aruncă de la tine; căci mai bine 
“ți este ca să piară unul din mem- 
brele tale şi nu tot corpul tău 
să fie aruncat în gheenă. 

30. Şi dacă mâna ta cea dreaptă 
te smintește, tae o pe densa și 
aruncă o de la tine; căci mai 

bine 'ţi este ca să piară unul din 
membrele tale, și nu tot corpul 
tău să se ducă în gheenă. 

31. S'a zis, cine va lăsa pe fe- 
meea, sa, să “i dea carte de de- 

spărțire; 
32. Jar eu zic voă, că cine va 

lăsa pe femeea sa afară de cuvent 
de adulter, o face să săverșiască 
adulter, și cine va lua pe cea 
lăsată, săvârşeşte adulter. 

33. Iarăşi aţi auzit că s'a zis   

celor de demult, să nu juri strâmb, 
ci să dai Domnului jurămintele 
tale. 

34. Iar eu zic voă, să nu juri 
nici decum ; nici pe cer, că este 

scaun al lui Dumnezeu; 

35. Nici pe păment, că este 
așternut al picioarelor lui ; nică 
pe: lerusalem, că este cetate a, 
marelui împărat; 

36. Nici pe capul tău să juri, 
că nu poţi face un păr alb sau 
negru; 

37. Ci va fi cuvântul vostru: 
așa, așa; nu, nu; și mai mult de 
cât acestea este de la cel râu. 

38. Aţi auzit că sa zis: ochiu 
pentru ochiu și dinte pentru 
dinte. 

39. Iar eu zic vo, să nu staţi 
împotriva celui rsu; ci ori-cine 

te va lovi peste falca ta cea 
dreaptă, întoarce'i lui şi pe cea- 

altă; 
40. Şi celui ce voeşte a se ju- 

deca cu tine şi a ţi lua cămașa, 
lasă'i şi veştmentul. 

41. Şi ori-cine "ţi va pune an- 
gara pentru o milă, du te cu den- 
sul doă. 

42. Celui care cere de la tine, 
dă'i, și pe cel care voește a se 
împrumuta de la tine, să nu "| 
depărtezi. 

43. Aţi auzit că s'a zis: vei iubi 
pe aproapele tău și vei uri pe 
vrăjmașul tău. 

44. Iar eu zic voă, iubiţi pe 

vrăjmași voștri și rugaţi vă pen- 

tru cei care vă gonesc pe voi. 

45. Pentru ca să fiți fii ai ta-
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tălui vostru cel din ceruri, că 
răsare soarele său peste cei răi 
și peste cei buni, și ploă peste 
cei drepţi şi peste cei nedrepți. 

46. Căci dacă iubiţi pe cei care 
vă iubesc pe voi, ce plată aveţi? 
Nu oare și vameși fac ast-fel? 

47. Și dacă îmbrăţișaţi cu iu- 
bire pe fraţi voştri numai, ce 
faceţi mai mult ? Oare nu și pă- 
gânii fac aceași ? 

48. Drept aceea fiți voi desă- 
virșiți, după cum tatăl vostru cel 
ceresc desăvirşit, este. 

CAP. VI. 

Zisus continuă cuvânta ea pe munte, 

1. Luaţi aminte să nu desfă- 
șurați virtutea voastră înaintea 
oamenilor, spre a fi priviţi de 
denși; iar de nu, plată nu aveţi 

de la tatăl vostru, care este în 
ceruri. 

2. Deci când faci milostenie, 
să nu trimbiţezi înaintea ta, după 
cum fac făţarnici în sinagogi şi 
în strade, ca să fie lăudaţi de 
oameni; adevăr zic voă, ei 'şi iau 
plata, lor. 

3. lar tu, când facă milostenie, 
să nu știe stânga ta ce face 
dreapta ta, 

5. Ca să fie milostenia ta în- 
tr'ascuns; și Tatăl t&u, care vede 
într'ascuns, "ţi va. resplăti ţie. 

_ 5. Și când vă rugaţi. nu fiți ca 
fățarnici, că, iubesc să se roage 
stând în sinagogi şi unghiurile 
stradelor, ca, să se arate oame- 
nilor; adevăr zic vo& , ei "și iau 
plata lor.   

6. lar tu când te rogă,intră în 
camera ta și închizend uşa ta 
roagă te Tatălui tău cel într- 
ascuns, şi Tatăl t&u care vede 
într'ascuns "ți va resplăti ţie. 

1. Rugându vă, să nu sporiţi 
multe ca păgâni; căci li se pare 
că în vorbirea lor multă vor îi 
ascultați. 

8. Deci să nu vă asemănaţi lor; 
căci ştie Tatăl vostru de ce aveţi 
trebuinţă, mai "nainte de a cere 
voi de la dânsul. 

9. Ast-fel dar rugaţivă voi: 
Tatăl nostru care ești în ceruri, 
sânţiască se numele tu; 

10. Vie împărăţia ta, facă se 
voia ia precum în cer și pe pă- 
ment; 

11. Pâinea noastră cea de toate 
zilele dă ne o not astăzi; 

12. Şi ne iartă noă greşalele 
noastre, precum și noi iertăm 

greșiţilor noștri; 
13. Şi nu ne duce pe noi în 

ispită, ci ne scapă de cel rău. 
Că a ta este împărăția și puterea 

și mărirea în veci ; amin. 
14. Căci dacă ertaţi oamenilor 

greșalele lor, vă va erta și vo8 

Tatăl vostru cel ceresc. 
15. Iar dacă nu ertaţi oame- 

nilor, nici Tatăl vostru nu va 

erta greșalele voastre. 
16. Când postiţi. nu fiţi ca fă&- 

farnici posomoriţi; căcă “şi în- 
tunecă feţele lor ca să se arate 
oamenilor că postese. Adevăr zic 
vo5, ei 'și iau plata lor. 

17. lar tu când postești unge "fi 
capul tău și spali fața ta;
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18. Ca să nu te arăţi oamenilor 
că posteşti, ci Tatălui t&u care 
este într'ascuns; şi Tatăl t&u 
care vede într'ascuns "ţi va res- 
plăti. 

19. Nu vă adunaţi avuţii pe pă- 
ment, unde molie şi rugină le 
strică și unde furi le desgroapă, 
şi le fură; 

20. Ci vă adunaţi avuţii în cer, 
unde nică molie, nică rugină nu 
le strică, și unde furinu le des- 
groapă, nici Ze fură. 

21, Căcă unde este avuţia voa- 
stră, acolo va fi şi inima voastră. 

22. Luminătorul corpului ttu 
este ochiul. Deci dacă ochiul tău 
este curat, tot corpul tău va fi 
luminat; 

23. lar dacă ochiul tău este 
rău, tot corpul tău va fi întu- 
necat. Deci, dacă lumina, care 
este în tine, este întunerec, cu 

atât mai mare za fi întunerecul. 
24. Nimeni nu poate sluji la 

doi domni; căci sau pe unul va 

uri și pe cel-lalt '7 va iubi, sau 
de unul se va ţine și pe cel-lalt 
“va desprețui; nu puteți sluji 
lui Dumnezeu şi lui Mamona. 

25. Drept aceea zic voă: Nu 
vă îngrijiţi pentru sufletul vostru, 
ce să mâncaţi și ce să beți, nici 
pentru corpul vostru cu ce să vă 
îmbrăcaţi. Oare sufletul nu este 
mai mult de cât hrana, şi corpul 
de cât îmbrăcămintea? 

26. Uitaţi vă la păstrile cerului, 
că nici nu seamana, nică nu se- 
ceră, nici nu adună în grânar, 
şi Tatăl vostru cel ceresc fe hră-   

nește pe ele; oare voi nu vă deo- 

sebiţi mai mult de cât acestea? 
27. Şi cine din voi îngrijind 

poate adăoga la vârsta sa un 
cot? 

28. Şi pentru îmbrăcăminte ce 
îngrijiţi ? Uitaţi vă cu băgare de 
seamă la crini câmpului cum 
cresc ; nu se ostenesc, nici nu 

torc. 
29. Şi zic vos, că nici Solomon 

în toată mărirea lui nu se îmn- 
brăca ca unul din aceștia. 

30. Si dacă Dumnezeu îmbracă. 
ast-fel iarba câmpului, care este 
astăzi, și mâine se aruncă în 
cuptor, oare nu cu mult mai 
vertos pe voi, puţin credincio- 

șilor ? 
31. Deci nu vă îngrijiţi zicend: 

Ce să mâncăm, sai ce să bem, 
sati cu ce să ne îmbrăcăm ? 

32. Că toate acestea păgâni le 
caută; căci știe Tatăl vostru cel 
ceresc, că aveţi trebuință de toate 
acestea. 

33. Şi căutaţi mai întâiu drep- 
tatea și împărăţia lui, și toate a- 
cestea se vor adăoga voă. | 

34. Drept aceea nu vă îngrijiţi 

pentru mâine; căci zioa de mâine 

va îngriji de la sine; destul este 
zilei r&utatea ei. 

CAP. VII. 

Sfârsitul cuvintării de pe munte. 

1, Nu judecaţi ca să nu fiță ju- 

decați. 

2. Căci cu judecata, cu care
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judecaţi, veţi fi judecaţi, şi cu 
măsura cu care măsuraţi vi se 

va măsura. 
3. De ce vezi gunoiul ce este 

în ochiul fratelui t&u, şi nu ză- 
rești birna din ochiul tău ? 

4. Sau cum vei zice fratelui 
tău: stăi să scot gunoiul din o- 
chiul tău, şi iată birna este în 
ochiul tău ? 

5 Făţarnice, scoate mai 'nteiu 
birna din ochiul t&u, şi atunci 
vei vedea să scoţi gunoiul din 
ochiul fratelui tău. 

6. Nu daţi ce este sfânt câi- 
nilor, nică nu aruncați mărgări- 
tarele voastre înaintea portilor, 
ca nu cum-va să le calce cu pi- 
cioarele lor și întorcendu se să 
vă sfășie pe voi. 

7. Cereţi şi se va da voă; cău- 
taţi și veţi afla; bateţi şi se va 
deschide voă. 

8. Căci tot cel ce cere iea, şi 
cel ce caută află, şi celui care 
bate “i se va deschide. 

9. Sau care este omul dintre 
voi de la care va cere fiul său 
pâine, nu cum-va "i va, dapeatră ? 

10. Sau dacă va cere peşte, 
nu cum-va "i va da lui şarpe? 

11. Deci dacă voi răi fiind știți 
să daţi lucruri bune la copii 
voştri, cu atât mai vârtos Tatăl 
vostru cel din ceruri va da cele 
bune celor care cer de la densul. 

12. Deci toate câte aţi voi să, 
vă facă voă oameni, așa și voi 
faceţi lor; căci aceasta este le- 
gea şi profeţi. 

13. Intraţi prin poarta cea   
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strimtă, că largă este poarta și 
lată calea care duce la peire, şi 
mulți sânt care intră prin ea. 

14. Că strîmtă e poarta și în- 
gustă calea care duce la viaţă, 
şi puţini sunt care o află. 

15. Feriţi vă de profeţi minci- 
Noşi, care vin la voi în îmbrăcă- 
minte de oi, și pe din lăuntru 
sânt lupi răpitori. 

16. După roadele lor “i veţi 
cunoaşte pe denși; au doar culeg 
oameni struguri din spini, sau 
smochine din ciulini ? 

17. Ast-fel ori-ce pom bun face 
roade bune, iar pomul rău face 
roade rele. 

18. Pom bun nu poate face 
roade rele, nici pom rău nu poate 
face roade bune. 

19. Ori-ce pom ce nu face rod 
bun se tae și se aruncă în foc. 

20. Drept aceea după roadele 
lor "i veţi cunoaşte pe denși. 

21. Nu ori-cine 'mi zice mie: 
Doamne, Doanne, va intra în îm- 
părăţia cerurilor, ci cel ce face 
voia Tatălui meu, care este în 
ceruri. 

22. Mulţi 'mi vor zice în zioă 
aceea: Doamne, Doamne, au nu 
în numele tău am profetizat, şi 
în numele tău am gonit demoni, 
şi în numele t5u am făcut multe 
minuni ? 

23. Si atunci voi mărturisi lor, 
că, nici odată nu vam cunoscut; 
depărtaţi vă de la mine cei ce 

lucraţi fără-de-legea. 
24. Deci ori-cine aude aceste 

cuvinte ale mele şi le face, '1voi
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asemă&na bărbatului cu minte, 
care 'și a clădit casa lui pe peatră. 

25. Şi a căzut ploae, şi au ve- 
nit riurile și au suflat vinturile 
și au bătut în casa aceea, şi n'a 
căzut; căci era întemeeată pe 
peatră, 

26. Şi ori-cine aude aceste cu- 
vinte ale mele și nu le face se 
va asemăna bărbatului fără minte, 
care 'și a clădit casa lui pe nisip. 

27. Şi a căzut ploae, şi au ve- 
nit riurile, și au suflat vinturile 
și au izbit în casa aceea șia 
căzut şi căderea ei a fost mare. 

28. Şi a fost când a sfârşit 
lisus cuvintele acestea, au rămas 

gloatele uimite de învățătura lui; 
29, Căci le învăţa, ca unul care 

are putere, iar nu ca Cărturari lor. 

CAP. VIII. 

Iisus însănătosază pe un lepros; pe sluga 
sutaşului, pe soacra lui Petru şi alți. 
Spune cine să "1 urmeze, Linişteşte furtuna 

pe mare, Însănătoșază pe doi demonizaţi 
din ţinutul Gadarenilor, 

1. Şi dându se el jos de pe 
munte, 'i au urmat gloate multe; 

2. Și iată un lepros apropiin- 
du se de densul îi se închină zi- 
cend: Doamne, daca voești poţi 
să mă curăţești; 

„3. Şi întinzend mâna l'a atins 
zicendui: voesce, fii curăţit; și 
îndată fu curăţită lepra lui. 

4. Şi lisus "i zice: Vezi să nu 
Spui nimenui, ci mergi de te a- 
rată preotului, și du darul pe 
care la orânduit Moise spre măr- 
turie lor.   
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5. Şi intrând el în Capernaum, 
sa apropiat de dânsul un sutaș 
rugându ]. 

6. Şi zicend: Doamne, sluga 
mea zace în casă slăbănog, chi- 
nuindu se cumplit. . 

1. Isus "i zice: venind eu 1] 
voi însănătoși. 

8. Şi respunzend sutașul zise: 
Doamne, nu sânt vrednic ca să 
intri sub acoperemântul meu; ci 

zi numai un cuvânt şi se va 
tămădui sluga mea. 

9. Căci şi eu sânt om sub stă- 
pînire, avend sub mine ostaşi, 
şi zic acestuia: Du te, şi se duce; 
şi altuia: Vino, și vine; şi slugi 
mele: Fă aceasta, și face. 

10. Iar lisus auzind sa minu- 
nat şi a zis celor care 'iurmau: 
Adevăr zic voă, nică în Israel 
n'am găsit atâta credință. 

11. Si vă zic vos, că mulţi de 
la răsărit şi de la apus vor veni 
şi vor şedea cu Abraam și Isaac 
şi Iacob în împărăţia cerurilor; 

12. Iar fii împărăţii vor fi a- 
runcaţi în întunerecul cel mai 
din afară; acolo va fi plângerea 

şi scârșnirea dinţilor. 
13 Si zise lisus sutașului: Due, 

şi precum ai crezut fie ţie; şi 
sa tămăduit sluga lui în acel 

ceas. 
14. Iar venind lisus în casa lui 

Petru, văzu pe soacra lui zăcend 

şi aprinsă de friguri. | _ 

15. Şi atinse mâna ei şi o lă- 

sară frigurile, și ea se sculă și "i 

slujia lui. „ 

16. Iar făcându se seară, au a-
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dus la dânsul mulţi demonizaţi 
şi au scos spiritele prin cuvent 
numai, și a tămăduit pe toţi care 
aveau suferințe. 

17. Pentru ca să se împliniască, 
ceea ce s'a zis prin Isaia profetul, 
care zice: Acesta a luat slăbiciu- 
nile noastre şi boalele noastre le 
a purtat 

18. Şi văzend Iisus gloate multe 
împrejurul său, a poruncit să 
treacă decindea. 

19. Şi apropiindu se- de el un 
cărturar, "i zise: Invăţătorule, 
"ţi voi urma, ori unde vei merge. 

20. Dar lisus "i zice: Vulpele 
au vizuini şi pasările cerului lo- 
cuinţe, âns€ iul omului nu are 
“unde să și plece capul. 

21. lar un altul din ucenici 
să "i zise: Doamne, dă'mi voie 
să mă duc mai 'ntâiu și să îngrop 
pe tatăl meu. 

22. Dar lisus îi zice: Urmea- 
ză'mi, și lasă morţi să îngroape 
morți lor. 

23. Și intrând el în vas, "i ur- 
mară ucenici lui. 

24. Și iată furtună strașnică, 
sa făcut pe mare, în cât vasul 
se acoperea de valuri; iar el 
dormia. 

25. Şi apropiindu se de dânsul 
ucenici, lau deşteptat zicend : 
Doamne, scapă ne, perim. 

26. lar el le zice: Ce sânteţi 
fricoși, puţin-credincioşilor? A- 
tuncă sculându se a certat; ventu- 
rile şi marea, şi s'a făcut linişte 
mare. 

27. Si oameni s'au minunat   

zicend : Ce fel esle omul acesta, că 

şi venturile și marea 71 ascultă ? 
28. Şi trecând el decindea în 

ținutul Gadarenilor, lau întîm- 
pinat doi demonizaţi eşind din 
gropi de morminte, foarte înfu- 
riaţi, încât nimenea nu putea 
trece pe acele căi. 

29. Şi iată ei au strigat zicend: 
Ce este noă și ţie, liule al lui 
Dumnezeu? Ai venit aici mai 
"nainte de timp ca să ne chi- 
nuești ? 

30. Şi era departe de denși 
păscend o turmă de porci mulţi, 

31. lar demoni 1 rugau zi- 
când: daca ne scoţi afară, tri- 
mite ne în turma de pori. 

32. Jar el le zise: Mergeţi. Si 
ei eșind sau dus în turma de 
porci; şi iată toată turma de porci 
se repezi de pe ripă în mare, şi 
muri în apă. 

33. lar păzitori fugiră, şi du- 
cendu se în oraș spuseră toate, 
şi cele ale celor demonizaţi. 

34. Și iată tot orașul eși spre 
întămpinarea, lui lisus, și văzen- 
du'l "1 rugară ca să treacă din 
ţinutul lor. 

CAP. IX. 

isus însănătoșază la Capernaum pe un 

slăbănog. Chemarea lui Mateiu. Ucenici 
nu posiesc, Invierea fiicei lui Jair, Femea 

tolnază. Doi ouli și mitul. Gecerișul e 

mare şi seceră-ori puţini, 

1. Și intrând în vas trecu din- 
coace și veni în orașul său. 

2. Și iată "i aduseră pe un slă- 
bănog, zăcend pe pat; și văzând
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lisus credinţa lor zise slăbăno- 
gului: Indrăsnește, fiule; eartă 
se ție păcatele. 

3. Şi iată uni din cărturari 
ziseră întru sine: Acesta blastemă. 

4. Dar lisus ştiind cugetele lor 
zise: Pentru ce cugetaţi rele în- 
tru inimele voastre? 

5. Căci ce este mai lesne? a 
zice: earte se ţie păcatele, sau a 
zice: scoală te și umblă ? 

6. Dar ca să știți că putere are 
Fiul omului pe păment a erta 
păcatele, atunci zise slăbănogului: 
sculându te ridică patul t&u și 
mergi la casa ta. 

1. Și sculându se sa dus la 
casa lui. 

8. lar gloatele văzând se te- 
mură și măriră pe Dumnezeu 
care dă oamenilor putere ca a- 
ceasia. 

9. Şi trecend de acolo lisus 
văzu pe un on șezend la vamă, 
Mateu numele lui, și “i zice: Ur- 
mează'mi. Şi sculându se i urmă. 

10. Şi a fost când ședea el la 
masă în casă, iată mulți vameși 

şi păcătoşi venind şă&zură la masă 
împreună cu lisus şi cu ucenicilui. 

11. Şi Farisei văzând, ziceau 
ucenicilor lui: Pentru ce Invăţă- 
torul vostru mănâncă cu vameşi 

și păcătoşi ? 
12. lar el auzind zise: Nau 

trebuințţă de doctor cei tari, ei 
acei care suferă, 

13. Mergând deci, învăţaţi ce 
este: Milă voesce, iar nu jertfă, 
căci n'am venit să chiem pe drepți, 
ci pe păcătoși.   
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14. Atunci vin la dânsul uce- 
nici lui Joan întrebând: Pentru 
ce noi și Farisei postim mult, 
iar ucenici t&i nu postesc? 

15. Şi le respunse lisus: Nu 
pot fii nunţei să se întristeze pe 
cât timp este mirele cu ei. Vor 
veni zile când mirele va fi luat 
de la denși, şi atunci vor posti. 

16. Nimeni nu pune bucată de 
petec nou la vestmânt vechiu; 

căci aceea ce este pus ca um-! 
plutură rupe din vestment, şi o 
spărtură mai rea se face. 

17. Nici nu pun oameni vin 
nou în bordufuri vechi; iar dacă 
pun, se sparg burdufurile, și vinul 
se varsă şi bordufurile se strică; 
ci pun vin nou în bordufuri noi, 
şi amândoă se păstrează îm- 
preună. 

18. Acestea vorbind el lor, iată 
un mai mare venind la densul 
"i se închină zicend: Fiica mea 
muri acum ; dar venind pune mâna 

la peste densa, şi va îuvia. 
19. Şi sculându se lisus "i urmă 

şi ?i urmară şi ucenici lui. 
20. Şi iată o femee cu curgere 

de sânge de doisprezece ani apro- 
piindu se dinapoi atinse ciucurele 
vestmintului său; 

21. Căci zicea în sine, numai 
de voi atinge vestmintul lui, voi 

fi scăpată. 
23. lar lisus întorcendu se şi 

văz&nd'o zise: Indrăsnește, fiică; 
credinţa ta te a scăpat. Și sa 
tămăduit femeea din ceasul acela. 

23. Şi venind lisus la casa mai 
marelui, şi văzend pe cântători
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din fluer și gloata facend sgomot 
zise: 

24. Depărtaţi vă: căci n'a murit 
fata, ci doarme; iar ei rideau de 

densul. 
25. Şi când gloata fu dată a- 

fară, intrând o apucă de mână, 
și se sculâ fata. 

26. Şi s'a dus vestea aceasta 
peste tot pămentul acela. 

27. Şi trecend Iisus de acolo, 
"i urmară doi orbi strigend şi zi- 
cend: Miluește ne, Fiul lui David. 

28. Iar el intrând în casă, 
sau apropiat orbi de dânsul, 

şi le zice lisus: Credeţi că pot 
face aceasta ? Dânşi "i zic: Aşa, 
Doamne. 

29. Atunci atinse ochi lor zi- 
cend: După credinţa voastră fie 
voă. 

30. Şi se deschiseră ochi lor; 
și "i cerlă, lisus zicend: Vedeţi, 
nimeni să nu știe. 

31. lar ei eşind, respindiră 
vestea despre dânsul în tot pă- 
mentul acela. 

32. Şi plecând ei afară, iată, îi au 
adus un om mut, avend demon. 

33. Și izgonit fiind demonul, 
grăi mutul, şi se minunară gloa- 
tele zicend: Nici o dată nu sa 
arălat așa în Israel. 

34. lar Farisei ziceau: Cu mai 
marele demonilor alungă pe de- 
Moni. 

35. Şi străbătea lisus toate ora- 
şele şi satele, învățând în sina- 
gogele lor, şi predicând evangelia 
împărăţii, şi vindecând ori-ce 
boală și ori-ce slăbiciune,   

36. lar vă&zend gloatele îi se 
făcu milă de denscle, că erau le- 
șinate şi părăsite ca, oi neavând 
păstor. 

37. Atunci zice ucenicilor săi: 
secerișul este mult, iar lucrători 
puţini; 

38. Rugaţi vă deci de Domnul 
secerișului, ca să scoată lucrători 
la secerișul s&u. 

CAP. X. 

Trimiterea celor doisprezece apos'oli, 

rinţele viitoare şi resplata lor. 
Sufe- 

1. Şi chemând la sine pe cei 
doisprezece ucenici ai sâi le dete 
putere peste spiritele necurate, 
ca să le dea afară și să tămă- 
duiască ori-ce boală şi ori-ce slă- 
biciune. 

2. Iar numele celor doisprezece 
apostoli sint acestea: cel dintâiu 
Simon, numit Petru, şi Andrei 
fratele lui, Iacob al lui Zebedeu, 
și Ioan fratele lui. 

'3. Filip şi Bartolomeu, Toma 
și Mateu vameșul, Iacob al lui 
Alfeu şi Lebeu, numit Tadeu. 

4. Simon Cananeul şi luda, [s- 
cariotul, care la și predat. 

5. Pe acești doisprezece "i tri- 
mise Iisus poruncindu le lor zi- 
cend: In cale de păgâni să nu 
mergeţi și în oraș de Samariteni 
să nu intrați. 

6. Mergeţi mai vertos către oile 
cele perdute de casa lui Israel. 

7. lar mergând predicaţi zi- 
cend: Sa apropiat împărăţia ce- 
rurilor.
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8. Pe neputincioși tămăduiţi, 
pe leproși curăţiţi, pe morţi în- 
viaţi, pe demoni daţi afară; în 

dar aţi luat, în dar dați. 
9. Nu câștigați aur, nici ar- 

gint, nică aramă la încingătorile 
voastre. 

10. Nici traistă în cale, nici doă 
vestminte, nici încălţăminte, nică 
toeag; căci vrednic este lucrătorul 

de hrana sa. 

Il. În ori-ce oraş sau sat veți 
fi intrat, cercetaţi cine este în- 
tr'Ensul vrednic; şi acolo r&miîneţi 

penă când veţi eşi. 
12. Iar intrând în acea casă, 

urați ei bine. 
13. Şi dacă este casa aceea 

vrednică, să vie urarea voastră, 
peste densa; iar dacă nu este 
vrednică, urarea voastră să se în- 
toarcă spre voi. 

14. Şi ori-cine nu va fi primit 
pe voi, nici nu va fi ascultat cu- 
vintele voastre, eșind din casa 
aceea, sau din orașul acela, scu- 
turați praful de pe picioarele 
voastre. : 

15. Adevăr zic vos, mai ușor 
va [i pămentului Sodomei și Go- 
morei în zioa judecății, de cât 
orașului aceluia. 

16. Iată eu vă trimit ca oi în 
mijlocul lupilor; fiţi dar înţelepţi 
ca șerpi şi fără r&ăutate ca po- 
rumbei. 

17. Feriţi v8 de oameni; căci 
vă vor duce la sinedrii, și în si- 
nagogele lor vă vor biciui. 

18. Chiar și înaintea, Domnilor 
și Impăraţilor veţi îi duși pentru   

mine, spre mărturie lor şi pă- 
gânilor. 

19. lar când vă vor duce pe 
voi să nu îngrijiţi cum și ce să 
vorbiţi; căci vi se va da voă în 

ceasul acela ce veţi vorbi. 
20. Că nu sânteţi voi care vor- 

biţi, ci spiritul Tatălui vostru este 
care vorbeşte pentru voi. 

21. Şi va da frate pe frate la. 
moarte şi părinte pe fiu, și se 
vor scula fii asupra părinţilor şi 
"i vor omori pe ei. 

22. Şi veţi fi uriţi de toti pen- 
tru numele meu; dar cel care 
rabdă penă în sfârșit, acesta, se 
va mântui. 

23. Şi când vă urmăresc pe 
voi în acest oraș, fugiţi în cel-alţ; 
căci adevăr zic vos, nu veţi fi 
sfârșit orașele lui Israel până ce 
va, fi venit Fiul omului. 

24. Nu este ucenic mai pe sus 
de învățătorul său, nici slugă mai 
pe sus de stăpînul său. 

25. Destul este ucenicului să 
fie ca învățătorul său, și sluga 
ca stăpinul s&u. Dacă pe stăpinul 
casei lau numit Beelzebul, cu 
cât mai vârtos pe casnici lui. 

26. Deci să nu vă temeţi de 
denşi ; căci nimic nu este aco- 

perit, care să nu fie descoperit, 
nică ascuns care să nu fie cu- 

noscut. 
27. Aceea ce eu vă zic voăla 

întuneric, spuneţi la lumină; şi 

ceea, ce auziţi la ureche, vestiți 
de pe case. 

28. Şi nu vă temeţi de cei care 
ucid corpul, sufletul nu "| pot
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ucide; temeţi vă mai vârtos de 
acela care poate să pearză în 
gheenă și sufletul și corpul. 

29. Au doară nu se vind doă 
vrăbii pentru un ban? Și nici 
una din ele nu va cădea pe pă- 
ment fără știrea Tatălui vostru. 

30. Chiar și peri capului vostru 
stint toți numărați. 

31. Drept aceea nu vă temeţi; 
voi vă deosebiți de multe vrăbii. 

32. Deci ori şi cine va măr- 
turisi pentru mine înaintea oa- 
menilor, voi mărturisi și eu pen» 
tru el înaintea Tatălui meu, care 
este în ceruri. 

33. Şi ori-cine mă va fi tăgăduit 
pe mive înaintea oamenilor, voi tă- 
gădui și eu pe densul înaintea 
Tatălui meu care este în ceruri. 

34. Nu socotiți că am venit să 
pun pace pe pămănt; nu am ve- 
nit să pun pace, ci sabie. 

35. Căci am venit să învrăjbesc 
pe om cu tatăl său şi pe fată cu 
mama sa și pe noră cu soacra ei. 

36. Şi vrăjmași ai omului să 
fie casnici lui. 

37. Cel ce iubeşte pe tală sau 
pe mamă mai mult de cât pe 
mine nu eşte vrednic de mine; 
şi cine iubește pe fiu sau pe fică 
mai mult de cât pe mine nu este 
vrednic de mine. 

38. Şi ori cine nu iea crucea 
sa și nu "mi urmează mie, nu 
este vrednic de mine. 

39. Cel ce va fi aflat sufletul 
său, "1 va perde, şi cine va fi 
perdut sufletul său pentru mine, 
acela 'l va afla.   
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40. Cine ze primește pe voi pe 
mine m& primește, și cine mă pri- 
mește pe mine primeşte pe care 
m'a trimis pe mine. 

41. Cine primește profet în nu- 
me de profet, plată de profet 
va lua, și cine primește pe drept 
în nume de drept plata de drept 
va lua, 

42. Şi cine va fi adăpat în 
nume de ucenic pe unul din acești 
mici numai cu un pahar de apă 
rece, adevăr zic voă, nu va perde 
plata sa. 

CAP. XI. 

Joan trimite pe ucenici sel la hristos. 
Christos mărturisește pentru Joan, și asea- 

mănă pe Judei cu copii care stau pe pieţe, 
Mustră oraşele care nu se pocăiese, Laudă 
pe Tatăl său; chiamă la sine pe cei în- 

tristaţi, 

1. Şi a fost când sfârşi lisus 
dând învățături celor doisprezece 
ucenici ai săi, trecu de acolo ca să 
înveţe și să predice în orașele lor. 

2. lar Ioan auzind în închi- 
soare de faptele lui Christos, tri- 
miţend, "1 întrebă prin ucenici săi: 

3. Tu ești acela ce are să vie, 
sau pe altul să aşteptăm? 

4. Şi respunzend lisus le zise: 
Mergând spuneţi lui loan cele ce 
auziţi și vedeţi. 

'5. Orbi văd și șehiopi umblă, 
leproși se curăţesc şi surzi aud, 
morţi se scoală și săracilor se 
binevestește. 

6. Şi fericit este cel ce nu se 
va fi smintit întru mine. 

9, lar plecând aceștia, începu
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lisus să vorbiască gloatelor de- 
spre Ioan: Ce aţi eșit în pustie 
să vedeţi ? O trestie clătinându 
se de vent? 

8. Dar ce aţi eșit să vedeţi? 
Un om îmbrăcat în vestminte 
moi ? Iată cei care poartă rest- 
minte moi sunt în casele împ&- 
raţilor. 

9 Dar ce aţi eşit? Să vedeţi 
un profet ? Adevăr zic voă, şi 
mai mult de cât un profet. 

10. Căci acesta este despre 
care stă scris: lată eu trimit pe 
ângerul meu înaintea feţei tale 
și va pregăti calea ta înaintea ta. 

11. Adevăr zic voă, nu sa ri- 
dicat dintre cei născuţi de femei 
tre unul mai mare de cât Ioan 
Botezătorul; și cel mai mie în 
împărăţia cerurilor este mai mare 
de cât dânsul. 

12. Din zilele lui loan Bote- 
zătorul și până acum împărăţia 

“cerurilor se iea prin stăruință, 
și cei care întrebuinţiază stăruința 
pun mâna pe ea. 

13. Căci toţi profeţi și legea 
pănă la Ioan au profetizat; 

14. Şi dacă voiţi să primiţi, a- 
cesta, este Ilie cel ce are să 
vie, 

15. Cine are urechi, să auză. 
16. Dar cu cine voi asemăna 

neamul acesta? Este asemenea 
cu copii care stau pe pieţe și 
strigă către ceilalţi copii. 

17. Şi zic: V'am cântat din 
fluer şi n'aţi jucat; V'am cântat 
de jale şi nu v'aţi întristat, 
Las loan a venit nici mân- 

PR 

  

  

când, nici bend, și dânși zic: Are 
demon. 

19. A venit Fiul omului mân- 
când și bend, și denși zic: iată 
un om mâncător şi băutor de 
vin, prieten al vameșilor şi pă- 
cătoşilor. Și sa cunoscut de 
dreaptă înţelepciunea de către 
fii ei. 

20. Atunci începu a mustra 
orașele în care să făcuseră cele 
mai multe minuni ale lui, pentru 
că nu s'au pocăit. 

21. Vai ţie Chorazin, vai ţie 
Betsaida, că dacă în Tir şi Sidon 
s'ar fi făcut minunile ce au lost 
făcute în voi, de mult în sac și 
cenușă, s'ar fi pocăit. 

22. Dar zic vo&: Tirului şi Si- 
donului va fi mai ușor în zioa 
judecății de cât voă. 

23. Şi tu Capernaum, care te 
ai înălţat penă la cer, până la 
iad te vei pogori; că dacă sar 
fi făcut în Sodoma minunele ce 
sau făcut în tine, ar fi rămas 
penă astă-zi. 

24. Dar zic voă, că pământului 
Sodomei va fi mai ușor în zioa 
judecății de cât ţie. 

25. In acel timp lisus cuven= 
tând zise: Mulţumesc ţie, Părinte, 
Domnul cerului şi al pămentului 
că ai ascuns acestea de înţelepţi 
şi pricepuţi, şi le ai descoperit 
celor neștiutori. 

26. Aşa, Părinte, că aşa a fost 
bună-voinţă înaintea ta. 

21. Toate 'mi sint date mie 

de către Tatăl meu, şi nimeni 
nu cunoaşte bine pe Fiul de cât 

2
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numai Tatăl, nici pe Tatăl nul 
cunoaşte bine nimeni de cât nu- 
mai Fiul, și acela căruia ar voi 
Fiul să “i descopere. 

28. Veniţi la mine toţi cei osie- 
niți și împovăraţi şi eu vă voi 
odihni pe voi. 

29. Luaţi jugul meu asupra 
voastră și învăţaţi de la mine că, 
blând sânt şi smerit cu inima, 
şi veţi afla repaus sufletelor 
voastre. 

30, Căci jugul meu 
şi povara mea ușoară, 

este bun 

CAP. XII. 

Ucenici smulg spice sâmbăta. Iisus însănă- 
toşază pe omul cu mâna uscată, Insănă- 

toşirea unui demonizat înaintea Fariscilor. 

Pecatul contra spiritului sânt. Tipul lui 
Zona. Esemplu cu 0 regină de la miază-zi 
şi cu un demonizat, Desluşirea privitoare 
ia mama şi fraţi sti. 

1. Intr'acel timp merse lisus 
sâmbăta prin semănături; şi uce- 
nici sti au flămânzit și au în- 
ceput să smulgă spice şi să mă- 
nânce. 

2. lar Faresci văzând ziseră, 
lui: lată ucenici tăi fac ce nu se 
cade a face sâmbăta. 

3. lar el zise los: Au n'aţi cetit 
ce a făcut David, când a flămânzit 
și cei care erau cu dânsul? 

4. Cum a intrât în casa lui 
Dumnezău și a mâncat pâinele 
punerei înainte, ceea ce nu se 
cădea lui să mănânce, nici celor 
care erau cu dcusul, fără numai 
preoţilor? 

5. Sau n'aţă citit în lege că   

sâmbăta preoţi nu ţin sâmbăta 
în santuar, şi siint fără vină? 

6. Dar zic vo, că aci este ceva 
mai mare de cât santuarul. 

7. Şi dacă aţi şti ce însem- 
nează: Milă voesce, iar nu jertfă, 
n'ați osîndi pe cei fără vină, 

8. Căci Domn al sâmbetei este 
Fiul omului. 

9. Şi trecend de acolo, a venit 
în sinagoga lor. 

10. Şi iată un om avend mâna 
uscată; şi lau întrebat pe dânsul 
zicend: Oare cade se a tămădui 
sâmbăta ? pentru ca să '] învi- 
novăţiască pe dcusul. 

11. Iar el le zise: Care om este 
între voi care va avea 0 oae, și 
dacă aceasta va cădea sâmbăta 
în groapă, au nu o va apuca și 
o va ridica? 

12. Cât de mult decă se devse- 
bește un om de oae! de aceea 
să cade a face bine sâmbăta. 

13. Atunci zice omului: Intinde 
mâna ta; şi el o intinse şi se fâcu 
sănătoasă ca cealaltă. 

14. lar Farisei eșind să sfatuiră 
împotriva lui, cum să "| pearză, 

15. Dar lisus cunoscând să de- 
părtă d'acolo; și 'i urmară gloate 
multe, şi le tămădui pe toate. 

16. Şi le certă ca să nu 1 dea 
pe faţă. 

17. Ca să se împliniască ce s'a 
zis prin Isaia profetul care zice: 

18. lată Fiul meu pe care ll 
am ales, iubitul meu întru care 
a bine-voit sufletul meu; pune 
voi spiritul meu peste densul și 
judecată păgânilor va vesti.
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19. Nu se va certa, nici va 
striga, nici va auzi cine-va în 
strade glasul lui. 

20. Trestie sdrobită nu va frân- 
ge, şi feștilă, ce face fum nu va 
stinge, penă ce nu va fi indru- 
mat judecata spre biruinţă. 

21. Şi în numele lui vor nă- 
dăjdui neamurile păgâne. 

22, Atunci “i se aduse un de- 
monizat orb şi mut; şi ' tămă- 
dui, în cât mutul grâia şi vedea. 

23, Şi să mirau toate gloatele 
și ziceau: Nu cum-va acesta este 
Fiul iui David? 

24 lar Farisei auzind ziceau: 
Acesta nu scoate afară demoni, 
de cât cu Beelzebul, ca stăpin 
peste demoni. 

25. Dar cunoscend gândurile 
lor, le zise: Ori-ce împărăție des-. 
binându se în sine este pustiită, 
și ori-ce oraş sau casă desbinân- 
du se în sine nu va sta. 

26. Şi dacă Satan scoate afară, 
pe Satan, sa desbinat in sine; 

deci cum va sta împărăţia lui? 
21. Şi dacă eu scot afară cu 

Beelzebul pe demoni, fii voștri 
cu cine i scot afară ? De aceea 
ei vor fi judecători voștri. 

28. Iar dacă eu cu spirit dum- 
nezeesc scot afară pe demoni, a 
ajuns deci la voi împărăţia lui 
Dumnezeu. 

29. Sau cum poate eine-va să 
intre în casa celui tare şi să i 
răpiască uneltele, dacă nu va fi 
legat mai 'nteiu pe cel tare? Şi 
atunci "i va prăda casa. 

30. Cine nu este cu mine îm-   

potriva mea este, şi cine nu 
stringe cu mine, risipește. 

3l. De aceea zic vogă: Ori-ce 
păcat şi blasfemare vor fi ertate 
oamenilor, dar blasfemarea Spi- 
ritului nu va fi ertată oamenilor 

32. Şi ori-cine va fi zis cuvent 
împotriva Fiului omului, ertat va 
fi lui; dar ori-cine va fi zis îm- 
potriva Spiritului sânt nu va fi 
ertat lui nici în veacul acesta, 
nici în cel viitor. | 

33. Sau spuneţi că pomul este 
bun, și rodul lui bun; sau spu- 
neţi că pomul este rău și rodul 
lui r&u: căci din rod se cunoaște 
pomul. 

34. Pui de viperă, cum puteţi 
grăi cele bune, fiind voi râi? 
Căci din prisosul inimei grăeşte 
gura. 

35. Omul bun din comoară 
bună scoate afară cele bune; şi 

omul rău din comoară rea scoate 
afară cele rele. 

36. Şi zic voă, că ori-ce cuvent 
nefolositor pe care 11 vor grâi 
oameni, vor da despre densul so- 
coteală în zi de judecată. 

37. Căci din cuvintele tale vei 
fi îndreptăţit şi din cuvintele tale 
vei fi osîndit. 

38. Atunci "i respunseră uni 
din Cărturari și Farisei zicend: 
Invăţătorule, voim de la tine să 
vedem un semn. 

39. Iar el respunzând le zise: 
Un neam rău și: desfrinat - cere 
semn, şi semn nu se va da lui, 
de cât semnul lui Ilona profetul. 

40. Căci după cum iona fu în
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pântecele chitului trei zile și trei 
nopți, ast-fel va fi Fiul omului 
în inima pămentului trei zile și 
trei nopți. 

41. Bărbaţi din Ninevi se vor 
scula la judecată cu neamul a- 
cesta și '] vor osendi; că ei sau 

pocăit la predica lui Iona, şi iată 
mai mult de cât Iona este aci. 

42. O împerateasă de la miază 
zi să va ridica la judecată cu 
neamul acesta şi "1 va osîndi, că 
a venit de la marginile pămen- 
tului să asculte înţelepciunea lui 
Solomon, și iată mai mult de cât 
Solomon este aci. 

43. lar când spiritul necurat 
va fi eșit din om, umblă prin 
locuri fără apă căutând repaus, 
şi nu găseşte. 

44. Atunci zice: M& voi în- 
toarce la casa mea de unde am 
eșit; și venind o află deșăriată, 
măturată și gătită. 

45. Atunci să duce şi iea, cu sine 
alte şapte spirite mai rele de cât 
el, și intrând locuese aci; și să 

fac cele de pe urmă ale omului 
aceluia mai rele de cât cele d'in- 
tâiu. Așa să va întimpla şi a- 
cestui neam rău. 

46. Anchă& grâind el gloatelor, 
iată mama şi fraţi lui steteau 
afară, căutând să "i vorbiască, 

41. Şi zise lui oare-cine: lată 
mama ta. şi fraţi t&i stau afară 
căutând să "ţi vorbiască. 

48. Iar el respunzend zise celui 
care "i spunea: Cine este mama 
mea și cine sânt fraţi mei ? 

49. Şi întinzend mâna sa spre 
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ucenici săi zise: lată mama mea 
și fraţi mei; 

50. Căci ori cine va fi făcut 
voia Tatălui meu care este în ce- 
ruri, acela 'mi este frate și soră 
și mamă. 

CAP. XIII. 

Pilda cu semănătorul, aluatul, grăuntele de 
muștar și altele, Lisus e despreţuit în pa- 
tria sa, 

1. În acea zi eşind lisus din 
casă, şădea lângă mare. 

2. Şi să adunară la densul 
gloate multe în cât el intră în 
vas ca să şază, iar toată gloata 
stetea pe țărm. 

3. Şi le cuvintă lor multe în 
pilde zicend: Iată a eşit semă- 
nătorul să semine. 

4. Şi sămănând el unele se- 
minţe căzură lângă cale, şi ve- 
nind pasărele le au mâncat. 

5. lar altele căzură pe loc pe- 
tros, unde nu aveau pământ mult, 
și îndată răsăriră, pentru că nu 
aveau pământ adânc; 

6. Răsărind âns8 soarele fură 
arse de arșiţă, și pentru că nu 
aveau rădăcină să uscară. 

7. Jar altele căzură peste spini, 
și crescură spini și le înăbușiră. 

8. Altele căzură peste pămentul 
cel bun și deteră rod, una o sută, 
alta, șai-zeci, alta trei-zeci. 

9. Cine are urechi, să auză. 
10. Și apropiindu se ucenici 'i 

ziseră: Pentru ce le vorbeşti în 
pilde ? 

11. lar el respunzând le zise:
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Pentru că voă vi sa dat să cu- 
noașteţi tainele împărăţii ceru- 
rilor, dar acelora nu li s'a dat. 

12. Căci cine are, “i se va da 
și va avea de prisos; iar cine nu 
are, şi ce are se va lua de la 
densul. 

13. De aceea le vorbese în 
pilde, căcă gloatele văzând nu văd 

şi auzind nu aud, nici nu pricep. 
14. Şi se împlineşte cu densele 

profeția lui Isaia ceea ce zice: 
Cu auzul veţi auzi, dar nu veţi 
înţelege, și văzend veţi vedea, 
dar nu veţi cunoaşte. 

15. Căci s'a îngrășat inima a- 
cestui popor, și cu urechile a 
auzit greu, și a închis ochi lui, 
ca nu cumva să vază cu ochi și 
să auză cu urechele și să înţe- 
leagă cu inima şi să să întoarcă 
ca să “i vindec pe ei. 

16. Fericiţi sânt ochi voştri că 
văd şi urechele voastre că aud. 

17. Căci adevăr zic voă, că 
mulţi profeţi şi drepţi au dorit 
să vază ce vedeţi și n'au văzut, 
şi să auză ce auziţi, şi n'au 
auzit. 

18. Deci voi ascultați pilda se- 
mănătorului. 

19. Ori-cine aude cuvintul îm- 
părăţii și nu înțelege, vine vi- 
cleanul și răpește ce este să- 
mănat în inima lui; acesta este 

la care s'a semânat lângă cale. 
20. lar ce sa semănat pe loc 

petros, acesta este care aude 

cuvântul și îndată cu bucurie "| 
primeşte; 

21. Dar nu are rădăcină în sine,   

ci este penă la un timp, şi în- 
templându se strimtorare sau 
gonire pentru cuvânt îndată să 
sminteşte. 

22. lar ce s'a semănat în spini, 

acesta este care aude cuventul, 
dar grija lumii și înșălăciunea 
bogății înăbușeşte cuvântul, și să 
face neroditor. 

23. lar ce s'a semănat pe pă- 
mentul bun, acesta este care 
aude cuvântul și înţelege, care 
rodește şi face unul o sută, altul 
șai-zeci, altul trei-zeci. 

24. Altă pildă le a pus lor îna- 
inte zicend: S8 aseamănă împă- 
răţia cerurilor omului care sea- 
mănă seminţă bună în țarina sa. 

25. Dar dormind oameni, veni 
vrăjmașul lui și semănă neghină 
între grâu şi să duse. 

26. Iar când crescu verdeaţa 
şi făcu rod, atunci se arătă și 
neghina. 

27. Şi venind slugele stăpinului 
casei "i ziseră: Doamne, oare nu 
ai semănat sămință bună în țarina 

ta ? de unde este dar neghina ? 
28. lar el le zise: Un om vrăj- 

maș a făcut aceasta. Şi dânși "i 
zic: Voeşti dar să ne ducem s'o 
alegem ? 

29. lar el zice: Nu, ca nu cum 
va alegând neghina să smulgeţi 
împreună cu densa și grâul. 

30. Lăsaţi să crească amendoă 
împreună penă la seceriş și în tim- 
pul secerișului voi zice secerăto- 
rilor: Alegeţi mai 'nteiu neghina 
şi legaţi o snopi ca să fie arsă, iar 
grâul stringeţi 'l în grânarul meu.
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31. O altă pildă le puse inainte 
zicend: Impă&răţia cerurilor este 
asemenea unui grăunte de mu- 
Ștar, pe care luându'l un om 7] 
semănâ în țarina sa. 

32. Este mai mic de cât toate 
semințele, dar când a crescut 
este mai mare de cât legumele 
şi se face pom, în cât vin pa- 
sările cerului și stau în ramu- 
rile lui. 

33. O altă pildă le vorbi: Im- 
părăţia cerurilor este aseminea 
unui aluat, pe care luându 110 
femee ”! a ascuns în trei măsuri 
de făină penă ce s'a dospit tot. 

34. Toate acestea le vorbi lisus 
gloatelor în pilde, și fără pildă 
nu le vorbia nimic; 

35. Ca să se împliniască ce s'a 
zis prin profetul care zice: De- 
schide voi gura mea în pilde, 
spune voi tare cele ascunse de 
la, întemeiarea lumii. 

36. Atunci lăsând gloatele să 
duse în casă; și să apropiară de 
densul ucenici lui zicend: Deslu- 
șeşte ne noă pilda cu neghina 
țarinei. 

37. Jar el respunzând zise: Cel 
care seamănă s&minţa cea bună 
este Fiul omului 

38. Iar țarina este lumea; se- 
minţa cea bună, aceștia sânt fii 
împărății, iar neghina sunt fii 
celui r&u. 

39. Vrăjmașul care a semănat o 
este diavolul; iar secerişul este 
sfărșitul lumii, şi secerători sânt 
ângeri. 

40. Deci după cum se alege 

  

  

neghina și se arde în foc, ast-fel 
va fi la sfârşitul lumii. 

41. Va trimite Fiul omului pe 
ângeri săi și vor culege din îm- 
p&răţia lui toate smintelele şi pe 
cei care fac fără de legea. 

42. Şi "i vor arunca pe ei în 
flacărea focului; acolo va fi plân- 
gere și scrâșnirea dinţilor. 

43. Atunci drepţi vor străluci 
ca soarele în împărăţia Tatălui 
lor. Cine are urechi, să auză. 

44. Împărăţia cerurilor este a- 
seminea unei comori ascunsă în 
țarină, pe eare găsind o un om 
a ascuns 0, și de bucurie pentru 
ea se duce şi vinde toate câte le 
are și cumpără țarina aceea, 

45. Împărăţia cerurilor este 
iarăși aseminea unui om negustor, 
căutând mărgăritare bune. 

46. Și găsind un mărgăritar 

de mult preţ, ducându se vându 
tot ce avea și "1 cumpără, 

47. impă&răţia cerurilor este 
iarăşi aseminea unui năvod a- 
runcat în mare și care prinde 
de tot felul; 

48. Pe care când s'a umplut tră- 
Sendu'l năvodari pe țărm şi așă- 
zendu se au ales în vase ce era bun, 
iar ce era rău au aruncat afară. 

49. Ast fel va fi la sfârşitul 
lumii; vor eși ângeri şi vor de- 
spărți pe cei răi din mijlocul 
drepţilor. 

50. Şi "i vor arunca pe denşi 
în flacăra focului; acolo va fi 
plângerea și scrâșnirea dinţilor. 

51. Aţi înţeles toate acestea ? 
Ei "i respund: Așa, Doamne.
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52. Iar el le zise: De aceea, 
ori ce cărturar care a fost făcut 
ucenic al împă&răţii cerurilor este 
aseminea unui om,stăpîn al casei, 

care scoate din comoara sa cele 
noi şi cele vechi. 

53 Şi a fost când sfârși lisus 
pildele acestea. să duse de acolo. 

54. Şi venind în patria sai 
învăţa pe denși în sinagoga lor, 
în cât ei steteau uimiţi şi ziceau: 
De unde are acesta înţelepciunea 
aceasta, și puterile ? 

55. Oare nu este el fiul tesla- 
rului? Nu se numește oare muma 
lui Maria şi fraţi lui Iacob şi 
Iosef și Simon și luda ? 

56. Şi surorile lui nu sunt oare 
toate la noi? Deci de unde are 
densul toate acestea ? 

57. Şi se smintiau întru el, lar 
lisus le zise: Nu este un profet 
despreţuit, de cât în patria şi 
casa sa. 

58. Şi n'a făcut aci multe mi- 
nuni pentru necredința lor. 

CAP. XIV. 

Uoiderea lui Joan Botezătorul. Săturarea a 
cinci mii de oameni, Iisus umulă pe mare. 

1. În timpul acela auzi Erod 
tetrarchul vestea despre lisus; 

2. Şi zise oamenilor săi: A- 
cesta este Ioan Botezătorul; el 
s'a sculat din morți, şi de aceea, 
puterile lucrează în el. 

3. Pentru că Erod prinzând pe 
loan '] legă în închisoare pentru 
Erodiada, femeea fratelui său.   

4. Căci loan "i zicea: Nu ţi se 
cuvine ţie s'o aibi pe densa. 

5. Şi voind să '] omoare să 
temu de gloată, că "1 avea pe 
dânsul ca pe un profet. 

6. Şi sărbătorindu se zioa na- 
șterii lui Erod, fiica Erodiadei a 
jucat înaintea oaspeților şi plăcu 
lui Erod; 

4. De aceea cu jurământ fă- 
gădui să "i dea ori-ce ar cere. 

8. lar ea îndemnată fiind de 
muma sa, dă'mi, zice, aci pe dise 

capul lui Ioan Botezătorul. 
9. Şi întristându se domnitorul 

pentru jurăment şi pentru cei 
care ședeau împreună cu el la 
masă porunci să se dea; 

10. Şi trimiţend tăie capul lui 
Ioan în închisoare. 

11. Şi se aduse capul lui pe 
un disc și fu dat fetei şi '7 duse 
mumei sale. 

12. Şi venind ucenici lui luară 
corpul şi '] îmormântară, şi du- 
cându se deteră de ştire lui 

lisus. 
13. Iar Iisus auzind se depăriă 

de acolo într'un vas în loc pustiu 
la o parte, şi auzind gloatele îi 
urmară, pe jos din orașele lor. 

14. Şi eşind văzu gloată multă, 
şi “i se făcu milă de densele şi 
tămădui pe bolnavi lor. 

15. Și făcendu se seară se a- 
propiară de densul ucenici zicând: 
Pustiu este loculşi ceasul a trecut 
acum; deci dă drumul gloatelor 

ca ducându se în sate să 'și cum- 
pere de mâncare. 

16. Iar lisus le zise: N'au tre-
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buinţă să se ducă; daţi le voi să 
mănânce. 

17. Dar denși "i zic: Nu avem 
aci de cât cinci pâini și doi pești. 

18. Şi Ze zise: Aduceţi "mi a- 
cestea aci. 

19. Şi poruncind ca gloatele 
să șează la masă pe verdeață, 
luând cele cinci pâini și cei doi 
peşti, căutând spre cer bine-cu- 
vintă, şi frângend dete ucenicilor 
pâinele, iar ucenici gloatelor. 

20. Şi mâncară toate și se 
săturară, şi strinseră prisosul 
de frămituri, do&sprezece coșuri 
pline. 

21. lar cei care mâncaseră erau 
bărbaţi ca la cinci mii afară de 
femei și copii. 

22. Şi îndată sili pe ucenici 
săi să intre în vas și să treacă 
înaintea lui de cealaltă parte, 
penă ceva fi dat drumul gloatelor. 

23. Şi după cea dat drumul 
gloatelor se sui pe munte la o 
parte ca să se roage. Şi făcendu 
se seară era singur acolo. 

24. lar vasul era acum în mij- 
locul mării muncindu se de va- 
luri; de oare-c2 vântul era îm- 
potrivitor. 

25. Şi la a patra streajă din 
noapte veni la denși umblând pe 
mare, 

26. Văzendu '] dar ucenici um- 
blând pe mare s& spăimentară, 
zicând că este o nălucă, şi de frică 
strigară. 

27. Dar lisus îndată le vorbi 
zicend: Indrăsniţi, eu sânt; nu 
VE temeți.   

28. Şi r&spunzându "i Petru 
zise: Doamne, dacă ești tu, po- 
runcește să viu la tine pe apă. 

29. Iar el zise: Vino. Şi dându 
se jos din vas, Petru merse pe 
apă şi veni la lisus. 

30. Văzend âns8 ventul tare se 
temu, și începend a se afunda 
în mare strigă zicând: Doamne, 
scapă mă. 

31. Atunci lisus îndată întin- 
zend mâna '] apucă și "i zise: 
Puțin credinciosule, pentru ce te 
ai îndoit? 

32. Şi suindu se ei în vas să 
potoli ventul. 

33. Iar cei din vas venind se 
închinară lui zicend: Adevărat 
Fiul lui Dumnezeu ești. 

314. Şi trecend veniră în pă- 
mentul Genezaret. 

35. Dar cunoscându'l oameni 
locului aceluia, trimiseră în tot 
ținutul acela şi i aduseră pe toţi 
bolnavi. 

36 Şi "1 rugau ca numai să se 
atingă de ciucuri vestmântului 
său; și câţi se atinseră fură scă- 
paţi cu desăverșire. 

CAP. XV. 

Despre spălarea mâinilor. Qălearea datinilor 
şi ce spurcă într'adevăr pe om. Fiica fe- 

mei canaanile şi însănătoşirea unor bol- 
nai. Ospătarea a patru mil de bărbaţi 
afară de femei şi copii. 

1 Atunci vin la lisus Cărtu- 
rari și Farisei din lerusalem zi- 
când: 

2. Pentru ce ucenici tăi calcă 
ronduiala bătrinilor? căci nu 'şi
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spală mâinele când mănâncă 
pâine ? 

3. Iar el respunzend le zise: 
Pentru ce și voi căleaţi porunca 
lui Dumnezeu pentru rânduiala, 
voastră ? 

4. Căci Dumnezeu a zis: Cin- 
steşte pe tatăl tâu și pe muma 
ia, și cine vorbeşte de rău pe 
tată sau pe mumă să moară ne- 
greșit, 

5. lar voi ziceţi: cine va fi zis 
tatălui sau mumei: Dăruit este 
Domnului ori-ce ai folosi de la, 
mine; acela neapărat nu va cinsti 
pe tatăl său sau pe muma sa. 

6. Deci aţi desfiinţat legea lui 
Dumnezeu pentru rOnduiala voa- 
stră. 

7. Făţarnicilor, bine a profe- 
tizat despre voi Isaia zicend: 

8. Poporul acesta cu buzele mă 
cinstește, dar inima lui departe 
este de mine; 

9. In zadar mă cinstesc învă- 
fând învățături, ce sânt porunci 
omenești, 

10. Şi chemând la sine gloata 
zise lor: Ascultaţi și înţelegeți; 

11. Nu ce intră pe gură spurcă 
pe om, ci ce ese din gură, aceea 
spurcă pe om. 

12. Atunci apropiindu se uce- 
nici “i zic: Ştii că Farisei auzind 
cuvântarea s'au smintit ? 

13. lar el respunzend zise: 
Ori-ce sad, pe care nu l'a sădit 
Tatăl meu cel ceresc, va fi desră- 
dăcinat. 

14. Lăsaţi "i pe denși; orbi stint 
arătători de drum la orbi; iar   

un orb dacă va arăta drumul la 
alt orb, amendoi vor cădea în 
groapă. 

15. Atunci respunzând Petru "i 
zise: Deslușaște noă pilda aceasta. 

16. Iar el zise: Şi voi nu pri- 
cepeţi ânch& ? 

17. Nu înțelegeţi că ori ce intră. 
în gură se duce în pântece şi se 
aruncă în cloacă ? 

18. Dar cele ce pornesc din gură, 
es din inimă, și acelea spurcă pe 
om. 

19. Căci din inimă es gândiri 
rele, omoruri, adulter, desfrânare, 

furturi, mărturii mincinoase, blas: 
femii. 

20. Acestea sint care spurcă 
pe om, dar a mânca cu mâini 
nespălate nu spurcă pe om. 

21. Şi eşind de acolo lisus se 
duse în părţile Tirului și Sido- 
mului. 

22. Şi iată o femee Canaanee 
eșind din laturile acelea strigă 
zicând: Milueşte mă, Doamne liul 
lui David; fiica mea este mun- 
cită rău de demon. 

23. lar el nu "i respunse un 
Guvent. Şi apropiindu se de dân- 
sul ucenici săi 7] rugau zicend: 
Dă “i drumul că strigă în urma 
noastră. 

21. Şi respunzend zise: Nu sunt, 

trimis de cât la oile cele perdute 
de casa lui Israel. 

25. Și venind ea îi se închină 
zicând: Doamne, ajută'mi. 

26. Iar el respunzend zise: Nu 
se cuvine a lua pâinea copiilor 
şi a o arunca câinilor.
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27. Şi ea zise: Așa este, Doamne, 
dar și câini măvâncă din frămi- 
turile ce cad de la masa stăpi- 
nilor lor. 

28. Atunci respunzend lisus "i 
z'se: Femee, mare este credința 
ta; fie.ţie cum voești. Şi să în- 
sănătoși fiica ei din acel ceas. 

29. Și trecend de acolo Iisus 
se duse lângă marea Galilei și 
suindu se pe munte șăzu acolo. 

30. Şi veniră la, densul gloate 
multe, avend cu densele şchiopi, 
muţi, orbi, strâmbi și alţi mulți, 
și “i aruncară lângă picioarele lui 
şi el "i tămădui. 

31. Ast-fel că gloata se minună 
văzend pe muţi grăind, pe cei 
strâmbi sănătoși, pe şchiopi um- 
blând și pe orbi văzând; şi mă- 
riră pe Dumnezeul Jui Israel. 

32. Atunci lisus chemând la 
sine pe ucenici s8i zise: 'Mi este 
milă de gloată, că de trei zile 
acum așteaptă lângă mine şi nu 
au ce să mănânce; şi a le da 
drumul nemâncate nu voesc, ca 
nu cumva să leșine de foame pe 
drum. 

33. lar ucenici i zic: De unde 
avem noi în pustie atâtea pâini 
în cât să săturăm atâta gloată? 

34. Și lisus le zice: Câte pâini 
aveţi? Iar ei zic: Sapte şi puţini 
peștişori. 

35. Şi porunci gloatelor să șază 
jos pe pământ. 

36. Şi luând cele șapte pâini 
și pești, mulţumind frânse şi dete 
ucenicilor, iar ucenici gloatelor. 

37. Si mâncară toate încât să   

săturară, şi luară prisosul de fră- 
mituri şapte coșuri pline. 

38. lar cei ce mâncară erau 
patru mii de oameni, afară de 
femei şi copii. 

39. Şi dând drumul gloatetor 
se sui în vas și veni în Jalurile 
Magrdalei. 

CAP. XVI. 

Farisei şi Saducei cer un semn ceresc, A- 
luatul Fariseilor. Deosebite păreri despre 

Zisus şi mărturisirea lui Petru, Ohristos 
spune mai 'nainte moariea sa. Adevăraţi 

ucenici. 

1. Şi apropiindu se Farisei și 
Saducei ispitind cerură de la 
dânsul să le arate un semn din 
cer, 

2. lar el respunzend le zise: 
Când se face seară ziceţi senin 
va fi, pentru că cerul este roşu; 

3. Şi dimineaţa zicei: Astăză 
furtună ca fi, pentru că cerul este 
roșu şi turbure. Faţa cerului știți 
s'o judecaţi, dar semnele timpu: 
rilor nu le puteţi judeca ? 

4. Un neam rău și desfrănat 
cere semn, și semn nu se va da 
lui, afară de semnul lui lona. Şi 
lăsându'i plecă. 

5. Şi venind ucenici lui în cea- 
laltă parte uitară să iea pâini. 

6. lar lisus le zise: Luaţi a- 
minte și feriţi vă de aluatul Fa- 
riseilor şi Saduceilor. 

7. Şi ei se gândiau întru sine 
zicend că pâini nu luarăm. 

8 Dar lisus înțelegând zise: 
Ce vă gândiţi în enși vă, puţin 
credincioșilor, că nu luarăţi pâini?
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9. Nu pricepeţi ânchă, nică nu 
vă aduceţi aminte de cele cinci 
pâini ale celor cinci mii şi câte 
coşuri luarăţi. 

10. Nică de cele șapte pâini ale 
celor patru mii şi câte coșuri 
luarăţi ? 

11. Cum nu pricepeţi că nu 
despre pâini vă zisei? Ci feriţi 
vă de aluatul Fariseilor şi Sa- 

duceilor. 
12. Atunci înţelesără că nu 

zise, ca denşi să se feriască de 
aluatul pâini, ci de învățătura 
Fariseilor şi Saduceilor. 

13. Şi venind lisus în părţile 
Cesarei lui Filip întrebă pe uce- 
nici s€i zicend: Pe cine zic oameni 
că este Fiul omului ? 

14. Iar ei respund: uni pe loan 
Botezătorul, alţi pe Elie, şi alţi 
pe leremia sau pe unul dintre 

profeţi. 
15. Dar voi, zice el, cine ziceţi 

că sunt eu? 
16. Atunci respunzend Simon 

Petru zise: Tu ești Christosul, 
Fiul lui Dumnezeu cel viu. 

17. Şi respunzend lisus îi zise: 
Fericit ești Simone, fiul lui Iona, 
căci carne şi singe nu "ţi au desco- 
perit ţie, ci Tatăl meu cel din 
ceruri. . 

18. Şi eu zic ţie că tu ești 
Petru, și pe această peatră voi 
clădi biserica mea, și porţile ia- 
dului nu vor fi mai tari faţă de 
densa, 

19. Şi voi da ţie cheile împă- 
răţii cerurilor, și ori ce vei fi 

legat pe păment va fi legat în   

ceruri, şi oră ce vei fi deslegat 
pe păment va fi deslegat în ce- 
ruri. 

20. Atunci porunci ucenicilor 
ca să nu spună nimenui că el 
este Christosul. 

21. De atunci începu lisus să 
spună ucenicilor sei, că trebue, 
ca el să meargă la Ierusalem şi 
să sufere multe de la bătrâni, şi 
de la mai mari preoţilor și de la 
cărturari, şi să fie omorit și a 
treia zi să se scoale. 

22 Şi luându'l la o parte Petru 
i zice certând: Milostiv săți fie 
Dumnezeu, Doamne; nu va fi pen- 
tru tine aceasta. 

23. Iar el întorcendu se zice 
lui Petru: Mergi înapoia mea, 
satană ; sminteală ești pentru 
mine, că tu nu ai în gând cele 

ce sint ale lui Dumnezeu, ci cele 

ce sânt ale oamenilor. 

24. Atunci lişus zise ucenicilor 

sâi: Dacă voeşte cineva să vie 

după mine, să se lepede de sine 

şi să ea crucea sa şi să mi ur- 

meze. 
25. Căcă cine va fi voit să şi 

scape viaţa, o va perde pe ea; 

dar cine va fi perdut viaţa sa 

pentru mine, 0 va afla. 

26. Pentru că ce va folosi omul, 

dacă va fi câştigat lumea în- 

treagă, iar viaţa sa o va fi perdut; 

sau ce va da omul în schimb pen- 

tru viaţa sa? 

27. Căci Fiul omului are să vie 

în mărirea Tatălui seu cu toţi 

ângeri sti, şi atunci va răsplăti 

fie căruia după fapta sa.
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28. Adevăr zic voă, sunt uni 
din cei de faţă care nu vor gusta 
moarte până ce nu vor fi văzut 
pe Fiul omului venind în împ&- 
răţia lui. 

CAP. XVII. 

Schimbarea la față. Ioan Botezătorul este un 
alt Elie. Insănătoşirea lunatecului, Necre- 
dința ucenicilor. Statirul găsi! în peşte, 

1. Şi după șase zile Iisus iea 
cu sine pe Petru şi pe Iacob şi 
pe Ioan fratele lui şi "i duce pe 
denși pe un munte înalt la o 
parte. 

2. Şi se sehimbă la faţă înaintea 
lor, și strâluci fața lui ca soarele 
şi vestmintele lui să făcură albe 
ca lumina. 

3. Şi iată li se arătă lor Moise 
şi Elie, vorbind împreună cu 
dânsul. 

4. Atunci începând Petru zise 
lui lisus: Doamne, este bine ca să 
fim aici; dacă voeşti voi face 
aci trei colibi, ţie una și lui 
Moise una și lui Elie una. 

5. Vorbind el ânchă, iată un 
nor luminos "i umbri pe denşi, 
şi iată un glas din nor zicend: 
Acesta este Fiul meu cel iubit, 
întru care am bine voit; ascultați 

de densul. 

6. Şi auzind ucenici, căzură cu 
faţa. lor la pământ și să temură 
foarte. 

7. Şi apropiindu se lisus "i a- 
tinse și zise: Sculaţi ve și nu vă 
temeţi. 

8. lar ei ridicându şi ochi nu 
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vă&zură pe nimeni, de cât numai 
pe lisus. 

9. Şi dându se ei jos de pe 
muntele acela, le porunci lisus 
zicend: Nimenui să nu spuneți 
vedenia până când Fiul omului 
să va fi sculat din morți. 

10. Şi /] întrebară pe el uce- 
nici zicend: Pentru ce zic dar 
Cărturari că trebue să vie mai 
'nteiu Elie ? 

11. Jar el respunzend zise: Elie 
vine întradevăr şi va întocmi 
iarăşi toate. 

12. Dar eu vă zic că Elieaşi 
venit, ânsă ei nu lau cunoscut, 
ci făcură cu densul câte au voit; 
ast fel și Fiul omului va suferi de 
la denşi. 

13 Atunci înţeleseră ucenici 
că el le vorbise despre Ioan Bo- 
tezătorul. 

14. Şi mergend ei spre gloată, 
veni la densul un om căzând în 
genuchi la el 

15. Și zicend: Doamne, fie “ţi 
milă de fiul meu, că este lunatie 
și suferă r&u; căci de multe ori 
cade în foc și de multe ori în 
apă. 

16. Şi lam adus pre ella uce- 
nici tei, dar ei nu putură să 1] 
tămăduiască. 

11. Iar lisus respunzând zise: 
Neam necredincios și sucit, până 
când voi fi cu vol? Penă când 
vă voi îngădui? Aduceţi 11 la 
mine aci 

18. Şi Iisusil certă, şi demonul 
eși de la dânsul, și copilul fu tă- 
măduit din ceasul acela.
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19. Atuncă apropiindu se uce- 
nici de lisus la o parte ziseră: 
Pentru ce noi nu puturăm să "| 
dăm afară pre el? 

20. Iar el le zice: pentru ne- 
credinţa voastră; căci adevăr zic 
voă, daca aţi avea credinţă cât 
un grăunte de muștar, veți zice 
muntelui acestuia: Treci de aică 
colo, și va trece, şi nimic nu va, 
fi cu neputinţă pentru voi. 

21 Dar acest fel de demoni nu 
ese, de cât numai cu rugăciune 
şi post. 

22. Şi fiind ei în Galilea le zise 
Jisus: Fiul omului are să fie dat 
în mâinele oamenilor. 

23. Şi "1 vor omori şi a treia 
zi se va scula, iar ei să îutristară, 
foarte. 

24. Şi venind ei în Capernaum, 
să apropiară de Petru cei care 
strâng jumătatea de siclu şi zi- 
seră: Invăţătorul vostru nu plă- 
tește jumătatea, de siclu ? 

25. El zice: Aşa. Şi intrând el 
în casă lisus “i apucă 'naintezi- 
când: Ce “ţi se pare, Simone? 
Domnitori pămentului de la cine 
ieau tribut sau cens? De la fii 
lor sau de la streini? 

26. De la streini, zice el. A- 
tunci dar, i zise lisus, fii sânt 
scutiți, 

21, Dar ca să nu le fim spre 
sminteală, ducându te la mare 
aruncă o undiţă și peştele care va 
fi eșit întâiu “ea "1, şi deschizend 
gura lui vei afla un statir; pe 
acela luându '], dă "] lor pentru 
mine şi pentru tine.   
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CAP. XVIII. 

Ucenici întreabă pe Iisus cine este mai mare, 
Pilla despre oaea rătăcită, Despre fratele 
care greșaşte. Dreptul d'a lega şi deslega. 
Pilda despre Domnul care cere socoteală 

slugii sale. 

1. In ceasul acela se apropiară 
ucenici de Iisus zicând: Cine este 
oare mai mare în împărăţia ce- 
rurilor ? 

2. Şi chemând la sine pe un 
copil îl puse în mijlocul lor, 

3. Şi zise: Adevăr zic voă, daca 
nu vă veţi întoarce și să fiţi ca 
copii. nu veţi intra în împărăţia 

cerurilor. 
4. Deci dar, ori cine se va smeri 

pe sine ca acest copil, acela este 
mai mare în împărăţia cerurilor; 

5. Şi cine va fi primit pe un 
copil ca acesta în numele meu, 
pe mine m& primește. 

6. Iar cine va fi sminteală 
unuia din acești neînsemnaţi care 
cred în mine, mai de folosi 
este să se atârne de gâtul lui o 
peatră de moară și să fie afundat 
în adâncul mării. 

7. Vai lumii din pricina smin- 
telilor; căci trebue ca smintelele 
să vină; dar vai omului aceluia 
prin care vine sminteala. 

8. Deci daca mâna ta sau pi- 
ciorul tău te smintește, taie'l şi 
aruncă'! de la tine; este bine 
pentru tine ca să intri în viaţă 
strâmb sau sehiop, de cât avend 
doă mâini sau doă picioare să fii 
aruncat în focul cel vecinic. 

9. Şi daca ochiul tău te smin- 
tește, scoate şi aruncă? de la
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tine; este bine pentru tine să 
întri cun ochiu în viață, decâţ 
avend doi ochi să fii aruncat în 
gheena focului. 

10. Vedeţi să nu despreţuiţi pe 
vre unul din acești neînsemnaţi; 
căci zic voă, că ângeri lor în ce- 
ruri tot dauna privesc faţa Ta- 
tălui meu, care este în ceruri, 

1]. Căci Fiul omului a venit ca 
să mântuiască pe cel perdut. 

12. Ce vi se pare? daca un 
om are o sută de oi și să rătă- 
cește una din ele, au nu lăsând 
pe cele noăzeci şi noă în munți, 
plecând caută pe cea rătăcită ? 

13. Şi daca să întimplă ca s'o 
afle, adevăr zic voă, că se bu- 
cură de ea mai mult, decât de 
cele noăzeci și noă, care nu se 
rătăciseră. 

14. Astfel fiind, nu este voinţă 
înaintea Tatălui vostru, care este 
în ceruri, ca să peară unul din- 
tr'acești neinsemnaţi. 

15. Şi daca “ţi va fi greșit ţie 
fratele tău, mergi și ceartă "1 
între tine şi el singur; daca va 
fi ascultat de tine, ai câștigat pe 
fratele tău. 

16. lar daca nu va îi ascultat, 
iea cu tine ânchă unul sau doi, 
ca prin gura a doi sau trei mar- 
turi să fie statornicit ori ce cu- 
vent. 

17. Şi daca nu va fi ascultat 
de denşi, spune bisericei; iar daca 
nu va fi ascultat nici de bise- 
rică, să 'ţi fie ţie ca păgânul şi 
vameșul. 

18. Adevăr zic voă, câte veţi   
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fi legat pe pământ, vor fi legate 
în cer; și câte veţi fi deslegat pe 
păment, vor fi deslegate în cer. 

19. Iarăşi zic veă, că daca doi 
dintre voi să vor invoi pe pă- 
ment asupra ori cărui lucru ce 
vor cere, va fi dat lor de la Ta- 
tăl meu care este în ceruri. 

20. Căci unde stint doi sau trei 
adunați în numele meu, acolo 

sunt eu în mijlocul lor. 
21. Atunci apropiindu se dez? 

Petru "i zise: Doamne, de câte 
ori 'mi va greși fratele meu, și 
'i voi erta lui? până de șapte ori? 

22. lisus îi zice: nu zic ţie penă 
de şapte ori, ci până de șapte- 
zeci și şapte de ori. 

23. De aceea împărăţia ceru: 
rilor este aseminea unui om îm- 
părat, care voi să facă socoteală, 
cu slugile sale. 

24. Şi începând el să facă so- 
coteală, "i se aduse unul, ce era 
dator zece mii de talanți. 

25. Dar ne având el cu ce să 
plătiască, domnul său porunei, 
ca să fie vendut el, şi femeea 
lui și copii, și toate câte avea, și 
să, se plătiască. 

26. Deci căzând sluga la pământ 
i se închină zicend: Doamne, 
îngăduește mă, și 'ţi voi plăti tot. 

2%. lar domnul acelei slugi, 
avend milă de densul, "i dete dru- 
mul, şi “i ertă, datoria. 

28. Şi eşind acea slugă găsi, 
dintre cei care erau împreună 
slugi cu dânsul, pe unul care “i 
datora o sută de denari, și pu- 
nend mâna pe densul îl stringea
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de gât zicând: plăteşte ?7m;,. daca 
ești datur. 

29. Deci căzend la pământ cel 
împreună cu el slugă îl ruga zi- 
cend: îngădueşte mă, și "ţi voi 
plăti tot. 

30. Dar el nu voia, ci ducendu 
se îl aruncă în închisoare penă 
ce va plăti datoria. 

31. Deci slugile cele împreună 
cu densul văzând cele întimplate 
se întristară foarte; şi ducendu 
se lămuriră domnului lor toate 
cele petrecute. 

32. Atuncă chemându'l la sine 
domnul său, “i zice: slugă rea, 
toată acea, datorie “ţi am ertat o, 
fiind că m'ai rugat; 

33. Oare nu se cădea ca şi tu 
să ai milă de cel împreună cu 
tine slu-ă, după cum și cu am 
avut milă de tine? 

34. Și mâniindu se domnul său 
îl dete pe mâna chinuitorilor, 
penă ce % va fi plătit toată da- 
toria. 

35. Astfel şi Tatăl meu cel ce- 
resc va face voă, daca nu veţi fi 
ertat din inimele voastre fie care 
fratelui său. 

CAP. XIX. 

Răspunsul lui isus despre despărțire şi 
despre fameni, Punerea mâinilor asupra 

copiilor, Tenărul avut. Pericolul ce aduce 
avuția. Răsplata viitoare a ucenicilor, 

1. Şi a fost când sfârşi lisus 
cuvintele acestea, trecu din Ga- 
lilea și veni în părţile ludei pe 
dincolo de Iordan.   

2. Şi i urmară gloate multe 
şi le tămădui pe ele acolo. 

3. Şi veniră la densul Fa- 
risei ispitindu 1] şi zicând: oare 
se cade omului să 'şi lase femea. 
sa pentru ori ce cuvânt? 

4. Iar el respunzend zise: n'aţi 
cetit că cel care % a făcut din 
început, bărbat și femee “ia fă- 
cut pe denși? 

5. Şi a zis: de aceea va lăsa 
omul pe tatăl săă şi pe mama sa 
și se va lipi de femea sa și vor 
fi cei doi un corp; 

6. In cât nu mai sânt doi, ci 
un corp. Deci ceea ce Dumnezeu 
a unii împreună omul să nu 
desparţă. 

1. Ei "i zic: pentru ce dar Moise 
a orinduit a da carte de desparţire 
şi a o lăsa? 

8. Zice lor: Moise în vederea 
învîrtoşerii inimnei voastre v'a dat, 
voie să lăsaţi pe femeele voastre; 
dar din început n'a fost aşa, 

9. Si eu zic vos: ori cine va fi 
lăsat pe femea sa, afară numai 
pentru desfrânare, şi se va fi că- 
sătorit cu alta, săvirșaște adulter; 
şi cel care s'a căsătorit cu cea 
lăsată să&virşaște adulter. 

10. Zis au lui ucenici: daca 
astfel este starea omului cu fe- 
mea, nu e de folos a se căsători. 

11. lar el zise lor: nu toţi pri- 
mese cuvintul acesta, ci aceia 
căror le este dat. 

12. Căci sunt fameni, care aşa 
au fost născuţi din pântecele 
mamei lor; și sânt fameni, pe 

care oameni îi au făcut fameni;
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şi sunt fameni care sau făcut 
pe sine &nsuși fameni pentru îÎm- 
părăţia cerurilor; cel care poate 
primi, să primiască. 

13. Atunci i se aduseră copii, 
ca să 'şi pună mâinele peste denși 
și să se roage; iar ucenici "i a 
înfruntat. 

14. Dar isus le zise: lăsaţi copii 
şi nu "i opriți a veni la mine; 
căci împărăţia cerurilor este a 
unora ca aceștia. 

15. Şi punând mâinele peste 
dinși, se duse de acolo. 

16. Şi iată unul venind la den- 
sul zise: Invăţătorule bune, ce 
bine să fac, ca să am viaţă 
vecinică ? 

17. lar el îi zise: ce* mă în- 
trebi despre ce este bine? unul 
este bun; dar daca voești să intri 
în viață, păzeşte poruncile, 

18. Care? "i zice; și lisus zise: 
Nu omori; Nu să&virşi adulter; 
Nu fura; Nu mărturisi min- 
cinos ; 

19. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe 
mama ia, şi iubește pe aproapele 
tău ca pe tine ânsuţi. 

20. Zice lui tenă&rul: toate a- 
cestea le am păzit din tinerețea 
mea ; ce 'mi lipseşte ânchă? 

21. Zis a Iisus lui: daca voești 
a fi desăvârșit, mergi, vinde a- 

verea ta şi dă săracilor, și vei 
avea comoară în cer, şi vino, 

urmează 'mi. 

22. lar tânărul auzind cuvântul, 

  

* add. Ce mi zici bun? Nimeni nue 
bun, de cât numai unul, Dumnezeu. 

  

  

plecă, întristat, căci avea avuţii 
multe. 

23. Şi lisus zise ucenicilor 
s&i: adevăr zic voă, că cu greu 
va intra un avut în împărăţia 
cerurilor. 

24. Şi iar zic vo&: mai lesne 
este pentru o camilă să treacă 
printr'o ureche de ac, de cât 
pentru un avut să intre în îm- 
p&răţia lui Dumnezeu. 

25. Şi auzind ucenici Zu să în- 
fiorară tare zicend: cine poate 
dar a fi mântuit? 

26. lar Iisus uitându se la dânși 
le zise: la oameni aceasta este 
cu neputinţă, dar la Dumnezeu 
toate sânt cu putinţă. 

27. Atunci începend Petru "i 
zise: iată, noi lăsarăm toate, și 
“ți urmarăm ţie; deci ce vom 
avea noi ? 

28. Iar lisus le zise: adevăr zic 
vog, că voi care "mi aţi urmat 
mie, la naşterea din nou când 
Fiul omului va fi şăzut pe tronul 
mării sale, veţi șădea şi voi pe 
do&sprezece tronuri judecând pe 
cele dosprezece seminţii ale lui 
israel. 

29. Şi oră cine a lăsat case, 
sau fraţi, sau surori, sau tată, 
sau mamă, sau femee, sau copii, 
sau ţarine, pentru numele meu, 
va primi însutit, şi xa moșteni 

viaţă vecinică, 
30. Mulţi dar fiind înteiu vor 

[ în urmă, și fiind în urmă vor 
Ji înteiu.



MATEIU 

CAP. XX. 

Pilda cu lucrători tocmiţi, Iisus prezice iar 
anoarlea sa. Hama fiilor lui Zebedeu. Orli 
de la Ierichon. 

1, Căcă împărăţia cerurilor este 
aseminea unui om stăpin de casă, 
care eși dis de dimineaţă ca să 
tocmească lucrători în via sa. 

2. Și învoindu se cu lucrători 
pe un denar zioa, îi trimise în 
vica sa, 

3. Și eşind pe la al treilea ceas 
văzu pe alţi stând fără lucru în 
târg; 

4. Si acelora Ze zise: Mergeţi 
și voi în viea med, şi ce este cu 
dreptul voi da voă. 

5. Şi ei se duseră. Eșind iarăși 
pe la al şaselea și al noulea ceas 
făcu aseminea. 

6. Eșind apoi pe la alunspre- 
zecelea ceas găsi pe alţi stând 
fără lucru, şi le zice: Pentru ce 
staţi aci toată zioa fără lucru? 

7. Ei “i zic: Pentru că nimenea 
nu ne a tocmit. Zice lor: Mergeţi 
și voi în viea mea, și ce este cu 
dreptul veți primi. 

8. Și făcendu se seară zice 
domnul viei către îngrijitorul lui: 
Chiamă pe lucrători şi le dă plata 
începând de la cei de pe urmă 
până la cei d'intâiu, 

9. Şi venind cei de pe la al 
unsprezecelea ceas primiră câte 
un denar. 

10. Şi venind cei di'intâiu so- 
cotiau că vor primi mai mult, 
dar primiră și denși câte un 
denar.   
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11. Primind âns6 cârliau îm- 
protiva stăpinului de casă, zi- 
cend: 

12. Aceşti din urmă au făcut 
un ceas, și “i ai pus d'o potrivă 
cu noi care am dus greutatea 
zilei și arşiţa. 

lar el r&spunzând zise unuia 
din ci: Prietene, nu (ţi fac ne- 
dreptate; oare nu te ai învoit cu 

mine un denar? 
14. lea ce este alteu și pleacă. 

Voesc să dau acestui din urmă 
ca şi ţie. 

15. Or nu mi se cade mie să 
fac ce voesce cu ale mele? Or 
ochiul tău este r&u, pentru că eu 
sunt bun ? 

16. Astfel vor fi cei din urmă, 
înteiu, și cei d'intâiu pe urmă. 
Căci mulți sint chemați, dar pu- 

țini aleși. 
17 Și mergend Jisus la Ie- 

rusalem luâ la o parte pe cei 
doisprezece ucenici, şi pe cale 
zise lor: 

183. Iată mergem la Jerusalem 
şi Fiul omului va fi dat mai ma- 
rilor preoţilor şi cărturarilor, și 
îl vor osîndi la moarte, 

19. Şi îl vor da în mâna pă- 
gânilor, ca să 'l bajocoriască, și 
să "| biciuiască și să 1 răstie- 
niască dar a treia zi să va scula. 

20. Atunci să apropiă de 
densul mama fiilor lui Zebedeu 
cu fii ei închinându se și cerând 
ceva de la el. 

21 Iar ol îi zise: Ce voești? 
Ia "i zice: Zi ca să şează acești 
doi fii ai mei, unul da dreapta 

3
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ta, și altul da stânga ta, în îm- 

părăţia ta. 
22. Dar lisus respunzend zise: 

Nu ştiţi ce cereţi. Puteţi bea pa- 
harul pe care am să | beau eu 
— şi să fiți botezați cu boteaul cu 

care mă botez pu — 2 
23. Putem, "i zic ei. Și el le 

zice: Intr'adevăr veți bea paharul 
meu — și cu botezul cu care mă 
bntez eu veți fi botezați —; dar a 
şedea d'a dreapta mea și da 
stânga mea nu este al meu a da, 
ci se va da acelora pentru care 
sa pregătit de către Tatăl meu. 

24. Si auzind cei zece să mâch- 
niră adinc asupra ce:or doi fraţi. 

23. Dar lisus chemându i la 
sine zise: Ştiţi că domnitori pă- 
gânilor "i slăpinese pre ci și cei 
mari întrebuinţează puterea a- 

supra lor. 
26. Nu astfel va fi între voi; 

ci care ar voi să fie mare îulre 
voi, va îi slujitorul vostru, 

27. Şi care ar voi să fie în- 
teiul între voi, va fi sluga voastră. 

28. După cum Piul omului n'a 
venit ca să fie slujit, ci ca să 
slujască, și să dea sufletul său 
preţ de rescumpărare pentru 
mulți. 

29. Şi pornind ei de la Le- 
richon, “i urmară gloate multe. 

30. Și ială, doi orbi, care şt- 
deau lângă cale, auzind că lisus 
trece, strigară zicând: Doamne, 
fie 'ţi milă de noi, Fiule al lui 
David. 

31. Iar gloata "i Infruntă ca să 
tacă, dar ei mai tare strigau zi- 

  

  

cend: Doamne, fie "ţi milă de noi, 
Fiule al lui David. 

32. Si stând Iisus "i chemă, și 
zise: Ce voiţi să vă fac? 

33. Doamne, i zic ei, să se 
deschiză ochi.noștri. 

34 Iar lisus pătruns fiind de 
milă se atinse de ochilor; și în- 

dată v&zură — ochi lor —, şi "i 
urmară. 

CAP. XXI. 

Asina şi mânzul ei. Intrarea în JL rusalen. 
Curăţirea santuarului. Smochinul uscat. 
Intrebare despre botezul lui Ioan. Pille 
despre eri doi fii trimişi 6: vie. Luciă'ori 
care omoară pe moștenitor, Peatra an- 

gulară, 

1. Și când să apropiară de Ie- 
rusalem şi veniră la Betfaghe la 
muntele maslinilor, atunci tri- 
mise lisus pe doi ucenici zi- 
cendu le: 

2. Mergeţi în satul ce este îna- 
intea voastră, şi îndată veţi afla 
o asină legată, și un mânz cu 
deasa; deslegând aduceţi la. mine. 

3. Şi daca cine va var zice 
ceva, spuneţi că Domnul are tre- 
buinţă de ele şi îndată le va tri- 
mite. 

4. Iar aceasta sa făcut, ca să 
se împliniască ce s'a rostit prin 

profetul care zice: 
5. Spuneţi Fiicei Sionului: Iată 

împăratul tău vine la tine, blând 
şi călare pe asin, și pe mânz, 

fiul celui de sub jug. 
6. Ducendu se dar 

fâcend dupe cum le 
lisus. 

ucenici, și 

poruncise
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7. Aduseră asina și mânzul și | din gura pruncilor și a sugăto- 
“Și puseră d'asupra lor vestmin- 
tele, și el să așeză pe dânsele. 

8. Iar partea cea mai mare de 
gloată așternură, veştmintele lor 
pe cale; şi alți tăeau ramă de 
copaci şi aşterneau pe cale. 

9. Şi gloata care mergea îna- 
intea lui şi care venia după dânsul 
strigau zicend: Osana Fiul lui 
David; bine cuvântat este cel ce 
vine în numele Domnului; Osana 
în cele de sus. 

10. Şi intrând el în Terusalem 
se mișcă toată cetatea zicând: 
Cine este acesta ? 

11. Iar gloatele ziceau: Acesta 

Galilei. 

12. Și lisus intră în san- 
tuarul Zu Dumnezeu, dete afară 
pe toţi care vindeau şi cumpărau 
în santuar, și r&sturnă mesele 

schimbătorilor de bani şi seau- 
nele celor care vindeau porumbei, 

și le zise: 
13. Scris este: Casa mea se 

cheamă casă de rugăciune; iar 
voi o faceţi peșteră de tâlhari. 

14. Şi veniră la densul în san- 
tuar orbi și șchiopi, şi el'i tă- 
mădui. 

15. lar mai mari preoţilor şi 
cărturari văzând faptele minu- 
nate pe care le făcuse, și pe copii 
care strigau în santuar zicend: 
Osana Fiul lui David, se măch- 
niră adinc și îi ziseră: Auzi ce 
zic aceștia? 

16. Dar lisus le zice: Adevărat; 
oare naţi cetit nici o dată că 

  

  

rilor ai întoemit laudă ? 
17. Şi lăsându "ieşi afară din ce- 

tate la Betania, și rămase noaptea 
acolo. 

18. Iar a doa zi intorecendu 
se în cetate flămânzi. 

19. Şi văzend un smochin lângă 
cale se duse la el, dar nu găsi 
nimic într'ensul de cât numai 
frunze, și zice lui: de acum îna- 
inte rod din tine să nu se facă, 
în veci. , 

20. Şi se uscă smochinul în- 
dată. Şi văzend ucenici să mirară 
zicend: Cum de se uscă smo- 

“chinul îndată? 
este profetul, Iisus din Nazaretul | 21. Dar lisus respunzend le zise: 

Adevăr zic voă, daca aveţi cre- 
dinţă și nu vă îndoiţi, veţi face 
nu numai ce sa făcut cu smo- 
chinul, ci chiar dacă ziceţi mun- 
telui acestuia: Ridică te şi te a- 
runcă în mare, se va face; 

22. Şi toate câte veţi fi ce- 
rut în rugăciune, crezând, veţi 
primi. 

23. Şi venind el în santuar se 
apropiară de densul, pe când în- 
văţa, mai mari preoţilor și bă- 
trini poporului zicend: Cu ce 
putere faci acestea ? Şi cine “ţi 
a dat puterea aceasta ? 

24. lar lisus respunzend le zise: 
Vă voi întreba și eu un cuvânt, 
pe care daca mi 'l spuneți, și eu 
vă voi spune cu ce putere fac 
acestea. . 

25. Botezul lui loan de unde 
era? Din cer, sau de la oameni? 
lar ei cugetau întru sine zicând:
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Daca zicem din cer, ne va zice: 

Pentru ce dar n'aţi crezut lui. 
26. Iar daca zicem de la oameni, 

ne temem de gloată, pentru că 
toţi ţin pe loan drept un profet, 

21. Și respunzând ei lui lisus 
ziseră: Nu știm. Zise şi el lor: 
Nici eu nu vă spun cu ce putere 
fac acestea. 

28. Ce vi se pare vos? Un 
om avea doi fii; şi ducându se 
la cel d'inteiu zise: Fiule: Du te, 
lucrează azi în viea mea 

29. Iar el respunzend zise: Nu 
voesce; în urmă ânsă părendu i 
rău se duse. 

30. Şi ducendu se la cel d'al 
doilea zise tot astfel. Iar el răs- 
punzând zise: Eu, Doamne, mă 
duc, dar nu sa dus. 

31. Care din aceştă doi a făcut 
voea tatălui? Cel d'inttiu, zic ei. 
Iisus le zice: Adevăr zic voă, că 
vameşi şi desfrânatele merg îna- 
intea voastră în împărăţia lui 
Dumnezeu. 

32. Căci Ioan veni la voi pe 
cale de dreptate, și n'aţi crezut 
lui; iar vameși și desfrânatele 
crezură lui, și voi văzând nici 
nu va părut rău în urnă, ca să 
credeţi lui. 

33. Ascultaţi altă pildă: era un 
om stăpin de casă, care sădi vie 
și o împrejmui cu gard şi făcu 
în ea lin, și clădi turn, şio dete 
lucrătorilor, iar el se duse de- 
parle. 

34. Şi când sosi timpul roa- 
delor trimise slugele sale la lu- 
crători, ca să iea roadele lui: 

  

  

35. Dar lucrători luând pe slu- 
ele lui, pe unul îl bătură, pe altul 
îl uciseră, iar pe altul îl omoriră 
cu petre. 

36. Iarăşi trimise alte slugi mai 
multe de cât cele d'intâiu, și fă- 
cură cu acestea aseminea. 

37. In urmă trimise la denși 
pe fiul su zicând: să vor sfii de 
fiul meu. 

38. Lucrători ânsă văzând pe 
fiul ziseră între denși: Acesta este 
moștenitorul; veniți, să '] ucidem, 
și să avem noi moştenirea lui. 

29. Şi luându 7] 47 aruncară 
afară, din vie și îl uciseră: 

40. Deci când va fi venit dom- 
nul viei, ce va face acelor lu- 
crători ? 

41. ki “i zic: pe cei răi cu rău 
'i va perde, şi viea o va da altor 
lucrători, care să îi dea roadele 
la timpul lor. 

42. lisus le zice: n'aţi cetit 
nică odată în scripturi: Peatra pe 
care n'a luat o în seamă clădi- 
tori, aceasta a fost făcută pentru 
cap de unghiu; de la Domnul a 
fost ea, şi este minunată în ochi 
noştri. 

43, De aceea zic voă, că se va 
lua. de la voi împărăţia lui Dum- 
nezeu, şi se va da neamului care 
face roadele ei. 

44. Şi cine va fi căzut pe peatra 
aceasta se va sfărima; iar pe care 
va îi căzut ea, pe acela îl va 
spulbera. 

45. Și auzind mai mari preo- 
ţilor şi Yarisei pildele lui, cu- 
noscură că vorbeşte despre dânși;
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46. Şi căutând ca să pună mâ- 
na pe densul se temură de gloate, 
pentru că îl ţineau drept un 
profet. 

CAP. XXII. 

Pilda cu cti chemaţi ia nuntă. Daca se cu- 

zine a plăti iribut Cesarului. Femea celor 
şapte frați. Cea mai mare lege. Christos, 
Fiul lui David. 

1. Şi r&spunzend lisus le vorbi 
iar în pilde zicend: 

2. Împărăţia cerurilor este a- 
seminea unui om împărat, care 
făcu nuntă fiului s&u. 

3. Şi trimise slugile sale ca să 
strige pe cei chemaţi la nuntă, 
dar ei nu voiră să vie. 

4. Iarăşi trimise alte slugi zi- 
cend: spuneţi celor chemaţi, iată 
prânzul meu stă gata; tauri mei 
şi cele îngrășate ale mele sânt 
înjunghiate, şi toate sânt gata; 
veniţi la nuntă. 

5. Dar ci ne dând luare aminte 
se duseră, unul la țarina sa, al- 
tul la negustoria sa; 

6. Iar ceilalţi punend mâna pe 
slugile sale Ze înfruntară rușinos 
şi le uciseră. 

7. Auzind dar împăratul se 
umplu de mânie, și trimiţend 
oștile sale nimici pe acei ucigaşi 
și arse orașul lor. 

8. Atunci zice slugilor sale: 
Nunta este gata, dar cei chemaţi 

nu fură vrednici; 
9. Deci mergeţi pe la eşirile 

drumurilor, şi pe câţi i veți găsi, 
chemaţi îi la nuntă. 

  

  

10. Şi eșind slugile acelea la 
drumuri strânseră pe toți câți "i 
aflară, şi r&i și buni; și se umplu 
nunta de oaspeți. 

11. Iar împăratul intrând spre 
a privi pe oaspeţi văzu acolo un 
om ne fiind îmbrăcat în haină 
de nuntă; 

12. Şi îi zice: Prietene, cum 
ai intrat aci ne avend haină de 
nuntă ? lar el tăcu. 

13. Atunci împăratul zise slu- 
jitorilor: Legându "i picioarele şi 
mâinele aruncaţi '] în întunerecul 
cel mai din afară; acolo va fi 
plângerea și scârșnirea dinţilor. 

14. Căci mulţi sânt chemaţi, 
dar puţin aleşi. ! 

15. Atunci ducendu se Farisei 
să sfătuiră cum să "1 prinză în 
cuvent. 

16. Şi trimit la densul pe uce- 
nici lor cu Erodiani zicend: In- 
văţătorule, știm că eşti adevărat, 
şi înveță în adevăr calea lui Dum- 
nezeu, şi nu "ţi pasă de nimenea, 
pentru că nu te uiţi la faţa oa- 
menilor. 

17. Deci spune no&, ce ţi se 
pare ? Se cuvine a da tribut Ce- 
sarului, sau nu ? | 

18. lar lisus cunoscend r&u- 
tatea lor zise: Ce mă ispitiţ, fă- 
ţarnicilor ? 

19 Arătaţi “mi banul de tribut. 
Jar ei "i aduseră un denar. 

20. Şi isus le zice: Al cui este 
chipul acesta și inscripţia ? 

21. Al Cesarului, i zic denși. 
Atunci le zice: Deci daţi Cesa- 
rului ce este al Cesarului, și lui
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Dumnezeu ce este al lui Dum- 

nezeu. 
22, Şi auzind se mirară, şi lă- 

sându "l se duseră. 
23. In zioa aceea veniră la 

dânsul Saducei, care zic că nu 
este înviere, şi '] întrebară zicend: 

241. Invăţătorule, Moise a zis 
daca va fi murit cineva ne avend 
copii, fratele lui va lua pe femea 
lui şi va ridica urmaș fratelui său. 

25. Erau între noi șapte fraţi, 
şi cel d'inteiu căsătorindu se 
muri, şi ne având elurmaș lăsă 
pe femea sa fratelui său, 

26. Aseminea şi al doilea, și 
al treilea penă la al şaptelea. 

217. lar în urmă de toţi muri și 

femea. 
28. La înviere dar a cărui din 

cei șapte va fi femea? căci toți 
o avură. 

29. Atunci r&spunzend lisus le 
zise: Vă& rătăciţi, neştiind scrip- 
turile, nică puterea lui Dumnezeu. 

30. Căci la inviere nici nu se 
însoară, nici nu se mărită, ci 
sunt ca îngeri lat Dumnezeu în cer. 

31. Dar despre învierea mor- 
ţilor n'aţi cetit ce s'a rostit voă 
de Dumnezeu zicând: 

32. Eu sânt Dumnezeul lui 
Abraam, și Dumnezeul lui Isaalk, 
şi Dumnezeul lui Iacob? Dum- 
nezeu nu este Dumnezeu al mor- 
ților, ci al viilor. 

33. Şi auzind gloatele rămaseră, 
uimite de învăţătura lui. 

34. Iar Yarisei auzind, că 
închise gura Saduceilor se adu- 
nară lângă densul,   
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35. Şi întrebâ unul din ei, în- 

văţător de lege, ispitindu '] și zi- 

când : 
36. Invăţătorule, care poruncă 

este mare în lege? 
37. Iar Lisus "i zise: iubește pe 

Domnul Dumnezeul tău în toată 
inima ta şi în tot sufletul tău şi 

în tot cugetul t6u 

38. Aceasta este porunca cea 

mare și cea d'inteiu, 
39. Iaru doa aseminea aceștia: 

iubește pe aproapele tău ca pe 
tine Ensuţi. 

40 In aceste doă porunci se 

coprinde toată legea şi profeţi. 
41. Si adunaţi fiind Farisci, 

lisus “i întrebă zicând: 

42. Ce vise pare despre Christos? 

Al cui fiu este? Al lui David, i 

zic ei. 
43. Cum dar David, le zice el, 

îl numeşte în spirit Domn; zi 

când: 
44. Zis a Domnul Domnului 

meu, șezi d'a dreapta mea, până 

ce voi fi pus pe vrăjmași t&i sub 

picioarele tale. 

45. Decă daca David îl numește 

Domn, cum este fiul lui? 
46. Şi nimeni nu putea să i 

răspunză un cuvent, nici nu în- 

drăsni cineva din aceazi să | mai 

întrebe. 

CAP. XXIII. 

isus mustră pe Faristi și Cărturari pen'ru 

Jățărnicia şi mândria lor. 

1. Atunci Iisus vorbi gloatelor 
şi ucenicilor săi zicend:
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2. Pe scaunul lui Moise au stat 
Cărturari și Farisei. 

3. Deci toate câte vă zic vos, 
faceţi şi păziţi, dar după faptele 
lor nu faceţi; căci ei zic și nu 

fac. 
4. Ei leagă sarcini grele și cu 

anevoe de purtat, şi Ze pun pe 
umeri oamenilor, iar ei enșile nică 
cu degetul lor nu voesce să le 
misce. 

5. 'Toate faptele lor le fac spre 
a fi priviți de oameni, căci fac 
filacteriile lor late, și măresc cău- 
curi veştmentului, 

6. Iubesc cele d'intâiu locuri 
la ospeţe și cele d'inteiu scaune 
în sinagogi, 

7. Şi închinăciunile de pe pieţe 
şi a fi numiţi de către oameni 
Rabi. 

8. Dar voi să nu fiţi numiţi 
Rabi; căci unul este învățătorul 
vostru, iar voi toţi sunteţi frați. 

9. Şi tată să nu numiţi al vostru 
pe păment, căci unul este tatăl 
vostru cel ceresc. 

19. Nici să nu fiţi numiţi în- 
vățători; căcă unul este învăţă- 
torul vostru, Christos. 

11. Cine dar este mai mare 
între voi, va fi slujitorul vostru. 

19. Iar cine se va fi înălţat 
pe sine, va fi umilit; şi cine se 
va fi umilit pe sine, va fi înălţat. 

13. Vai vo&, Cărturară și 
Farisei făţarnici, că închideţi îm- 
părăţia cerurilor înaintea oame- 

nilor; căcă voi nu intraţ 
pe cei care vin nu % lă 
intre. 

ţi, 

ăsaţi să 

pisi | 
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14. Vai voă, Cărturari și Farisei 
fătarnici, că mâncaţi casele vădu- 
vilor, rugându ză rugăciuni lungi ; 

pentru aceasta reți lua mai multă 

osîndă. 
15. Vai vos, Cărturară și Fa- 

risei fățarnici, că încunjuraţi ma- 
rea şi uscatul ca să faceţi un 
proselit, şi când sa făcut, îl fa- 
ceţi fiu al gheenci îndoit de cât 
voi. 

16. Vai voă, învăţători orbi, 
care ziceţi: Cine va fi jurat pe 
templu, nu este nimic: dar cine 
va fi jurat pe aurul templului, 
dator este. 

17. Nebuni și orbi; căci ce este 

mai mare? Aurul sau templul 
care sânţește aurul? 

18. Şi: Cine va fi jurat pe altar, 
nu este nimic; iar cine va fi ju- 
rat pe dărul ce este d'asupra lui, 
dator este. 

19. Orbilor, căci ce este mai 
mare? Darul sau altarul care 
sânţeşte darul? 

20. Deci cine a jurat pe altar, 
jură pe el şi pe toate ce sânt 
d'asupra lui; 

21. Şi cine a jurat pe templu 
jură pe el, şi pe cel care locuește 
într'ensul. 

22. Și cine a jurat pe cer, jură 
pe tronul lui Dumnezeu și pe cel 
care stă pe dânsul. 

23. Vai voă, Cărturari și 
T'arisei făţarnici, că daţi zeciuială 

din ismă şi mărar şi chimen, dar 

aţi lăsat cele mai insemnate ale 

legei: judecarea dreaptă și mila 

| şi “credinţa; pe acestea trebuia
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să le faceţi, și pe acelea să nu Ze 
lăsaţi. 

24. Invăţători orbi, care stre- 
curați ţânțarul, dar înghiţiți că- 
mila, 

25. Vai vog, Cărturari şi 
Farisei făţarnici, că curăţiţi par- 
tea din afară a paharului și a 
vasului de mâncare, dar d'inăun- 
tru sânt pline din răpire şi ne- 
cumpătare. 

26. Fariscule orb, curăţă întâiu 
partea d'inăuntru a paharului și 
a vasului de mâncare, ca să fie 
curată şi partea lui din afară, 

27. Vai voă, Cărturari și 
Farisei fățarnici, că semănați cu 
mormintele văruite, care din a- 
fară se arată frumoase, dar d'i- 
năuntru sânt pline de oase de 
morţi şi de ori ce necurățenie.   28. Astfel şi voi din afară vă 
arătaţi drepţi oamenilor; dar! 
dinăuntru stinteţi plini de făţăr- | 
nicie și fără de lege. 

29 Vai voă, Cărturari și Fa- 
risei făţarnici, că clădiți mormin- 
tele profeților, şi infeumoseţaţă | 
monumentele drepţilor, | 

30. Şi ziceţi: Daca eram noi 
în zilele părinţilor noștri, n'am 
fi părtași cu dânșşi la singele pro- 
feţilor. 

31. Astfel dar mărturisiți voă 
înșivă, că sâinteţi fii ai celor care 
omoriră pe profeți. 

32. Umpleţi și voi măsura pă- 
rinţilor voştri. 

33. Şerpi, pui de viperă, cum | 
să fugiţi de judecata gheenei? | 

34. De aceea, iată, eu trimit la, | 
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voi profeţi şi inţelepţi și cărtu- 
rari; Dintr'enși veţi omori și 
veţi răstieni, și dintr'enși veți 
biciui în sinagogile voastre, și i 
veţi urmări din oraș în oraș; 

35. Ca să vie asupra voastră 
ori ce sânge drept, ce este vărsat 
pe pământ, de la sângele lui 
Abel cel drept penă la sângele 
lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe 

„care îl omorirăţi între templu şi 
altar, 
_86. Adevăr zic voă, vor veni 

toate acestea asupra neamului 
acestuia. 

37. lerusaleme, Ierusaleme, 
care omori pe profeți și ucizi cu 
petre pe cei trimiși la tine, de 
câte ori am voit să adun pe copii 
tăi, după cum adună paserea pui 
s&i sub aripi, dar n'aţi voit. 

38. Iată, vi se lasă casa voastră 
pustie. 

39. Căci zic voă, de acum nu 
mă mai vedeți, p6nă când veţi 
zice: Binecuventat cel ce vine în 
numele Domnului. 

CAP. XXIV. 

Dărîmarea Ierusalemului. Sfârşitul veacului. 

Semnele venirii lui Christos. 

1. Și eşind lisus se ducea de 
la santuar, și se apropiară de 
densul ucenici săi ca să "i arate 
clădirile santuarului. 

2. Iar lisus începend le zise: 
Nu vedeţi toate acestea? Adevăr 
zic voă, nu va fi lăsată aci pea- 
tră pe peatră, care nu va fi des- 
făcută.
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3. Şi stând el pe muntele ma- 
slinilor, veniră la densul ucenici 
la o parte zicend: Spune noă, 
când vor fi acestea? Şi care za fi 
semnul venirii tale și al sfirşi- 
tului veacului ? 

4. Şi r&spunzend lisus le zise: 
Vedeţi să nu vă amăgiască ci- 
neva. 

5. Căci mulţi vor veni pe nu- 
mele meu zicend: Eu stat Chri- 
stosul, și pe mulţi vor amăgi. 

6. Și voi veţi auzi r&sboaec şi 
știri de r&shoae. Luaţi soama, 
nu vă spăimântați; căci trebue 
să fie toate, dar nu este ânchă 
sfârşitul. 

d. Căci se va ridica nean peste 
neam, și împărăție peste împ& 
răție, și vor [i foamete şi cutre- 
mure pe alocurea. 

8. Dar toate acestea zor fi în- 
ccput de dureri. 

9. Atunci vă vor da spre a- 
suprire, şi vă vor omori, şi veţi 
fi uriţi de toate neamurile pen- 
tru numele meu. 

10. Și atunci mulţi vor cădea, 
și se vor da în mâini uni. pe alţi 
și se vor uri uni pe alţi. 

11. Şi inulţi profeţi mincinoși 
se vo ridica şi pe mulţi vor a- 
măgi; 

12. Şi pentru îmulţirea fără 
de legii se va reci iubirea mul- 
tora. 

13. Dar cel care a răbdat penă 
în sfirșit, acesta va fi mântuit. 

14. Şi se va predica această 
evangelie a îmnpărăţii în toată, 
lumea, spre mărturie la toate   

neamurile; şi atunci va veni sfir- 

şitul. 

15. Deci când veţi [i văzut 
groaza pustiiri, ce sa zis prin 
Daniel profetul, stând în loc sânt 
(care citește să înţeleagă), 

16. Atunci care sint în Iudea 
să fugă la munți; 

17. Care este pe casă să nu se 
dea jos, ca să iea cele din casa | 
lui; 

18. Şi care este în câmp sănu 
se întoarcă înapoi, ca să iea vest- 
mîntul lui. 

19. Vai dar celor ce au în pân- 
tece şi celor ce dauţiţă în zilele 
acelea. 

20. Rugaţi vă ca să nu fie fuga 
voastră earna, nică sâmbăta. 

21, Căci atunci va fi suferinţă 
mare, care n'a fost de la înce- 
putul lunii penă acum, nici nu 
va, fi; 

22. Şi daca n'ar îi fost scurtate 
acele zile, n'ar fi scăpat ori ce 
carne; dar pentru cei aleși vor fi 
scurtate acele zile. 

23. Atunci daca vă zice cineva: 
Iată, aci este Christosul, sau colo; 
nu credeţi. 

24. Căci se vor ridica Christoși 
mincinoși și profeţi mincinoși, 
şi vor da semne mari și minuni, 
in cât să amăgiască, daca se poate, 
chiar pe cei aleşi. 

25. lată, v'am spus dinainte. 
26. Deci daca vor zice vo&: 

lată, e este în pustie, nu eșiți; 
iată, el este în camere, nu credeţi. 

27. Căci precum fulgerul ese 
de la răsărit şi se arată penăla
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apus, astfel va fi și venirea Fiului 
omului; 

28. Ori şi unde este corpul 
mort, acolo se vor aduna vulturi. 

29. Dar îndată după sufe- 
rința acelor zile, soarele va fi 
întunecat, şi luna nu va da lu- 
mina ei, și stelele vor cădea din 
cer, şi puterile cerurilor vor fi 
sguduite. 

30. Şi atunci se va arăta sem- 
nul Fiului omului în cer; și a- 
tunci se vor jăli toate neamurile 
pămentului, și vor vedea pe Fiul 
omului venind pe nori cerului cu 
putere și mărire multă. 

31. Şi va trimite pe ângeri săi 
cu sunet mare de trimbiţă, și vor 
aduna, pe aleși lui din cele patru 
vînturi, de la cea mai depărtată, 
margine a cerurilor penă la cea- 
laltă margine a lor. 

32. Invăţaţi asemănarea de la 
smochin; când ramura lui este 
fragetă și înfrunzește, cunoaşteţi 
că aproape este vara; 

33. Astfel şi voi, când veţi fi 
văzut toate acestea, cunoașteţi 
că el este aproape lângă uși, 

34. Adsvăr zic vos, nu va trece 
neamul acesta, până când să fie 
toate acestea. 

35. Cerul şi pământul vor trece, 
dar cuvintele mele nu vor trece. 

36. ar despre zioa aceea şi 
ceas nimeni nu știe, nici ângeri 
cerurilor, nici Fiul, de cât numai 

Tatăl. 

37. Şi precum au fost zilele lui | 
Noe, așa va fi venirea Fiului o- 
mului.   
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38. Căci precum în zilele acelea 
înainte de potop erau mâncând 
și bend, însurând și măritână, 
până în zioa când intră Noe în 
corabie, 

39. Si nu știură până ce veni 
potopul şi luâ pe toţi, astfel va 
fi şi venirea Fiului omului. 

40. Atunci din doi care vor fi 
în câmp; unul este luat, și unul 
este lăsat; 

41. Din doă rișnind la rişniță, 
una cste luată şi una este lăsată. 

42. Deci privegheaţi, că nu 
știți în care zi vine Domnul 
vostru. 

43. Dar cunoaşteţi aceasta, că 
daca stăpinul de casă ar şti în 
care streajă vine furul, ar fi ve- 
chiat, și n'ar lăsa să “i se sape 
casa. 

44. De aceca şi voi fiţi gata, 
că în ceasul în care nu gândiţi 

vine l'iul omului. 
45. Deci care este sluga cre- 

dincioasă și cu minte, pe care a 
pus o stăpinul peste slugărimea 

sa, spre a le da de mâncare la 
timp? 

46. Fericită este sluga aceea, 
pe care venind stăpinul său îl 

va găsi făcend astfel. 
47. Adevăr zic vogă, că îl va 

pune peste toată avuţia sa. 
48. Dar dacă acea slugă rea 

fiind va fi zis în inima sa: stă- 

pinul meu întârziază, 
49. Și va fi început să bată pe 

cei împreună cu el slugi, și mă- 

nâncă şi bea cu beţivi, 
50. Stăpînul acelei slugi va



veii în zioa în care el nu așteaptă, 

și în ceasul când nu ştie. 
51. Şi 7] va despica în dos, și 

partea lui o va pune cu făţarnici; 
acolo va fi plângerea și scârșnirea 
dinţilor. : 

CAP. XXV. 

Pilda cu cele zece fecioare şi cu întreluin- 
tarea talanţilor. Juitecata din urmă. 

1. Atunci va fi asemănată îm- 
părăţia cerurilor cu zece fecioare, 
care luând candeleielor eșiră spre 
întimpinarea mirelui. 

2, Cinci din ele erau nechib- 
zuite, iar cinci cuminte. 

3. Căci cele nechibzuite, luând 
candelele lor, nu luară untdelem 
cu sine; 

4. Iar cele cuminte luară unt- 
delem în vasele lor cu candelele 
lor. 

5. Și întârziind mirele dormi- 
tară toate şi dormiau, 

6. Jar la mezul nopţii se făcu 
strigare: Iată mirele, eșiţi spre 
întimpinarea. lui. 

1. Atunci se deșteptară toate 
acele fecioare şi gătiră candelele 
lor. 

8. lar cele nechibzuite ziseră 
celor cuminte: Daţi ne din unt- 
delemnul vostru, că se sting can- 
delele noastre. 

9. Dar cele cuminte r&spunseră 
zicend: Nici odată; nu va fi de 
ajuns no şi voă; mai bine du- 

ceţi vă la cei care vend și cum- 
peraţi vă. 

10. Şi plecând ele să cumpere 
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veni mirele, și cele gata intrară 
cu dânsul la nuntă, şi se închise 
ușa. 

11. In urmă vin şi celelalte fe- 
cioare zicend: Doamne, Doamne, 
deschide ne. 

12. Iar cl răspunzând zise: A- 
devăr zic vo&, nu vă cunosc. 

13. Drept aceea vogheaţi, că 
nu ştiţi zioa, nică ceasul, când 
vine Fiul omului. 

14. Căci după cum un om 
plecând departe chemâ slugile 
sale și le dete avuţia sa; 

15. Şi unuia "i dete cinci ta- 
lanţi, altuia doi, iar altuia unul, 
fie căruia după puterea sa, și în- 
dată se duse departe. 

16. Și plecând cel care luase 
cinci talanţi lucră cu denşi și 
făcu alţi cinci talanţi. 

17. Aseminea și care luase cei 
doi câştigă alți doi. 

18. Iar care luase unul ducendu 
se săpă în păment și ascunse ar- 
gintul stăpinului său. 

19. După un timp îndelungat 
vine și stăpinul acelor slugi, și 
face socoteală împreună cu denşi. 

20. Şi apropiindu se cel care 
luase cincă talanţi aduse alţi cinci 
talanţi zicend: Doamne, cinci 
talanţi mi ai dat în mână; iată, 
alţi cincă talanţi am câștigat Za 
dânși 

21. Zise lui stăpinul său: Bine, 
slugă bună și credincioasă, la 
puține ai fost credincios, la multe 
te voi pune; intră întru bucuria 
domnului t&u. 

22. Apropiindu se și care luase
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cei doi talanţi zise: Doamne, doi 
talanți mi ai dat în mână; iată, 
alți doi talanți am câștigat Za 

dânşi. 
23. Zise lui stăpinul său: Bine, 

slugă bună și credincioasă, la 
puţine ai fost credincios, la multe 
te voi pune; intră intru bucuria 

domnului tău. 
24. Apropiindu se apoi şi care 

luase un talant zise: Doamne, te 
am ştiut că eşti om aspru, seceri 
unde n'ai semănat, şi aduni de 
unde n'ai venturat. 

25. Şi fiindu mi teamă mam 
dus și am ascuns talantul tău 
în pământ; iată, ai ce esteal tău. 

26. lar stăpînul s&u răspunzend 
'i zise: Slugă rea și neluătoare 
aminte; ştieai că secer, unde n'am 

semănat, și adun de unde n'am 

venturat ? 
21. Deci trebuia ca tu să fi pus 

argintul meu la schimbători, şi 
venind eu aş fi luat cu dobândă 
ce este al meu. 

28. Drept aceea luaţi de la 
densul talantul şi daţi celui ce 
are cei zece talanți; 

29. Căci tot la cel ce are se 
va da şi va prisosi, iar la cel care 
nu arc, şi ce are se va lua de la 
densul; 

30, Şi pe sluga cea nefolositoare 
aruncaţi o în întunerecul din a- 
fară; acolo va fi plângerea și 
scârșnirea dinţilor. 

31. lar când va veni Fiul 
omului în mărirea sa, și toţi ân- 
seri cu densul, atunci va sta pe 
tronul măririi sale,   
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32. Şi vor fi adunate înaintea 
lui toate neamurile, și le va des- 
părţi pe unele de altele, după 
cum desparte păstorul oile de 
capre, 

33. Si va pune oile d'a dreapta 
sa, iar caprele da stânga. - 

34. Atunci va zice împăratul 
celor d'a dreapta sa: Veniţi, bine- 
cuventaţi Tatălui meu, moșteniţi 
împărăţia gătită voă de la în- 
temecrea lumii. 

35. Căci flămând am fost și 
mi aţi dat să mănânce; însetat 
am fost şi mi aţi dat să beau; 
strein am fost și m'aţi adus la voi. 

36. Gol, şi m'aţi îmbrăcat; bol- 
nav am fost şi maţi căutut; în 
închisoare am fost și aţi venit 
la mine. 

37. Atunci vor respunde lui 
drepţi zicând: Doamne, când te 
am văzut flămând şi ţi am dat 
demâncarce, sau însetat şi ţi am 
dat să bei? 

38. Când iar te am văzut strein 
şi te am adus la noi, sau gol și 

te am îmbrăcat? 
39. Si când te am văzut bol- 

nav, sau în închisoare și am ve- 

nit la tine? 
40. Şi răspunzend împăratul le 

va zice: Adevăr zic vos, întru 
cât aţi făcut unuia din acești frați 
ai mei, foarte neluaţi în seamă, 
mie 'mi aţi făcut. . 

41. Atunci va zice și celor da 
stînga: Duceţi vă de la mine, 
blestemaţilor, în focul cel vecinic 
care este gătit diavolului și ân- 
gerilor săi.
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42. Căci flămând am fost și nu 
mi aţi dat să mănânc, însetat 
am fost și nu mi aţi dat să beau; 

43 Strein am fost și nu m'ați 
dus la voi; gol şi nu m'aţi îm- 
brăcat; bolnav și în închisoare 
şi nu m'aţi căutat. 

44. Atunci vor respunde și ei 
zicând: Doamne, când te am vă&- 
zut flămând, or însetat. or strein, 
or gol, or bolnav, or în închi- 
soare și nu ţi am slujit? 

45. Atunci va respunde lor zi- 
când: Adevăr zic vos, întru cât 
n'ață făcut unuia din aceşti foarte 
neluaţi în seamă, nici mie nu mi 
aţi făcut. 

46. Şi se vor duce aceștia la 
pedeapsă de veci, iar drepţi la 
vicaţă vecinică. 

CAP. XXXVI. 

Preoţi şi Lătrini se sfătuesc. Pemea care 

unge capul lui Iisus. Iuda. lisus face 

paştele și înființează sânta cină. Suferințele 
lui în Ghetsemane. Petru se leapădă de 
dânsul. 

1. Şi a fost când sfirși Iisus 
toate cuvintele acestea, zise uce- 
nicilor săi: 

2. Ştiţi că peste do8 zile va fi 
Paștele, şi Fiul omului va fi dat 
spre a fi răstignit. 

3. Atunci mai mari preoţilor 
şi bătrîni poporului se adunară 
în curtea archiereului care se nu- 
mește Caiafa, 

4. Şi se sfătuiră împreună ca 
prin amăgire să pună mâna pe 
lisus şi să, '7 omoare. 

5. Dar ziceau: Nu în sărbători,   
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ca să nu se facă turburare în 
popor. 

6. Şi fiind lisus în Betania, 
în casa lui Simon leprosul, 

7. Veni la dânsul o femee a- 
vând un alabastru cu mir foarte 
preţios și turnă pe capul lui când 
şădea la masă. 

8. Iar ucenici văzând se mâch- 
niră adine zicând: Pentru ce per- 
derea aceasta? 

9. Căci se putea vinde acest 
mir drept mult, și să se dea să- 
racilor. 

10. Dar Iisus cunoscând le zise: 
Pentru ce faceţi supărare femei ? 
Căci a făcut un lucru bun pentru 
mine; 

11. Fiind că pe săraci 'i aveţi 
în totdauna cu voi, dar pe mine 
nu mă aveţi totdauna; 

12. Pentru că ea turnând mi- 
rul acesta pe corpul meu, spre 
înmormiîntarea mea a făcut; 

13. Adevăr zic vos, ori unde 
va fi predicată evangelia aceasta 
în toată lumea, se va spune şi 
ce a făcut aceasta spre amin- 

tirea, ei. 
14. Atunci unul din cei doi- 
sprezece, care se chiamă luda 

Iscariotu, ducendu se la mai mari 

preoților zise: 
15. Ce voiţi să 'mi daţi, și eu 

îl voi da în mâinele voastre? 

Iar ei îi cumpăniră treizeci de 

arginţi. 
16. Si de atunci căuta timp 

nemerit; ca să '] dea în mâinele 

lor. 
17. Iar în cea d'intâiu zi a azi-
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melor veniră ucenici la lisus zi- 
când: Unde voești să "ţi gătim 
ca să mănâncă Paştele ? 

18. Şi el zise, mergeţi în oraș 
la cineva, și "i spuneţi: Invăţă- 
torul zice: Timpul meu aproape 
este, la tine fac Paștele cu uce- 
nici mei. 

19. Şi ucenici făcură după 
cum le porunci lisus, şi gătiră, 
Paștele. 

20. Iar - făcendu se seară, se 
puse la masă cu cei doisprezece 
ucenici. 

21. Şi mâncând ei zise: Adevăr 
zic voă, că unul dintre voi mă 
va da prins. 

22. Şi întristându se ei foarte, 
începură să "i zică fie care: Doar 
nu cumva sânt eu, Doamne? 

23. Iar el respunzend zise: Cel 
care a întins cu mine mâna în 
vas, acesta mă va da prins. 

24. Fiul omului se duce după 
cum stă scris despre densul, dar 
vai de omul acela. prin care Fiul 
omului este dat prins; bine ar 
fi lui daca nu s'ar Î născut omul 
acela. 

25. Şi respunzend luca care 
l'a dat prins zise: Doar nu cum- 
va sint eu, Rabi? Zise lui: Tu | 
ai zis. 

26. Iar mâncând ei, lisus luând 
pâine şi binecuvintând frânse, și 
dând ucenicilor zise: Luaţi, mân- 
caţi; acesta este corpul meu. 

27. Şi luând un pahar și mul- 
țumind le dete zicend: Beţi din 
acesta toţi, 

28. Căci acesta este sângele 
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meu al legii, el se varsă pentru 
mulţi spre ertarea păcatelor. 

29. Şi zic voă, că deacum nu 
voi mai bea din acest rod al 
viței, penă în zioa aceea cândil 
voi bea cu voi nou în împărăţia 

Tatălui meu. 
30. Şi după ce cântară lăudâri, 

eșiră la muntele maslinilor. 
31. Atunci le zice lisus: Voi 

toţi vă veți da la o parte pentru 
mine în noaptea aceasta, căci 
scris este: Bate voi păstorul şi 
se vor împrăștia oile turmei. 

32. Dar după invierea, mea, voi 
merge înainte de voi în Galilea. 

33. Şi r&spunzend Petru "i zise: 
Daca toţi se vor da la o parle 
pentru tine, eu nici odată nu m& 
voi da la o parte. 

34. Zise lisus lui: Adevăr zie 
ţie, că în noaptea aceasta, mai 
"nainte d'a fi cântat cocoșul, mE 
vei tăgădui de trei ori, 

35. Zice Petru lui: Chiar daca 
ar trebui, ca să mor împreună 
cu tine, eu nu te voi tăgădui. 
Aseminea ziseră și toți ucenici. 

36. Atunci veni lisus cu 
denşi la un loc, numit Ghetse- 
mane, și zice ucenicilor săi: staţi 
aci, penă ce ducându mă colo, 
mă voi ruga. 

37. Şi luând cu sine pe Petru 
și pe cei doi fii ai lui Zebedeu 
începu a se întrista și a se tur- 
bura adânc. 

38. Atunci le zice: Intristat 
foarte este sufletul meu pene la 
moarte; rămâneţi aci și veghiaţi 
cu mine.
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39. Şi mergend puţin mai 'na- 
inte căzu pe faţa sa rugându șe 
și zicend: Părintele meu, daca, 
este cu putinţă, treacă de la mine 
paharul acesta; dar nu cum voesce 
eu, ci cum voești tu. 

40. Şi veni la ucenici şi "i află 
pre ci dormind, şi zice lui Petru: 
Așa, nu avurăţi tărie să veehsaţi 
un ceas cu mine. 

41. Vegheaţi şi vă rugaţi ca 
să nu intraţi în ispită,; într'adevăr, 
spiritul este nepregetător, dar 
carnea nepulincioasă, 

42. Iarăşi ducendu se de a doa 
oară se rugă zicând: Părintele 
meu, daca nu e cu putință să 
treacă acest pahar, ca să nu 1] 
beau, facă se voea ta. 

43. Și venind iarăși “i află pre 
ei dormind, căci ochi lor erau 
îngreuiaţi. 

44. Şi lăsându "i, iarăși ducendu 
se se rugă a treia oară, zicend 
acelaş cuvenţ. 

45. Atunci veni la ucenici şi 
le zise: Dormiţi de acum și o- 
dihniţi vă; iată, s'a apropiat ceasul 
și Fiul omului este dat în mâini 
de- păcătoşi. 

46. Sculaţi vă, să mergem; iată, 
s'a apropiat cel care mă dă prins. 

47. Şi vorbind el ânehă, iată, 
veni de la mai mari preoţilor şi 
bătrîni poporului Iuda, unul din 
cei doisprezece, şi cu densul 

sloată multă cu spade şi lănci. 
48. Iar cel care avea să '] dea 

prins pe densul le dete semn zi- 
cend: Pe care îl voi fi sărutat, 
el este; puneţi mâna pe el;   
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49. Şi îndată apropiindu se de 
lisus zise: Bucură te, Rabi, şi îl 
sărută. 

50. Jar lisus “i zise: Prietene, 
fă lucrul pentru ce ai venit, A- 
tuncă apropiindu se ei puseră 
mâinele pe lisus şi îl apucară. 

5i Şi iată, unul din cei care 
erau cu lisus întinzend mâna 
trase spada sa, și lovind pe sluga 
archiereului, “i a tăiat urechea. 

52. Atunci lisus "i zice: în- 
toarce spada ta la locul ei; căcă 

toţi care ieau spada, de spadă vor 
peri. 

53. Sau ţi se pare că nu pot 
ruga pe Tatăl meu, și 'mi va 
pune în rînd chiar acum mai 
mult de do&sprezece legiuni de 
ângeri? 
54. Dar cum vor fi împlinite 

scripturile, că așa trebue să fie? 
55. In acel ceas zise lisus gloa- 

telor: Ca la un făcător de rele 
aţi eşit cu spade şi lănci să m& 
prindeţi? In fie care zi stam în 
santuar învățând, şi nu m'aţia- 
pucat. 

56. Iar toate acestea s'au făcut, 
ca să fie împlinite scripturile pro- 
feţilor. Atunci toţi ucenici lă- 
sându 1 fugiră. 

57. Şi cei care prinsese pe 
lisus îl duseră la Iaiafa archie- 
reul, unde erau adunaţi cărturari 
şi bătrini. 

58. lar Petru îl urma de de- 
parte penă la curtea archiereului, 
şi intrând înăuntru sta cu slu- 
jitori să vază sfirşitul. 

59. Jar mai mari preoţilor şi
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Dătrini și tot sinedriul căutau 
mărturie mincinoasă, în protiva 
lui lisus, ca să '] omoare; 

60. Și nu găsiră, deși veniseră 
mulți martori mincinoşi. În ur- 
mă venind doi martori mincinoși 
ziseră;: 

61. Acesta a zis: 

zile să '] clădese. 

62. Şi sculându se archiereul 
"i zise: Nimic nu răspunzi? Ce 
zic aceştia în protiva ta? Iar lisus 
tăcea. 

63. Și archiereul îi zise: Te 
jur pe Dumnezeul cel viu ca să 
ne spui, daca tu ești Christosul, 
Tiul lui Dumnezeu. 

64. Zice lisus lui: Tu ai zis; 
afară de aceasta zic vos, de a- 
cum veţi vedea pe Fiul omului 
stând d'a dreapta puterii și ve- 
nind pe nori cerului. 

65. Atunci archiereul sfăşiă ! 
veștmintele sale zicând că a rostit 
blasfemie; ce mai avem trebuinţă - 
de martori ? Iată, acum ați auzit 
blasfemia lui. Ce vi 
vo8 ? 

66. lar ei r&spunzend ziseră: 
Este vinovat de moarte. 

67. Atunci scuipară în faţa lui 
și "i deteră palme, iar alţi "1 bă- 
tură cu nuele, 

68. Zicend: Profetizează nos, 
Christoase, cine este care te a 
lovit ? 

69. lar Petru sta afară în 
curte; şi veni la dânsul o sluj- 
nică zicend: Și tu erai cu lisus 
Galileul. 

se pare 

Pot dărima 
iemplul lui Dumnezeu, şi în trei 
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10. Dar el tăgădui înaintea tu- 
turor zicând: Nu şiiu ce zici. 

“1. Și cșind el Ja poartă îl 
văzu alta, și zice celor de acolo: 
Și acesta era cu Iisus Nazareul, 

72. Şi iarăși tăgădui cu jură- 
ment că: Nu știu pe omul q- 
cesta. 

“3. Jar peste puţin apropiindu 
se cei care stăteau ziseră lui 
Petru: Cu adevărat și tu ești 
dintre ei; căci și vorbirea ta te 
dă pe faţă. 

74. Atunci începu a se da a- 
natema și a se jura că: Nu știu 
pe omul acesta. Şi indată cântă 
cocoșul. 

75. Şi Petru 'și aduse aminte 
de cuvântul lui lisus care zisese, 
că mai 'nainte da fi cântat co- 
coșul, de trei ori mă vei tăgădui; 
şi eșind afară plânse cu amar. 

CAP. XXVII. 

Jisus înaintea lui Pilat, Câinuţa târzie a lui 

Zudo. Judecarea și răstignirea. Moartea, 
îmormântarea și paza mormân'ului, 

1]. ar făcendu se dimineaţă 
toţi mai mari preoţilor și bătrini 
poporului se sfătuiră in protiva 
lui Iisus, ca să 1 omoare; 

2. Și după ce îl legară, 47 du- 
seră și î1 deteră în mâinele lui 
Ponţiu Pilat procuratorul. 

3. Atunci luda care îl dase 
prins, văzend că fu osindit, că- 
indu se aduse înapoi cei treizeci 
de arginți la mai mari preoţilor 
și bătrîni, 

4. Zicend: Am greșit dând
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prins sânge nevinovat. Iar ei zi- 
seră: Ce ne priveşte pe noi? Tu 
vei vedea. 

5. Şi aruncând arginţi la tem- 
plu, se depărtă; şi mergând se 
spânzură 

6. Iar mai mari preoţilor luând 
arginţi ziseră: Nu se cuvine a 
i pune în cutiea pentru daruri 
făgăduite, de oare ce sânt preţ 
de sânge. 

1. Și sfătuindu se cumpărară 
cu ei câmpul olarului, spre îmor- 
mentarea streinilor. 

8. De aceea fu numit câmpul 
acela pănc€ în zioa de azi Câmpul 
sângelui. 

9. Atunci s'a împlinit ceea ce 
fusese rostit prin Ieremia pro- ! 
fetul care zice: Şi luară cei trei- 
zeci de arginţi, preţul pentru cel 
prețuit, pe care denşi îl preţuiră 
de la fii lui Israel, 

10. Si "i deteră pentru câmpul 
olarului, după cum 'mia rinduit 
mie Domnul. 

11, lar lisus sta înaintea 
procuratorului; şi /] întrebă pro- 
curatorul zicând: Tu ești împă- 
ratul ludeilor? 

12. Iar lisus zise lui: Tu zici. 
Şi când se vorbia împrotiva lui 
de către mai mari preoţilor și 
bătrîni nimic nu r&spundea. 

13. Atunci Pilat "i zice: Nu 
auzi câte mărturisesc ei împro- 
tiva ta? 

14. Şi nu respunse lui la. nici 
un cuvânt, în cât procuratorul 
se mira foarte. 

15. lar la s&rbătoare procu- 
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ratorul avea obiceiu să dea pen- 
tru gloată drumul la un închis, 
pe care îl voiau, 

16. Şi aveau atunci pe un în- 
chis vestit, care se numia Ba- 
rabba. | 

1%. Deci adunaţi fină ei îm- 
preună, Pilat le zise: Pe care 
voiţi să “i dau drumul pentru 
voi? Pe Barabba, sau pe Lisus 
care se zice Christos ? 

18. Căci ştiea că din ură îl dase 
în mâinele lui. 

19. Și stând el pe scaunul de 
judecător, trimise la dusul femea, 
sa zicând, să nu faci nimic acelui 
drept; căci multe am suferit azi 
în vis-pentru dânsul. 

20. lar mai mari preoţilor şi 
bătrîni îndemnară gloatele, ca să 
ceară pe Barabhba, iar pe lisus să 
'] pearză. 

21. Dar procuratorul r&spun- 
zend le zise: Pe care din cei doi 
voiți să "i dau drumul pentru 
voi ? Şi ei ziseră: Pe Barabba. 

22. Zice lor Pilat: Dar ce voi 
face cu lisus, care se zice Chri- 
stos ? Să fie răstignit, zic ei toţi. 

23. Şi cl zise: Dar ce rău a 
făcut ? lar ei mai tare strigau 
zicend: să fie restignit. 

24. Si văzend Pilat că nimic 
nu foloseşte, ci mai mare luu- 

burare se face, luând apă 'și spălă 
mâinile înaintea gloatei zicend: 
Nevinovat stint de sângele acestui 
drept; voi veţi vedea. 

25. Si r&spunzend tot poporul 
zise: Sângele lui asupra noastră 
și asupra copiilor noşiri.
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26. Atunci dete pentru ei dru- 
mul lui Barabba; iar pe lisus 

biciuindu !1 îl dete ca să fic r&- 
stignit. 

27. Atunci ostaşi procura- 
torului luând cu ei pe lisus în 
pretoriu, adunară lângă dânsul 
toată, cohorta. 

28. Şi îmbrăcându 1 "i puseră, 
o manta roşie; 

29. Și împletind cunună de 
spini puseră pe capul lui, şi trestie 
în dreapta lui; şi: îngenuchind 
înaintea lui îl luau în ris zicend: 
Bucură te, împăratul Iudeilor. 

30. Şi scuipând pe el, luară 
trestia și îl băteau peste cap. 

31. Şi după ce au ris de el,îl 
desbrăcară de manta, şi îl îmbră- 
cară cu hainele lui, și îl duseră 
ca să '] răstigniască. 

32. Şi venind afară găsiră 
pe un om din Cirene, cu numele 
Simon; pe acesta îl siliră ca să 

'i ducă crucea. 

33. Şi venind la locul numit 
Golgota, ce se zice locul căpă- 
ținei; 

34. "1 deteră să bea vin ame- 
stecat cu fiere; și gustând nu voi 
să bea. 

35. lar după ce lau răstignit 
împărțiră între denşi hainele lui 
aruncând sorți *; 

36. Şi stând îl păziau acolo. 
31. Și puseră d'asupra capului 

seu vina sa scrisă: ACESTA 

* ca să se împliniască ce s'a rostit de 
profetul : lmpărţit au hainele mele loruşi, 
şi pentru cămașa mea aruncară sorți. 
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ESTE IISUS IMPERATUL JU- 
DEILOR. 

38. Atunci sânt restigniţi îm- 
preună cu dânsul doi făcători de 
rele, unul d'a dreapta și altul da 
stinga. 

39. Iar trecători îl înjosiau prin 
vorbe, clătinând capetele lor și 
zicend: 

40. Cel care dărimi templul şi 
în trei zile îl clădești, mântuește 
te pe tine Ensuţi; daca ești Fiu 
al lui Dumnezeu, dă te jos de pe 
cruce. 

41. Aseminea și mai mari preo- 
ților luându 7] în ris cu cărturari 
și bătrini ziceau: 

42. Pe alţi a mântuit, pe sine 
nu se poate mântui. Daca este 
împăratul lui Israel, să se dea 
acum jos de pe cruce, și vom 
crede într'Ensul. 

43. Sa încrezut în Dumnezeu, 
să '] scape acum, daca îl voeşte; 
căci a zis că stat Fiu al lui Dum- 
nezeu. 

44. Același lucru "i împutau și 
făcători de rele care fură răstig- 
niţi împreună cu el. 

45. Şi de la al şaselea, ceas 
să făcu întunerec pesţe tot pă- 
mentul până la al noulea ceas. 

46. lar pe la al noulea ceas 
strigă, lisus cu glas mare zicând: 
Eli, Eli, lama sabachtani ? adecă, 
Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, 

pentru ce m'ai părăsit ? 
47. Şi uni din cei care stau 

acolo auzind ziceau că pe Elie 
il chiamă acesta. 

48. Şi îndată alergând unul din
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ei, şi luând un burete îl umplu 
de oţet, şi punendu'l într'o trestie 

il adăpă. 
49. Iar ceilalți ziceau: Lasă, să 

vedem daca vine Elie să 'l mân- 

tuiască. 
50. Şi lisus strigând iarăși cu 

glas mare 'şi dete spiritul. 
51. Şi iată, catapetasma tem- 

plului fu sfăşiată în do8 de sus 
penă jos, şi pămentul se cutre- 
mură, şi petrele fură desfăcute, 

52. Şi mormintele se deschiseră, 
şi multe corpuri ale sânţilor a- 
dormiţi s8 sculară. 

53 Şi eşind din morminte după 
învierea lui intrară în sânta ce- 
tate şi se arătară multora. 

54. lar sutașul şi cei care îm- 
preună cu densul păziau pe lisus 
văzend cutremurul şi cele ce se 
făcuseră s& temură foarte zicend: 
Cu adevărat Fiu al lui Dumnezeu 

era acesta, 

55. Si erau acolo femei multe 
privind de departe, care urmaseră 
din Galilea lui Iisus slujindu "|; 

56. Intre care era Maria Mag- 
dalena, şi Maria muma lui Iacob 
şi lose, şi muma fiilor lui Ze- 

bedeu. 
57. lar făcendu se seară 

veni un om avut din Arimatea, 
cu numele losef, care fu și el 
ucenic al lui lisus; 

58. Acesta ducându se la Pilat 
ceru corpul lui lisus. 

39. Atunci Pilat porunci să se 
dea. Şi losef luând corpul îl în- 
făşură în pânză curată, 

60. Şi '1 puse în mormentul   

său nou, pe care îl săpase în 
peatră; și prăvălind o peatră 
mare pe uşa mormântului se 
duse. 

61. lar acolo era Maria Mag- 
dalena şi cealaltă Marie, stând în 
faţa mormentului. 

62. Şi a doa zi, care este 
după Vineri, se adunară înpre- 
ună mai mari preoţilor şi Farisei 
la Pilat. zicând: 

63. Domnule, ne am adus a- 
minte că acel amăgitor a zis 
'ânchă fiind viu, după trei zile mă 
scol. 

64. De aceea poruncește ca 
mormentul să fie păzit bine până 
a treia zi; ca nu cumva venind 

ucenici lui să "1 fure și să zică 
poporului: s'a sculat din morți; 
şi va fi rătăcirea din urmă mai 
rea de cât cea dintâiu. 

65. Zise lor D'ilat: Aveţi custo- 
die, plecaţi, păziţi bine cum ştiţi. 

66. lar ei ducendu se păziră 
bine mormântul priu custodie, 
după ce au pecetluit peatra. 

CAP. XĂVIII. 

Invierea, Ingerul şi femeile. Custozi mituiți. 
Cele din urmă porunci dale ucenicilor. 

1. Jar târziu Sâmbăta, când se 

luminează de zioa întâia a săp- 

tămînei, veni Maria Magdalena 

şi cealaltă Marie să priviască 
mormentul. 

2. Şi iată, se făcu cutremur 

mare; căci ângerul Domnului, 

pogorându se din cer şi venind, 

prăvăli peatra, şi sta d'asupra ei,
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3. Infăţișarea lui ca Tumină de 
fulger, și îmbrăcămintea lui albă 
ca zăpadă. 

4. Şi de spaimă de densul pă- 
zitori se cutremurară și se făcură 
ca morți. 

5 Iar ângerul răspunzând zise 
femeilor: voi nu vă temeţă; căci 
știu că pe Lisus care fu răstignit 
îl căutaţi. 

6. Nu este aici; căci sa sculat 
după cum a zis. Veniţi, vedeţi 
locul unde era pus Domnul. 

1. Și repede ducându vă spu- 
neţi ucenicilor lui că s'a sculat 
dintre cei morţi; și iată, merge 
înainte de voi in Galilea; acolo 
îl veţi vedea. Iată, vam spus. 

8. Şi plecând ele repede de la 
mormânt, cu frică şi eu bucurie 
mare, alergară să vestiască uce- 
nicilor lui. 

9. Şi, când se duceau ele să 

zestiască ucenicilor lui, iată, lisus 
le intimpină zicend: Bucuraţi vă. 
Iar ele apropiindu se apucară, 
picioarele lui, şi "i se închinară. 

10. Atunci lisus le zice: Nu vă 
temeţi, duceţi vă, vestiți fraţilor 
mei, ca să plece în Galilea, şi a- 
colo mă vor vedea. 

11. lar pe când se duceau 
ele, iată, uni ai custodii venind 
în cetate vestiră la mai mari preo- 
ților toate cele ce s'au făcut.   

12. Şi după ce se adunară îm- 
preună cu bătrini, şi se sfătuiră, 
deteră arginţi destui ostaşilor 
zicend: 

13. Spuneţi că ucenici lui 
noaptea venind lau furat, fiind 

noi adormiţi. 
14. Şi daca aceasta se va a- 

sculta înaintea procuratorului, 
noi îl vom îndupleca, şi pe voi 
fără grijă v& vom face. 

15. Iar ei luând arginți făcură 
după cum au fost învăţaţi; şi sa 
r&spindit vorba aceasta între Îu- 
dei p&nă în zioa de azi. 

16. Iar cei unsprezece uce- 
nică s& duseră în Galilea, la mun- 
tele unde le rinduise lor [isus. 

17. Şi văzendu !1 se închinară 

lui, iar uni se îndoiră, 
18. Şi apropiindu se lisus le 

vorbi zicend: Datu mi s'a ori ce 
putere în cer și pe pământ. 

19. De aceea mergând faceţi 
ucenici toate neamurile, bote- 
zendu îi în numele Tatălui, şi al 

Fiului și al Sântului Spirit, 
20. Invăţându "i să păziască 

toate câte v'am poruncit; și iată, 
eu sint cu voi toate zilele până 

la sfirșitul veacului. 

A MIN
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CAP. |. 

Botezătorul Ioan. Botezarea si ispilirea, lui 
isus. Chemarea celor patru pescari, Iisus 
învață la Capernaum și însănătoșază pe 
un demonizat, pe soaira lui Petru şi pe 

un lepros. 

1. Inceput de evangelia lui lisus 
Jristos, Fiul lui Dumnezeu. 

2. După cum este scris în le- 
saia profetul: lată,eu trimit pe ân- 
gerul meu înaintea feţei tale, care 
va pregăti calea ta înaintea ta. 

3. Glas de strig&tor în pustie: 
Gătiţi calea Domnului, drepte fa- 
ceţi cărările lui; 

4. Ioan era botezând în pustie, 
şi predicând botezul pocăinţei 
spre ertare de păcate. 

5. Şi eșia la densul tot ţinutul 
ludei, şi toţi cei din Lerusalem, 
și se botezau de către densul în 
riul Iordanului, mărturisinul pă- 
catele lor. 

6. lar loan era îmbrăcat cu 
vestmânt de peri de cămilă şi cu 
o încing&toare de pele împre- 
jurul mijocului său, şi mânca lo- 
custe și miere sălbatică.   

7. Şi predica zicend: Vine în 
urma mea cel care este mai tare 
de cât mine, căruia nu % sânt 
de îndestul plecându mă&să desleg 
cureaoa încâlțămintelor lui. 

8. Eu vă botezai cu apă, dar 
el vă va boteza cu spirit sânt. 

9. Şi se întemplă în zilele 
acelea, că veni lisus de la Naza- 
retu Galilei, și fu botezat de către 
Ioan în Iordan. 

10. Si îndată eșind din apă văzu 
cerurile desfăcute și pe Spiritul 
ca un porumb venind în jos peste 
densul; 

11. Si un glas se făcu din ce- 
ruri, Tu eşti Fiul meu cel iubit, 
în tine am Binevoit. 

12. Şi îndată Spiritul îl scoate 
afară în pustie 

13. Şi era acolo în pustie patru- 
zeci de zile ispitindu se de către 
Satana, și era cu fearele, şi ân- 

geri îl slujiau. 
14. lar după ce loan fu 

prins, lisus veni în Galilea pre- 
dicând evangelia împărății lui 
Dumnezeu și zicend: 

15. Că împlinit este timpul şi
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s'a apropiat împărăţia lui Dum- 
nezeu; pocăiţi vă, și credeţi în 
evangelie. 

16. Şi trecend pe lângă ma- 
rea Galilei văzu pe Simon și pe 
„Andreiu, fratele lui Simon, arun- 
când o plasă în mare; căci erau 
pescari. 

17. Și lisus le zise: Veniţi după 
mine, și vă voi face să fiţi pescari 
de oameni. 

18. Şi îndată lăsând plășile Zor 
“i urmară. 

19. Şi mergând de acolo puţin 
înainte văzu pe Iacob al lui Ze- 
bedeu și pe loan, fratele lui, și 
ei erau în vas întocmind plăşile. 

20. Şi îndată "i chemă; şi lă- 
sând pe tatăl lor Zebedeu în vas, 
împreună cu oameni tocmiți, se 
duseră după dânsul. 

21. Şi ei vin în Capernaum; 
și îndată sâmbăta intrâna el în 
sinagogă învăţa. 

22. Şi erau uimiţi de învăţătura. 
lui; căci îi învăţa ca unul care 
are putere, iar nu ca cărturari. 

23. Şi era în sinagoga lor un 
om cu spirit necurat, și strigă 
tare zicend: 

24. Ce avem noi cu tine, lisuse 
din Nazaret? AJ venit să neperzi? 
Te ştiu cine ești, sântul lui Dum- 
nezeu. 

25. Şi lisus îl certă zicând: In- 
chisă fie "ți gura, şi eși afară 
din el. 

26. Şi spiritul necurat după ce 
îl scutură şi strigă cu glas mare, 
eși din el. 

217. Şi se uimiră toţi, în cât   

cercetau împreună între dânși 
zicend: Ce este aceasta? Invă- 
țătură noă după a e putere; chiar 
“spiritelor necurate Ze poruncește 

şi ascultă de densul. 
28 Jar ştirea despre densul se 

r&spindi pretutindeni în toată îm- 

prejurimea Galilei. 
29. Şi îndată eșind din si- 

nagogă veni la casa lui Simon 
și Andreiu cu Iacob şi Ioan. 

30. Iar socra lui Simon zăcea 
aprinsă de friguri; și îndată îi 

vorbesc despre densa. 
31. Şi apropiindu se o ridică 

apucând de mâna ei, şi o lăsară 
frigurile îndată, şi ea slujia lor. 

32. lar făcându se seară, 
când apuse soarele, aduceau la 
dânsul pe toţi care aveau sufe- 
rinţe, și pe demonizaţi. 

33. Şi tot orașul era adunata 
poartă. 

34. Si tămădui pe mulți care 
suferiau de feluri de boale, și 
mulţi demoni scoase afară; și 
nu lăsa pe demoni să vorbiască, 
că îl cunoşteau că este Christos. 

35. Şi a doa zi foarte de 
noapte sculându se eși, şi se 
duse într'un loc pustiu, şi acolo 
se ruga. | 

36. Şi îl urmăriră Simon şi cei 

împreună cu dânsul, 
37. Şi "1 aflară, şi spun lui că 

toţi te caută. 
38. Şi el le zice: Să mergem 

în satele mari învecinate, ca să 
predic și acolo; căci pentru a- 
ceasta am eșit. 

39. Şi predica în sinagogile lor



MARCU 

în toată Galilea, şi scotea afară 
pe demoni. 

40. Şi vine la densul un 
lepros rugâudu 7], şi îngenuchind 

înaintea lui, şi zicendu "i că daca 
voeşti, poţi să mă curățești. 

41. Și făcendu i se milă lui 
isus, întinzend mâna, îl atinse, 
și zice lui: Voesc, fii curăţit. 

42 Si îndată se depărtă dela 
dânsul lepra, și fu curăţit. 

43. Şi înfruntându 1 îndată îl 
scoase afară, și "i zice: 

44. Vezi, să nu spui nimenui 
nimic, ci du te, arată, te preo- 
tului, și du pentru curățirea ta, 
cele ce a orinduit Moise, spre 
mărturie lor. 

45. Iar el eşind începu să spue 
în lume multe şi să r&spindiască 
vorba, în cât el să nu mai poată 
intra pe faţă în oraş; ci sta afară 
în locuri pustii; și veniau la dân- 
sul din toate părţile. 

CAP. II. 

Insănătoşirea slăbănogului la Capernaum. 
Chemarea lui Leui. Ospăţul cu vameși, 
Tcenici nu postesc. Smulgerea spicilor sâm- 
tăia. 

1. Şi intrând iarăşi în Caper- 
naum după câteva zile să auzi 
că este a casă. 

2. Şi îndată se adunară mulți, 
în cât nu mai încăpeau nici pe 
la ușă; și le vorbia lor cuvântul. 

3. Și vin aducend la densul pe 
un slăbănog purtat fiind de patru 
înși; 

4. Şi neputând ei a se apropia 
de densul din pricina gloatei,   
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desfăcură acoperementul casei 
unde era, și scobind lăsară în 
jos patul, pe care zăcea slăbă- 
nogul. 

5. lar lisus văzend credinţa lor 
zice slăbănogului: Fiule, eartă se 
ţie păcatele tale. 

6. Şi erau acolo oare care din- 
tre cărturari şezend și gândind 
în inimele lor: 

1. Pentru ce vorbește acesta 
astfel ? El blastemă,; cine poate 
erta păcate, de cât numai unul, 

Dumnezeu ? 
8. Şi îndată cunoscând lisus 

cu spiritul său, că ei gândesc 
astfel în sineși, zice lor: Pentru 
ce gândiţi acestea în inimile 
voastre ? 

9. Ce este mai lesne? A zice 
slăbănogului: eartă se ţie păca- 
tele ? sau a zice: scoală te, și iea 
patul tău şi umblă? 

10. Dar ca să știți că putere 
are Fiul omului pe pământ a erla 
păcate, zice slăbănogului: 

11. Ţie zic, scoală te, iea patul 
tău și mergi la casa ta, 

12. Şi se sculă, şi îndată luând 
patul eşi afară înaintea tuturor, 
în cât toţi erau uimiţi, și măriau 
pe Dumnezeu zicând, că astfel 
nică odată n'am văzut. 

13. Şi eşi iar lângă mare; 
şi toată gloata venia la el și “i 
învăţa. 

14. Si trecând văzu pe Levi al 
lui Alfeu stând la vamă, şi “i zice: 
urmează 'mi. Şi sculându se “i 

urmâ. 
15. Şi fu când șădea el la masă
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în casa luj, și mulţi vameşi și 
păcătoşi șădeau la masă împre- 
ună cu lisus şi cu ucenici lui; 
căci erau mulţi și "i urmau lui; 
16.. Şi Cărturari Fariseilor, v&- 

zend că mănâncă cu păcătoși şi 
vameșşi, ziceau ucenicilor lui, că 
cu vameși și păcătoşi mănâncă, 
şi bea 

17. Şi auzind lisus zice lor: 
Nau trebuinţă de doctor cei tari, 
ci cei care suferă; n'am venit să 
chem pe drepţi, ci pe păcătoşi. 

18. Şi erau ucenici lui loan 
și Farisei care postiau; și vin și 
zic lui: Pentru ce ucenici lui 
Ioan și ucenici Fariseilor postesc; 
iar ucenici tăi nu postesc? 

19. Şi lisus le zise: Nu pot fii 
nunţei să postiască întru cât este 
mirele cu denși; pe cât timpau 

pe mirele cu denși nu pot posti. 
20. Dar vor veni zile când mi- 

rele va fi luat de la denși, și a- 
tuuci vor posti în zioa aceea. 

21. Nimeni nu coase bucată, 
de petec nou la vestment vechiu; 
iar daca coase, aceca, ce este pus 
ca umplutura noă acelui vechiu 
rupe din el; și o spărtură mai 
xea se face. 

22. Şi nimeni nu pune vin nou 
în bordufuri vechi, iar daca pune, 
vinul cel nou va sparge bordu- 
furile, și vinul se perde și bor- 
dufurile ge mimicesc; ci vin nou 
în bordufuri noi. 

23. Şi se întimplă ca el să 
treacă sâmbăta prin semănături, 
și ucenici lui începură a face 
drum smulgend spicele.   
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24. Şi Farisei "i ziceau: Vezi, 
pentru ce fac sâmbăta ce nu se 

cuvine ? 
25. Şi elle zise: N'aţi cetit nici 

odată ce făcu David, când avu 
trebuinţă și flămânzi el şi cei în- 
preună cu el? 

26. Cum intră în casa lui Dum- 
nezeu în timpul lui Abiatar ar- 
chiereul, şi mâncâ pâinele punerii 
înainte, pe care nu se cuvine a 
le mânca, de cât numai preoți, 
și dete şi celor care erau împreună 
cu densul? 

21. Şi le zise: Sâmbăta a fost 
făcută pentru om, şi nu omul 
pentru sâmbătă, asfel că Domn 
este Fiul omului și al sâmbetei. 

CAP. III. 

Omul cu mâna uscată, Mulțimea vine dupe 
dânsul. Insănătoşirile, Cei doisprezece a- 

postol!. Păcatul împrotiva sântului Spirit. 

Muma şi fraţi lui Iisus. 

1. Şi intră iar în sinagogă, și 
era acolo un om avend mâna 

uscată, 
2. Şi "1 pândiau, daca el îl va 

tămădui sâmbăta, ca să 1] învi- 
novăţiască. 

3. Şi zice omului care avea 
mâna, uscată: Săi la mijloc 

4. Și zice lor: să cuvine sâm- 
băta a face bine saua face r&u? 
a scăpa un suflet sau a omori? 
iar ei tăceau. 

5. Şi privindu "i cu mânie, tot 
de odată întristându se de în- 
vertoșarea inimei lor, zice o- 
mului: Intinde mâna ta. Şi în-
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tinse; şi fu alcătuită mâna lui 
sănătoasă ca şi cealaltă. 

6. Şi eşind Farisei se sfătuiră 
îndată, împreună cu Erodiani îm- 
protiva lui, ca să "| pearză. 

1. Dar lisus auzind să de- 
părtă cu ucenici săi spre mare, 
şi i urmă mulţime mare din 
Galilea; 

8. Si din ludea, şi din Ieru- 
salem, și din Idumea, şi de din- 
colo de lordan, şi ces dimprejurul 
Tirului și Sidonului, mulţime ma- 
re, auzind câte făcea, veniră la 
densul. 

9. Şi el zise ucenicilor sti, ca 
din pricina gloatei să fie la în- 
dămână pentru densul o luntre, 
ca să nu “| strimtoreze; 

10. Căci tămădui mulţi, în cât 
năvăliau spre densul, ca să se 
atingă de el câţi aveau răni. 

11. Și spiritele necurate, când 
îl zăriau, cădeau la picioarele lui 
şi strigau zicând. că Tu eşti Fiul 
lui Dumnezeu. 

12. Şi “i certa pre ei mult, ca 
să nu ”] dea pe faţă. 

13. Apoi se duce sus pe 
munte şi chiamă la sine pe care 
voi el 6nsuşi. 

14. Şi ei veniră la deusul. Şi 
făcu doisprezece, ca să fie cu 
densul, și ca să i trimită să pre- 
dice. 

15. Şi să aibă putere a zămădui 
boalele și a scoate afară pe de- 
moni: 

16. Şi puse lui Simon nume 
Petru ; 

1“. Şi pe Iacoballui Zebedeu, 

şi pe Ioan fratele 1] a SE 
puse nume Boaner 
tunetului; = 

18, Şi pe Andreiukşi, 
şi pe Bartolomeu, și 

Alfeu, şi pe Tadeu, şi pe SIR 
Cananeul, 

19. Si pe luda Iscariotu, care 
îl şi dete prins. 

20. Apoi vine a casă, și ia- 
răși se adună gloata, în cât ei 
nu puteau nici să mănânce pâine. 

21. Şi auzind ai săi veniră ca, 
să 'l apuce; căci ziceau ei, că 'și 

a eşit din fire. 
22. lar cărturari care veniră 

de la Ierusalem ziceau că are pe 
Beelzebul, și că cu stăpinul de- 
monilor scoate afară pe demon. 

23 Si chemându i la sine le 
zicea în pilde, cum poate Satan 
să scoată afară pe Satan ? 

24. Şi daca o împărăție să des- 
bină în sine, acea împărăție nu 
poate sta; | 

25. Şi daca o casă să desbină 
în sine, acea casă nu poate sta; 

26. Şi daca Satan s'a sculat 
asupra sa și s'a desbinat, nu poate 
sta, ci are sfirșit. 

27. Dar nimeni nu poate, în- 
trând în casa celui tare să ră- 
piască uneltele lui, daca nu va 
fi legat mai 'nteiu pe cel tare, 
şi atunci "i va prăda casa. 

28. Adevăr zic voă, că toate 
păcatele vor fi ertate fiilor oa- 
menilor şi blasfemările câte vor 

fi rostit ei; 
29. Dar cine va fi rostit blasfe-   
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“anare împrotiva Spiritului Sânt, 
nu are ertare în veac, ci vinovat 
este păcatului de veci. 

30. Pentru că ei ziceau: Are 
Spirit necurat. 

31. Atunci vin muma lui și 
fraţi lui, şi stând ei afară tri- 
miseră la densul, ca să 1] chieme. 

32. Şi gloata sta împrejurul 
lui; și îi zic uns: lată, mama ta 
şi fraţi tăi afară te caută. 

33. Şi răspunzend le zice: Cine 
este mama mea şi fraţi mei ? 

34. Şi privind la cei care șă- 
deau împrejurul lui zice: Iată, 
mama mea și fraţi mei. 

35. Căci cine va fi făcut voea 
lui Dumnezeu, acesta este fra- 
tele meu, şi soră, și mamă. 

CAP. IV. 

Pilda cu semănătorul, cu sămânţa şi grăun- 

tele de muștar. Iisus linişteşte marea, 

1. Şi începu iarăşi să înveţe 
lângă mare, și se adună la den- 
sul gloată foarte multă, în cât 
el intră în vas ca să șază pe mare, 
şi toată gloata era pe uscat lângă 
mare. 

2. Şi "i învăţa multe în pilde, 
și le zicea în învăţătura sa: A- 
scultaţi. 

3. Iată, a eşit semă&nătorul să, 
semine, 

4. Şi se întimplă când semăna, 
ună sămânță căzu lângă cale, şi 
veniră pasările şi o mâncară. 

5. Şi alta căzu pe loc petros, 
unde nu avea pământ mult, și   

îndată răsări pentru că nu avea 
păment adânc; 

6. Şi când răsări soarele fu arsă 
de arşită, și pentru că nu avea 
rădăcină se uscă. 

7. Jar alta căzu între spini, și 
crescură spini și o înăbușşiră şi 
nu dete rod. 

8 Si altele căzură pe pământul 
cel bun, şi deteră rod înălţându 

i se și crescând, şi făcu una trei- 
zeci, şi alta şaizeci și alta o sută. 

9. Şi zicea: Cine are urechi, 
să asculte cu luare aminte. 

10. Și când fu singur, îl în- 
trebară despre pilde cei care erau 
pe lângă dânsul împreună cu cei 
doisprezece. 

11. Şi le zise, vo& este data 
înţelege taina împărăţii lui Dum- 
nezeu, iar pentru cei din afară 
toate se fac în pilde; 

12. Ca privind să priviască, dar 
să nu vază, și auzind să auză, 
dar să, nu priceapă, ca nu cumva 
să se întoarcă și să li se erte 
păcatele. 

13. Si le zice: voi nu ştiţi pilda 
aceasta, și cum veţi înţelege toate 

pildele? 
14. Semănătorul seamănă cu- 

vântul, 
15. Jar aceştia sânt cei de lângă 

cale, unde să seamănă cuvântul, 

şi când vor fi auzit, îndată vine 
satana şi iea cuvântul cel semănat 

în inimile lor. 
16. Şi aceştia de aseminea sânt 

cei semă&naţi pe loc petros, care, 
când vor fi auzit cuventul, îndată 
îl primesc cu bucurie,
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17. Dar n'au rădăcină în sine, | 
ci sânt până la un timp, apoi! 
când este strimtorare sau prigo- 
nire pentru cuvânt îndată să 
abat. 

18. Şi alţi sunt cei semănaţi 
între spini; aceştia stint aceia 
care auziră cuvântul, 

19. Dar grijile lumii acesta, şi 
amăgirea avuţii și poftele de al- 
tele intrând înăbuşese cuvântul | 
şi să face neroditor. 

20. Şi aceia sunt cei semănaţi 
pe pământul cel bun, care aud 
cuvântul şi primesc şi fac rod, 
unul treizeci, și altul şaizeci, iar 
altul o sută. 

21. Şi el le zise, nu cumva 
se aduce luminarea ca să fie pusă 
sub obroc sau sub pat, și nu ca 
să fie pusă în sfeșnic ? 

22. Căci nu este ceva ascuns, 
care să nu fie dat pe față; nică 
n'a fost ceza ascuns, de cât nu- 
maj ca să vie la ar&tare. 

23. Daca cineva are urechi, să 
asculte cu luare aminte. 

24. Şi zise lor: luaţi aminte ce 
auziţi; cu care măsură mă&surați, 
vi se va măsura; și vi se va po- 
trivi. 

25. Căci cine are, "i se va da, 
şi cine nu are, și ce are să va 
lua de la dânsul. 

26. Şi zise: Astfel este îm- 
părăția lui Dumnezeu, ca un om 
care aruncă s&menţa în păment, 

27. Apoi doarme și să scoală 
noaptea și zioa, și sămânța ră- 
sare şi creşte, cum el Ensuși nu 
ştie. 

  
    

28. Căci pământul de la sine 
rodeşte, mai 'ntâiu paiu verde, 
apoi spic, după aceea grâu deplin 
în spic. 

29. lar când rodul este făcut, 
îndată, țrimite secerea, că a sosit 
secerișul. 

30. Şi zise: Cum vom ase- 
măna împărăţia lui Dumnezeu, 
sau în ce pildă so înfăţișăm? 

31. ste aseminea unui grăunte 
de muștar, care, când se seamănă 
în pămînt, este sămânță mai mică, 
de cât toate seminţele de pe pă- 
ment; 

32. Dar când s'a semănat, cre- 
şte şi se face mai mare de cât 
toate legumele, și face ramuri 
mari, în cât paserile cerului pot 
locui sub umbra lui. 

33. Şi în multe pilde de fe- 
lul acesta le vorbia cuvântul, după 
cum puteau să auză; 

34. Şi fără pildă nu le vorbia; 
dar ucenicilor săi la o parte lă- 
muria toate. 

35. Și făcându se seară în 
acea zi le zice: să trecem dincolo. 

36. Si lăsând ei gloata, îl ieau 

cu denși cum era în vas; și erau 
și alte vase cu densul. 

37. Si se făcu o furtună mare 
de vent, şi valurile se prăvăliau 
peste vas, în cât mai să se umple 

vasul. 
38. Şi el era dormird pe că- 

pătăiu în partea din urmă a va- 

sului; iar denși îl deșteaptă şi "i 

zic: Invăţătorule, nu te îngrijești 
că perim ? 

39. Si sculându se certă ventul
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şi zise mării. Taci, fii liniştită. 
Şi s& potoli ventul, și să făcu Ii- 
niște mare. 

40. Şi zise lor: Pentru ce sun- 
teţi fricoși ? Nu aveţi ânchă cre- 
dinţă ? 

41. Şi să temură cu temere 
mare, și ziceau între denși: Dar 
cine este acesta, că și ventul și 
marea ascultă da densul? 

CAP. YV. 

Demonizatul din ţinutul Gherasenilor. In- 
viarea fiicei lui Jair. Femea sufe: indă, 

1. Şi veniră în ceealaltă parte 
a mării în ţinutul Gherasenilor. 

2. Si eșind el din vas îndată 
i eși înainte din gropi de mor- 
minte un om cu spirit necurat, 

3. Şi care avea locuinţa sa în 
gropi de morminte, și nimeni nu 
putea să "| lege nici cliar cu 
lanţuri, 

4. Pentru că de multe ori fu- 
sese pus în legături de picioare 
și în lanţuri, dar lanțurile fură 
rupte de el și legăturile de pi- 
cioare sfărimate în bucăți, și ni- 
meni nu avea putere să] supue 

5. Şi tot dauna noaptea şi zioa 
în gropi de morminte şi în munţi 
era strigând și lovindu se cu 
petre. 

6. Şi văzend pe lisus de de- 
parte alergâ şi "i se închină, 

î. Şi strigând cu glas mare 
zice: Ce ai cu mine, lisuse, Fiul 
lui Dumnezeu cel prea înalt ? Te 
jur pe Dumnezeu, să nu mă mun- 
cești. 

  

8. Căci el "i zicea: Eși, spirit 
necurat, din omul acesta. 

9. Şi "1 întreba: Cum te nu- 
meşti ? Iar el'i zice: MB numesc 
Legion, că mulţi săntem. 

10. Şi "1 ruga foarte, casă nu 
"i trimită afară din ţinutul acela. 

11. lar acolo lângă munte era. 
o turmă mare de porcă păscând. 

12. Şi 71 rugară toți demoni zi- 
cend: Trimite ne între porc, ca 
să intrăm într'Enși. 

13. Şi le dete voe. Şi eșind 
spiritele cele necurate intrară în 
porcă; şi turma se repezi de pe 
rîpă în mare, ca la doă mii, și 

s& înecară în mare. 
14. Şi cei care "i pășteau fu- 

giră și vestiră în oraș și la ţară. 
Şi veniră să vază ce s'a intemplat. 

15. Şi ei vin la Iisus, și v&d 
pe demonizatul, care avusese le- 
gionul, stând îmbrăcat şi întreg 
la minte; şi să temură. 

16 Şi cei care văzură le spu- 
seră cum s'a întimplat cu. demo- 
nizatul și despre porci. 

17. Şi ei începură a 'lruga câ 
să plece din ţinutul lor. Ă 

18. Şi suindu se el în vasil 
rugă cel care a fost demonizat, 

ca să fie cu dânsul. 
19. Dar Bsus nu 1 lăsă, ci i 

zice: Dute la casa (a la ai tăi, 
și vestește le câte “ţi a făcut ţie 
Domnul, și cum a avut milă de 
tine. 

20. Şi se duse şi începu a pro- 
dica, în Decapole câte "i a făcut 
lui Domnul; și toţi să mirau. 

21. Şi trecend lisus în vas
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iarăși de cealaltă parte, să adună 
gloată multă la dânsul; și era 
lângă mare. 

22. Şi iată vine unul dintre 
mai mari sinagogei, anume Îair, 
şi vâzăndu ”] cade la picioarele 
lui, 

23. Şi "1 roagă foarte, zicend 
că fiica mea este pe moarte, ca 
venind să pui mâinele peste ea, 
ca să fie scăpată și să trăiască. 

24. Şi plecă cu densul; şi gloată 
multă “i urma şi "1 strimtora. 

25. Şi o femee fiind în curgere 
de sânge de doisprezece ani, 

26. Și suferind multe de la 
mulţi doctori şi cheltuind tot ce 
avea, și nefolosind nimic, ci mer- 
end spre mai rău, 

27. Auzind de lisus, și venind 
în gloată dinapoi, atinse veșt- 
mentul lui. 

28. Căci zicea, că daca voi fi 
atins numai veștmintele lui, voi 
fi scăpată, 

29. Şi îndată fu secat isvorul 
sângelui ei, şi simţi în corpul e 
că este vindecată de rană. 

30, Şi îndată isus, cunosecend 
în sine puterea ce eși din el, în- 
torecendu se în gloată zise: Cine 
"oi atinse vestmintele ? 

31. lar ucenici săi "i ziseră, vezi 
gloata care te strimtorează și zici: 
Cine mă atinse? 

32. Și să uita împrejur să vază 
pe care făcu aceasta. 

33. Iar femea temându se şi 
tremurând, ştiind ce "i se întem- 
plase, veni și căzu înaintea lui, 

şi 'i spuse tot adevărul.   

34. lar el "i zise: Fiică, credinţa 
ta, te a scăpat; mergi în pace, și 
fii sănătoasă de rana ta 

35. Vorbind el ânchă vin 
uni de la mai marele sinagogei 
zicând că fiica ta a murit; pen- 
tru ce mai superi pe învățătorul ? 

36. Iar Iisus ne luând în seamă 
cuvântul vorbit zice către mai 
marele sinagogei: Nu te teme, 
crede numai 

31. Şi nu lăsă pe. nimenea cu 
densul să “i urmeze împreună, de 
cât numai pe Petru şi pe Iacob 
şi pe Ioan, fratele lui Iacob. 

38, Şi el vine la casa mai ina- 
relui sinagogei, și vede sgomot 
și pe cei care plângeau şi să văitau 
foarte. 

39. Şi intrând înăuntru le zice: 
Pentru ce faceţi seomot şi plân- 
geţi ? Copila n'a murit, ci doarme. 

40. Dar ei îl luau în ris. Apoi 
dând afară pe toţi iea cu sine pe 
tatăl copilei și pe muma e și pe 
cei impreună cu densul, şi întră 

unde. era copila. 
41. Şi apucând mâna copilei 

'i zice: Talita, cumi, ceea ce în- 
semnează: Copilă, — ţie zic —, 
scoală te. 

42. Şi îndată să seulă copila 
şi umbla; căci era de doisprezece 
ani lar ei să uimiră cu uimire 

mare. 
43. Şi le porunci mult, ca ni- 

meni să nu ştie de aceasta; şi 

zise a i se da ei să mănânce.
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CAP. VI. 

Profetul despreţuit în patria sa. 'Trimiterea 
celor doisprezece apostoli. Erod. oartea 

Zui Ioan. Săturarea celor cinci mii, Iisus 
umblând pe mare, Insăinătoşiri, 

1. Apoi eși de acolo şi vine în 
patria sa, și ucenici lui "i ur- 
mează. 

2. Și fiind sâmbătă incepu să 
înveţe în sinagogă; şi mulţi a- 
scultând rămaseră uimiţi zicend: 
De unde are acesta acestea ? și 
ce însemnează înţelepciunea dată, 
acestuia și puterile de felul a- 
cesta care s& fac prin mâinele 
lui ? 

3. Oare nu este acesta teslarul, 
fiul Marii și fratele lui Iacob și 
lose și Iuda și Simon? Şi nu 
sunt surorile lui aici la noi? Şi 
s& abăteau de la dânsul. 

4. Dar lisus le zise, că nu este 
un profet despreţuit, de cât în 
patria lui, şi între neamurile lui, 
și în casa lui, 

5. Și nu putea face acolo nici 
o minune, de cât punend mâr- 
nele peste puţini bolnavi îi tă- 
mădui. 

6. Şi să mira de necredinţa lor. 
Şi umbla prin satele d'imprejur 
învățând 

1. Şi cheamă la sine pe cei 
doisprezece, şi începu a i tri- 
mite câte doi: şi le dete putere 
asupra spiritelor necurate; 

8. Şi le porunci ca să nu iea 
nimic cu sine pe cale, de cât nu- 
mai toiag; nici pâine, nici traistă, 
nici aramă la încing&toare;   

9. Ci încălţaţi cu sandale; și 
să nu îmbrăcaţi do& haine. 

10. Şi le zise: unde veţi fi in- 
trat în casă, acolo rămâneți, penă 
când veţi fi eșit de acolo. 

11. Şi în ori ce loc, care nu 
va fi primit pe voi, nici nu vor 
fi ascultat de voi, eșind de acolo 
scuturaţi ţărina de sub picioarele 
voastre spre mărturie lor *. 

12. Şi eșind ei predicară ca 
oameni să, se pocăiască; 

13. Şi scoteau afară mulţi de- 
moni, și ungeau cu untdelemn 
pe mulţi bolnavi și * tămăduiau. 

14. Şi auzi Erod împăratul, căci 
se făcuse cunoscut numele lui; 
și zicea că loan Botezătorul s'a. 
sculat dintre morţi, și de aceea lu- 
crează puterile în el. 

15. Alţi ziceau că este Elie; 
iar alți ziceau că este un Profet, 
ca unul dintre profeți. 

16. Şi auzind Erod zicea: A- 
cesta, este Ioan, al cărui cap eu 
1 am tăeat; el chiar sa sculat 
dintre morţi. 

17. Căci Erod Ensuși trimiţend 
puse mâna pe Ioan, şi "1 legă în 
închisoare pentru Erodiada, fe- 
mea lui Filip fratele său; că o 
luă pe ea în căsătorie. 

18. Pentru că loan zicea lui 
Erod, că nu ţi se cuvine ţie să 
aibi pe femea, fratelui tău. 

19. Iar Erodiada avea ură pe 
el, şi voia să 'l omoare, dar nu 
putea; 
  

* Adevăr zic vo, mai uşor va fi Sodo- 
miților şi Gomoriţilor în zi de judecată, 
de cât oraşului aceluia.



20. Căci Erod se temea de 
Ioan, știindu 1 bărbat drept și 
sânt, și "1 păstra pre el; şi după 
ce 'l a ascultat sta mult pe gân- 
duri, dar îl asculta bucuros. 

21. Şi fiind zi înemerită, când 
Erod de zioa nașterii sale făcu 
ospăț celor mai mari ai săi și 
căpitanilor şi celor d'inteiu ai 
Galilei, 

22. Şi intrând fata Erodiadei 
şi jucând piăcu lui Erod şi celor 
ce șădeau împreună cu el la 
masă, iar împăratul zise fetei: 
Cere 'mi ori ce voești, şi “ţi 
voi da. 

23. Şi jură ei că ori ce vei fi 
cerut de la mine, "ţi voi da, 
penă la jumătate din împărăţia 
mea. 

24. Şi eşind zise mumei sale: 
Ce voi cere ? lar ea zise: Capul 
lui Ioan Botezătorul. 

25. Şi intrând îndată cu grabă 
la împăratul ceru zicend: Voese 
ca numai de cât să 'mi dai pe 
dise capul lui Ioan Botezătorul. 
„26, Şi întristându se foarte îm- 
p&ratul pentru jurăment și pen- 
tru cei care șădeau la masă nu 

„voi so înlăture. 
21. Şi îndată trimiţend împă- 

ratul pe un speculator, porunci 
să aducă capul lui; 

28. Şi ducendu se "i a tăeat 
capul în închisoare, și aduse ca- 
pul lui pe disc, şi "1 dete fetei; 
iar fata îl dete mumei sale. 

29. Şi auzind ucenici lui veniră, 
și luară corpul lui mort, și 'l pu- 
seră în mormânt. 
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30. Şi să strâng apostoli la 
lisus; şi "1 înștiinţară de toate, 
şi câte făcură și câte învăţară. 

31. Şi el le zice: Veniţi voi 
&nșivă la o parte în loc pustiu, 
şi odihniţi vă puţin. Căci cei care 
veniau și cei care se duceau erau 
mulţi, și n'aveau timp potrivit, 
nici să mănânce. 

32 Şi plecară în vas la un loc 
pustiu la o parte. 

33. Şi gloatele care să duceau 
"i văzură, şi mulți îl cunoscură, 
şi alergară acolo pe jos din toate 
oraşele, și sosiră înaintea lor. 

34. Şi eșind Iisus văzu gloată. 
multă, și "i se făcu milă de den- 
sele, că erau ca oi neavând pă- 
stor;. şi începu să "i înveţe pre 
ei multe. 

35. Şi fiind acum mult timp 
din zi, apropiindu se de dânsul 
ucenici săi ziceau că pustiu este 
locul, şi ceasul târziu acum; 

36. Dă le drumul ca ducendu 
se în locurile d'imprejur şi în. 
sate să 'şi cumpere ce să mănânce. 

37. Iar el răspunzând le zise: 
Daţi le voi să mănânce. Dar ei 
zic lui: Ducendu ne oare vom 
cumpăra pâini pentru dog sute 
de denari, și le vom da să mă- 

'nânce ? 
38. lar el le zice: Câte pâini 

aveţi ? Mergeţi şi vedeţi. Şi denşi 
ştiind zic: Cinci, şi doi pești. 

39. Şi le porunci să "i pună pe 
toți să șază, mese mese pe earbă 
verde. 

40. Şi şăzură cete cete, câte o 
sută şi câte cinci zeci.
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41. Şi luând cele cinci pâini 
şi cei doi pești, căutând spre cer, 
binecuventă, şi frânse pâinele; şi 
dJete ucenicilor ca să le dea în 
mâini, și pe cei doi pești "i îm- 
părți la toţi. 

42. Şi mâncară toți și să sătu- 
rară; 

43. Şi luară frămituri do&spre- 
zece coșuri umplute și de la, 
pești. 

44. Şi erau cei care mâncară 
pâinele ca Za cinci mii de bărbaţi. 

45. Și îndată sili pe uce- 
nici săi să intre în vas, şi să treacă 
înaintea lui de cealaltă parte 
:spre Betsaida, până ce el dă dru- 
mul gloatei. 

46. Şi după ce îi lăsă pre ei să 
«duse pe munte să se roage. 

47. Și făcendu se seară vasul 
era în mijlocul mării, și el singur 
pe uscat. 

18. Și văzendu "i pe dânşi mun- 
cindu se pe când trăgeau cu lo- 
peţele, de oare-ce vântul le era 
împrotivitor, şi câtre a patra 
streajă din noapte vine la denși 
umblând pe mare, și voia să 
treacă pe lângă denşi. 

49. Iar ei văzendu 1 umblând 
pe mare li se păru că este o nă- 
lucă, şi strigară tare; căci toţi 
îl văzură și să spăimântară, 

30. Dar el îndată vorbi cu denși 
și le zice: Indrăsniţi; eu sânt, nu 
vă temeţi. 

51. Şi se sui la dânşi în vas 
Şi să potoli ventul; și erau ui- 
miţi foarte tare între dânși şi să 
mirau;   

52. Pentru că nu pricepură din 
pâini, de oare ce inima lor era 
împetrită. 

53. Şi trecând veniră spre ţăr- 
mul Genesaretului, .și aruncară 
ancora. 

54. Și eşind el din vas, în- 
dată cunoscendu'l, 

55. Aceștia cutreerară tot ţi- 
nutul acela, și începură să aducă 
bolnavi pe paturi acolo, unde au- 
ziau că este. 

56 Şi ori unde intra în sate, 
sau orașe, sau locuri, puneau în 

pieţe pe neputincioşi, şi 'l rugau, 
ca să atingă numai ciucurele veșt- 
mentului său; și câţi 'Latingeau, 
erau scăpați. 

CAP. VII. 

Spălarea nâtnilor. Intrebuinţarea vea a da 

tinilor, şi adevărata spurcare. Femea Siro- 

feniciană, Surdul mut. 

1 Și să adună la densul Fa- 
risei și uni dintre Cărturari fiind 

veniţi de la Ierusalem, 
2. Şi văzend pe uni dintre uce- 

nici lui, că mănâncă pâinile cu 
mâini necurate, adecă nespălate. 

3. Căci Farisei și toţi ludei, 
daca nu 'şi spală mâinile fă- 
cându le pumn, nu mănâncă, ţi- - 

nend rinduiala bătrinilor; 
4. Și de la piaţă zenind, daca 

nu se îmbăează, nu mănâncă; și 

alte multe sânt pe care le au 
primit să Ze ţină, precum, spălă- 
rile prin afundare a paharelor 
și urcioarelor și vaselor de a- 
ramă,
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5. Şi 'lîntrebară Farisei şi căr- 
turari: Pentru ce ucenici t&i nu 
umblă după rînduiala bătrinilor, 
ci mănâncă pâinea cu mâini ne- 
curate? 

6. lar el r&spunzend le zise, că 
bine a profetizat Isaia despre voi, 
fățarnicilor, cum este scris: A- 
cest popor cu buzele mă cin- 
steşte, dar inima lor departe este 

de mine; 
7. În zadar mă cinstesc, învă 

țând învățături ce snt porunci 
omenești. 

8. Căci lăsând porunca lui 
Dumnezeu ţineţi rinduiala oa- 
menilor *. 

9. Și le zise: Foarte bine, des- 
fiinţaţi porunca, lui Dumnezeu, 
ca să păstraţi rinduiala voastră, 

10. Căci Moise a zis: Cinstește 
pe tatăl t&u și pe muma a și 
cine vorbește de ru pe tată sau 
pe mamă să moară negreșit. 

11. Iar voi ziceţi: Daca un om 
va fi zis tatălui sau mumei, Cor- 
ban, adecă, Dăruit este Domnului 
ori ce ai folosi de la mine; 

12. Nu "| mai lăsaţi să facă ni- 
mie pentru tatăl său sau mu- 
ma sa, 

13. Desfiinţând astfel cuvântul 
lui Dumnezeu prin rinduiala voa- 
stră, pe care aţi dat o; şi ase- 
minea de acestea multe faceţi. 

14. Şi chemând la sine iarăşi 
gloata le zise: Ascultaţi mă toţi 
şi inţelegeţi. 

  

* Spălările prin afundare a urcioarelor 
şi pabarelor ; şi alte de aseminea multe 
faceţi.   

15. Nu este nici un lucru de 
din afară al omului, care intrând 
într'Ensul poate să "1 spurce; ci 
cele ce es din om acelea sânt 
care spurcă pe om. 

16. Daca are cine va urechi, să 
asculte cu luare aminte. 

17. Şi când intră în casă, după 
ce plecase de la gloată, îl între- 
bară ucenici despre pildă. 

18. Iar el le zice: Aslfel dar și 
voi nu pricepeţi? Nu înţelegeţi 
că ori ce intră de din afară în 
om nu poate să '] spurce, 

19. Că nu intră în inima lui, 
ci in pântece și ese afară în 
cloacă. Curăţind toate bucatele. 

20. Şi zise, că ce ese din om, 
aceea spurcă pe om. 

21. Căci de dinăuntru, din ini- 
ma oamenilor, es gândirile rele, 
desfrânări, 

22. Furturi, omoruri, adultere, 
porniri spre tot felul de înavu- 
ţire, r&utate, înșălăciune, necum- 
pătare, pisimă, blasfemie, trufie, 

necuminţie; 

23 'Toate relele acestea es de 
dinăuntru, şi spurcă pe om. 

24. Si sculându se de acolo 
să duse la hotarile Tirului și Si- 
donului; și intrând într'o casă, 

voia ca nimeni să nu știe, dar 
nu putu să fie necunoscut; 

25. Ci îndată auzind despre 
densul o femee, a cărei fată, avea, 
spirit necurat, venind căzu la pi- 
cioarele lui; 

26. Dar femea era Elină, de 
neam Siroleniciană, şi | ruga ca 
să scoată demonul din fata ci. 

5
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27. Şi Iisus "i zise: Lasă mai 
'nteiu să să sature copii; căcă nu 
este bine a lua pâinea copiilor 
şi a o arunca câinilor. 

28. Iar ea respunsc și i zice: 
Așa este, Doamne; dar și câini 

de sub masă mănâncă din frămi- 
turile copiilor. 

29. Şi zise ei: Pentru acest cu- 
went, mergi, şi a eşit demonul 
din fata ei. 

30. Şi după 
ei, află copila 
demonul eșit. 

31. Şi eşind iarăşi din ţi- 
nutul 'Tirului veni prin Sidon 
spre marea, Galilei prin mijlocul 
ținutului Decapolei. 

32. Şi “i aduc pe un mut-surd, 
și 1] roagă ca să pună mâinile 
peste d&nsul. 

33. Şi luându 7] din gloată la 
o parte, puse degetele sale în 
urechile lui, şi scuipând atinse 
limba lui, 

34. Şi căutând spre cer su- 
spină, și "i zise: Efata, adecă, de- 
schide te. 

35. Şi îndată se deschise ure- 
chile lui, și se deslegă legătura 
limbei lui, și vorbia bine. 

36. Și le porunei să nu spună 
nimănui; dar cu cât Ensuși le 
poruncia, cu atât mai mult ve- 
stiau; 

ce se duse la casa 
zăcend în pat, şi 

37. Şi să mirau peste măsură 
zicend: Bine a făcut toate; și pe 
surzi % face să audă, și pe muţi 
să vorbiască, |   

CAP. VIU. 

Săturarea celor patru, mii, Aluatul Farisei- 

or. Orbul de la Betsaida. Părerile despre 
Christos, Apropiarea morţii lui. Adevăraţi 

ucenici. 

1. In zilele acelea fiind iarăși 
gloată multă, şi ne având ce să 
mănânce, chemând ia sine pe 

ucenici săi le zice: 
2. "Mi este milă de gloată, că 

de trei zile acum așteaptă lângă 
mine și nu au ce să mănânce; 

3. Si daca le voi da drumul 
nemâncaţi la casele lor, vor le 
șina de foume pe drum; și uni 
dintr'enși au venit de departe. 

4. Şi i r&spunseră ucenici săi: 
de unde va putea cine va să sa- 
ture pe aceștia cu pâine aci în 

pustie? 
5. Si “i întrebă: Câte pâini 

aveţi? Jar ei ziseră: Sapte. 

6. Şi poruncește gloatei să şază 

jos pe păment; şi luând cele şapte 

pâini mulțumind frânse, şi dete 
ucenicilor săi, ca să le pună îna- 

inte; şi le puseră înaintea gloatei. 

7. Şi aveau puţini peștișori; și 
binecuventându i zise să pună 
înainte şi pe aceștia. 

8. Şi mâneară, în cât să sătu- 
rară,; şi luară prisosuri de frămi- 
turi şapte coșuri; E 

9. Iar ei erau ca la patru mi. 
Şi le a dai drumul. 

10. Si îndată intrând în vas cu 

ucenici săi veni în părţile Dal 
manutei. 

11. Şi eşiră Farisei și înce



pură a schimba vorbe cu densul, 
cerând de la el un semn din cer, 
ispitindu 1. 

12. Și suspinend adâne în spi- 
ritul s&u zice: Pentru ce neamul 
acesta cere semn? Adevăr zic voă, 
daca se va da semn neamului 
acestuia. 

13. Şi lăsându "i, intrând iarăși 
în vas trecu de cealaltă parte. 

14. Şi ucenici uitaseră să 
iea pâini, şi nu aveau cu dânşi 
în vas, de cât o pâine. 

15. Şi le poruuei zicend: Luaţi 
aminte, feriți v8 de aluatul Fa- 
riseilor și de aluatul lui Erod. 

16. Şi să gândiau întru sine 
zicend, că nu au pâini. 

17. Dar lisus înțelegând le 
zice: Ce vă gândiţi că nu aveți 
pâini? Nu pricepeţi ânchă, nici 
nu înţelegeți? Aveţi inima voa- 
stră învirtoșată ? 

18. Ochi avend nu vedeți, şi 
urechi având nu auziţi? 

19. Şi nu v& aduceţi aminte 
când am frânt cele cinci păini 
la cele cinci mii, câte coșuri pline 
de frămituri luarăţi ? 

20. Doăsprezece, "i zic ei. Iar 
când am frânt cele şapte la cele 
patru mii, câte coșuri umplute 
cu frămituri luarăţi ? 

21, Și dânși îi zic: şapte. A- 
tunci le zise: Nu înţelegeţi ânchă? 

22. Și vin la Betsaida. Şi "i 
aduce pe un orb, şi "1 roagă, ca 
el să "] atingă, 

23. Şi luând de mână pe orb 
il scoase afară din sat; şi după 
ce scuipă în ochi lui, punend 
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mâinile pe densul, îl întreba, daca 
zăreşti ceva ? 

214. Şi uitându sc în sus zise: 
Zărese oameni, că văz ca copaci 
pe cei care umblă. 

25. După aceea puse iarăși 
mâinile pe ochi lui, și văzu bine, 
și fu adus la starea de mai 'na- 
iute, şi vedea în depărtare toate 
lămurit. - 

26. Și 1 trimise la casa lui zi- 
cend: Nici să nu intri în sat, 
mici să spui cuiva în sat, 

27. Şi eși lisus și ucenici sti 
în satele Cesarei lui Filip; şi pe 
cale întreba pe ucenici săi zi- 
cendule: Cine zic oameni că 
sânt eu? 

28. Iar ei 'i respunseră zicând: 
loan Botezătorul, alţi Elie; iar 
alți că eşti unul dinire profeți. 

29. Şi el "i întreba, dar voi cine 
ziceţi că sânt eu? Şi r&spunzend 
Petru "i zice: 'Tu ești Christosul. 

30. Şi "i certă, ca să nu spună 
nimenui despre densul. 

31. Şi începu a i învăţa, că 
Fiul omului trebue să sufere 
multe, şi să nu fie primit drept 
bun de către bătrini și mai mari 
preoţilor și cărturari, şi să fie 
omorit şi după trei zile să învieze. 

32. Și vorbia cuventul pe faţă. 
Şi luându "1 Petru la sine începu 
a '] certa 

33. lar el întorcendu se, și v&- 
zend pe ucenici săi, certă pe 
Petru și zice: Mergi înapoia mea, 
Satana; că nu ai în gând cele 
ce sint ale lui Dumnezeu, ci cele 
ce sint ale oamenilor.
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34. Şi chemând la sine gloata 
împreună cu ucenici săi le zise: 
Daca, voește cineva să vie după 
mine, să se lepede de sine, și 
să iea crucea sa și să 'mi ur- 
meze. . 

35. Căci cine va fi voit să 'şi 
scape viaţa, o va perde; dar cine 
va fi perdut viaţa sa pentru mine, 
și pentru evangelie, acesta o va 
scăpa. 

36. Căci ce foloseşte, ca omul 
să câştige lumea întreagă, și să 
pearză viaţa sa? 

37, Căci ce ar da omul în schimb 
pentru viaţa sa? 

38. Căci cine se va fi rușinat 
de mine şi de cuvintele mele în 
acest neam desirânat și păcătos, 
și Fiul omului se va rușina de 
el, când va veni întru mărirea 
Tatălui său cu sânţi ângeri. 

CAP. IX. 

Schimbarea ia față. Ioan este un alt Elie. 
Insănătoşirea lunatecului, 

1. Şi zise lor: Adevăr zic vos, 
că sânt uni din cei de faţă care 
nu vor gusta moarte până ce nu 
vor fi văzut împărăţia lui Dum- 
nezeu venită întru putere. 

2. Și după șase zile lisus iea 
cu sine pe Petru și pe Iacob şi 
pe loan și 'i duce pe denși pe 
un munte înalt, singuri la o parte. 

3. Și să schimbă la faţă înaintea 
lor; și vestmintele lui să făcură 
strălucitoare, foarte albe, cum 
înălbitor pe pământ nu poate 
înălbi.   

4. Și se arătă lor Elie cu Moise, 
și vorbiau împreună cu lisus. 

5. Şi începend Petru zice lui 
lisus: Rabi, este bine ca să fim 
aici; şi să facem trei colibi, ţie 
una, şi lui Moise una și lui Elie 
una. 

6. Căci nu ştiea ce să r&spunză, 
fiind că erau plini de spaimă. 

1. Și se făcu un nor umbrindu 
'i pe denși, şi fu un glas din nor 
zicând : Acesta este iul meu cel 
iubit; ascultați de dânsul. 

8. Și de odată privind ei îm- 
prejur nu văzură pe nimenea, de 
cât numai pe lisus singur cu 
denși. 

9. Şi dându se ei jos depe 
muntele acela, le porunci ca să 

nu spue ia nimenea cele ce vă 
zură, de cât numai când Fiul 
omului să va fi sculat dintre 
Morți. 

10. Şi ei ţinură cuvântul în 
sinele cercetând împreună între 
dânși ce însemnează a să scula 
dintre morţi. 

11. Și 7] întrebau zicând, pen- 
tru ce spun cărturari, că trebue 
să vină mai 'mtâiu Elie ? 

12. lar el zise: Elie într'adever, 
venind mai "'ntâiu, întocmește 

iarăși toate; şi cum este scris cu 

privire la Fiul omului? Că el 
are să sufere multe și să fie so- 

cotit drept nimic. 
13. Dar zic vos, că Elie a şi ve- 

uit, și făcură cu el câte voiră, 

după cum este scris cu privire 
la densul. 

14. Şi venind ei la ucenici
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văzură gloată multă împrejurul 
lor, şi cărturari schimbând cu- 
vinte împreună cu dânşi. 

15. Şi îndată toată gloata vă- 
zendu "| rămase uimită și aler- 
gând spre el "i se închinau. 

16. Şi “i întrebâ: Pentru ce 
schimbaţi cuvinte cu denși ? 

17. Şi răspunse lui unul din 
gloată: Invăţătorule, am adus la, 
tine pe fiul meu, având spirit 
mut; 

18. Și ori unde la apucat, îl 
sgudue; şi el spumează, şi scâr- 
şnește dinţi și să usucă; şi am 
zis ucenicilor tei să "1 dea afară, 
dar nu fură în stare. 

19. lar el respunzendu le zice: 
O neam necredincios, penă când 
voi fi cu voi ? Penă când văvoi 
îngădui ? Aduceţi 1 la mine. 

20. Şi "1 aduseră la densul; şi ; 
v&zendu ], spiritul îndată îl scu- 
tură tare; şi căzend el la păment 
să svârcolia spumând. 

21. Şi întrebă pe tatăl lui: Cât 
timp este de când "ia venit a- 
ceasta ? [ar el zise: Din copilărie; 

22. Şi de multe ori l'a aruncat 
chiar în foc și în apă, casă '] 
pearză,; dar dacă poţi ceva, a- 
jută ne, fiindu "ţi milă de noi. 

23. lar lisus "i zise: Aceasta 
«daca poţi»; toate sânt eu putinţă 
celui care crede. 

24. Şi îndată strigând tatăl 
copilului zise: Cred, ajută necre- 
dinţii mele. - 

25. lar lisus văzând că aleargă 
aci gloată, certă spiritul necurat 

  

"ţi poruncesc, eși afară din el, 
și să nu mai intri într'Ensul. 

26. Şi strigând și tare sou- 
duindu '] eşi afară; și copilul îu 
ca un mort, în cât mulți ziceau, 
că a murit. 

27. Dar lisus apucând mâna 
lui îl ridicâ; și el să sculă, 

28. Şi intrând el în casă, uce- 
nici lui îl întrebară la o parte, 
Pentru ce noi nu puturăm să "l 
dăm afară ? 

29. Şi le zise: Acest fel prin 
nimic nu poate eşi afară, de cât 
numai prin rugăciune şi postire. 

30. Și eşind ei de acolo treceau 
prin Galilea, şi nu voia ca să știe 
cineva. 

31. Căci invăţa pe ucenici sti 
și le zicea că Fiul omului să va 
da în mâini de oameni și 'l vor 
omori; şi omorit fiind, după trei 
zile se va scula, 

32. Dar ei nu înțelegeau rostul, 
şi să temeau să '] întrebe. 

33. Şi veniră la Capernaum ; 
şi fiind în casă "i întrebă: Ce 
chibzuiaţi pe cale între zoi ? 

34. Dar ei tăceau; căci se chib- 
zuiră între denşi pe cale, cine să, 
fie mai mare. 

35. Şi ş&zend chemă la sine pe 
cei doisprezece, și le zice: Daca 
voește vre unul să fie înteiu, va 
fi în urmă de toţi, și slujitoral 
tuturor. 

36. Şi luând un copil îl puse 

în mijlocul lor, 
37. Şi după ce "1 îmbrăţișă le 

: zise: Ori cine va fi primit în nu- 
zicendu "i: spirit mut şi surd, eu mele meu pe unul din astfel de
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copii, pe mine mă primeşte; şi 
ori cine mă va fi primit, nu mă 
primește pe mine, ci pe cel care 
m'a trimis pe mine. 

38. Atunci Ioan "i zise: In- 
vățătorule, știm pe unul care în 
numele iu dă afară pe demoni; 
- care nu ne urmează - şi | opri- 
răm pentru că nu ne urma no&. 

39. Dar lisus "i zise: Nu "| o- 
priți; căcă nu este nimenea care 
va face minuni, şi va putea nu- 
mai de cât să vorbiască rău de 
mine. 

40. Căcă cine nu este împrotiva, 
noastră, pentru noi este; 

41. Căci oră cine va da voă să 
beţi un pahar de apă în numele 
meu, pentru că sunteţi ai lui 
Christos, adevăr zic vos că nu 
va perde plata sa. 

42. Și cine va fi sminteală 
unuia din acești neînsemnaţi care 
cred în mine, mai bine este pen: 
tru el, daca este pusă o peatră 
de moară împrejurul gâtului său, 
şi este aruncat în mare. 

43. Și daca te va fi smintit 
mâna ta, taie o; este bine ca tu 
să intri în viaţă strâmb, de cât 
avend dot mâini să te duci în 
gheenă. în focul cel nestins. 

44. Unde vermele lor n noare, 
şi focul nu se stinge, 

45. Și daca piciorul tău te 
sminteşte, taie 'l; este bine ca tu 
să intri în viaţă schiop, de cât 
avend doă picioare să fii aruncat 
în gheenă în focul cel nestins, 
46. Unde vermele lor nu moare, 

Și focul nu se stinge.   

47. Şi daca ochiul tău te smin- 
teşte, dă '] afară; este bine pen- 
tru tine să intri cun ochiu în 
împărăţia lui Dumnezeu, de cât 
având doi ochi să fii aruncat în 
gheena focului, 

48. Unde vermele lor nu moare, 
şi focul nu se stinge. 

49. Căci fie care va fi sărat cu 
foc, și ori ce jertfă cu sare va fi 
sărată. 

50. Bună este sarea; iar daca 
sarea se face nesărătoare, cu ce 
o veţi îndrepta? Aveţi sare în 
voi Enșivă, și aveţi pace uni cu 
alți. 

CAP. X. 

Despărțirea bărbatului de femee. Punerea 

măinilor peste copii. Tenărul avut. Res- 
Piata ucenicilor, „Apropiarea morţii lui 

Christos, Dorinţa fiilor lui Zebedeu, Bar- 

timeu orbul. 

1. Şi sculându se de acolo vine 
în ţinutul ludei și anume pe din- 
colo de Iordan; și iarăși să string 
gloate spre densul; 

2. Și iarăși "i învăţa, după cum 
avea obieciu. Şi apropiindu se 
Farisei '1 întrebau, daca se cade 
bărbatului să lase femea, ispi- 
tindu | ei. 

3. Iar el respunzându le zise: 
Ce v'a poruncit Moise ? 

4. Iar ei ziseră: Moise a dat 
voie să, “ scrie carte de despărţire 

şi să o lase, 
5. Atunci lisus le zise: In ve- 

derea învirtoșării inimei voastre 
v'a scris această poruncă. 

6. Dar de la începutul făpturei
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bărbat şi femee “i a făcut pe 
denși. 

7. De aceea va lăsa omul pe 
tatăl său şi pe mama sa, şi se va 
lipi de femea sa, 

8. Şi vor fi cei doi un corp; 
în cât nu mai sunt doi, ci un 
corp. 

9. Deci ceea ce Dumnezeu a 
unii împreună, omul să nu des- 
parţă. 

10. Si în casă iarăși îl între- 
bară ucenici despre aceasta. 

11. Jar el le zice: Ori cine va 
fi lăsat pe femea sa și se va fi 
căsătorit cu alta, săverșaște adul- 
ter faţă cu densa. 

12. Şi daca o femee va fi lăsat 
pe bărbatul ei și să va fi căsă- 
torit cu altul, s&verşaşte adulter. 

13. Şi aduceau la densul 
copii, ca să "i atingă pre ei; dar 
ucenici "i înfeuntau. 

14. Iar lisus văzând să măchni 
adânc, şi le zise: Lăsaţi copii să 
vină la mine, și nu 'i opriţi; căci 
împerăţia lui Dumnezeu este a 
unora ca aceștia. 

15. Adevăr zic vo&,ori cine nu 
va fi primit împărăţia lui Dum- 
nezeu ca un copil, nu va intra 
într'Ensa. 

16. Şi îmbrăţișându "i bine cu- 
ventă punend mâinele asupra 
lor. 

17. Şi eșind el în cale, a- 
lergând unul şi îngenuchind îna- 
intea lui îl întreba: Invăţătorule 
bune. ce să fac ca să moștenesc 
viața vecinică ? 

18. Iar lisus "i zise: Pentru ce   

mă numești bun? Nimenea nu 
este bun, de cât numai unul, 
Dumnezeu. 

19. Ştii poruncile: Nu omori; 
nu s&verși adulter; nu fura; nu 
mărturisi mincinos; nu nedrep- 
lăţi; cinstește pe tatăl tău şi pe 
mama ta. 

20. Iar el "i zise: Invăţătorule, 
toate acestea le am păzit din ti- 
nereţea mea. 

21. lisus uitânduse la el, îl 

iubi, și îi zise: Una “ţi lipsește; 
du te, vinde toate câte ai, şi dă, 
săracilor, şi vei avea comoară 
în cer; și vino, urmează "mi, Zu- 

ând crucea. 
22. Dar el măchnindu se de 

cuventul acesta, plecă întristat; 
căci avea avuţii multe. 

23. Şi lisus uițându se îm- 
prejur zice ucenicilor săi: Cât de 
greu vor intra avuţi în împărăția 
lui Dumnezeu. 

21. lar ucenici erau uimiţi de 
cuvintele lui. Dar lisus iarăși 
respunzând le zice: Copii, cât de 
greu este să intre în împărăţia 
lui Dumnezeu aceia care să în- 

cred în avuţii. 
25. Mai lesne este pentru o că- 

milă să treacă printr'o ureche 
de ac, de cât pentru un avut 
să intre în împărăţia lui Dum- 

nezeu. 
26. Iar ei să înfiorară mai mult 

zicând către densul: Şi cine poate 

fi mântuit? 
27. Iar lisus uitându se la denși 

zice: La oameni este cu nepu- 

tinţă, dar nu la Dumnezeu; căci
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toate sunt cu putinţă la Dum- 

nezeu. 
28. Și Petru începu a îi zice: 

Iată, noi lăsarăm toate și "ţi am 
urmat ţie. 

29. Atunci răspunzând lisus zise: 
Adevăr zic voă, nu este nimenea 
care lăsă casă sau frați sau su- 
rori sau mamă sau tată sau femee 
sau copii sau ţarine pentru mine 
și evangelie, 

30. Daca nu va fi luat însutit, 
acum în timpul acesta, case şi 
fraţi și surori şi mame şi co- 
pii și ţarine, printre urmăriri, şi 
în veacul viitor viaţă vecinică. 

31. Mulţi dar find înteiu vor 
fi în urmă, şi cei din urmă cor fi 
înteiu. 

32. Iar ei erau pe cale mer- 
gend în sus la, lerusalem, și lisus 
mergea înaintea lor; și erau ui- 
miţi, iar cei care urmau se te- 
meau. Și luând la sine iarăși pe 
cei doisprezece începu a le spune 
cele ce erau să "i se întimple, 

33. Că iată mergem în sus ia 
Ierusalem şi Fiul omului va fi 
dat mai marilor preoţilor şi la căr- 
turari, și "| vor osîndi la moarte, 
și "| vor da în mâna păgânilor, 

34. Şi "1 vor bajocori, şi 'l vor 
scuipa, și "| vor biciui, și "1 vor 
omori, dar după trei zile să va 
scula. 

35. Şi vin la densul Iacob 
și loan, fii lui Zebedeu. zicându 
'i: Invăţătorule, voim să ne faci 
ori ce vom cere de la tine. 

36 lar el le zise: Ce voiţi ca 
eu să vă fac?   

37. Atunci ei ziseră: Dă ne să 
ș&dem unul d'a dreapta ta și altul 
da stânga ta. 

38. Dar lisus le zise: Nu știți 
ce cereți. Puteţi bea paharul pe 
care îl beau eu, sau să fiți bo- 
tezaţi cu botezul cu care mă bo- 
tez eu? 

39. Iar ei "i ziseră: Putem. Şi 
Iisus le zise: Intr'adevăr, paharul 
pe care îl beau eu îl veţi bea, și 
cu botezul cu care mă botez eu 
veţi fi botezați; 

40. Dar a şădea da dreapta 
mea sau da stânga nu este al 
meu a da, ci seva da acelora pen- 
tru care sa pregătit. 

41. Şi auzind cei zece începură 
a se mâcehni adinc asupra lui Ia- 
cob și loan. . 

42. Şi chemându i la, sine lisus 
le zice: Ştiţi că cei care se par 
a domni peste păgâni 'i stăpinese 
pe dânși, şi cei mari ai lor între- 
buinţează puterea asupra, lor. 

43. Dar nu astfel este între voi; 
ci care ar voi să fie mare între 
voi, va fi slugitorul vostru: 

44. Şi care ar voi să fie în- 
teiu între voi, va fi sluga tuturor; 

45. Căci şi Fiul omului n'a 
venit ca să fie slujit, ci ca să 
slujască, și să dea sufletul său 
preţ de rescumpărare pentru 
mulți. 

46. Şi ei vin la Ierichon; 
și pornind el de la Ierichon, şi 
ucenici lui, și gloată multă, şă- 
dea lângă cale un orb cerșător, 
Bartimeu, fiul lui Timeu. 

47. Şi auzind că este lisus Na-
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zarenul începu a striga şi a zice: 
O Fiul lui David, lisuse, fie “ţi 
milă de mine. Şi 1 înfruntau 
mulți, ca să tacă; 

48, Dar el cu mult mai tare 
striga: Fiule al lui David, fie “ţi 
milă de mine. 

49. Şi stând lisus zise: Che- 
maţi ']. Şi ei cheamă pe orb zi- 
cându "i: Indrăsnește; scoală, te 
cheamă. 

30. lar el aruncând la o parte 
vestmentul său, sărind veni la 
lisus. 

51. Şi r&spunzend Iisus i zise: 
Ce voești să “ţi fac? Iar orbul 
i zise: Raboni, să văz. 

52, Şi lisus "i zise: Dute; cre- 
dința ta te a scăpat. Si îndată 
văzu, și “i urmă pe cale. 

CAP. XI. 

Aducerea mânzului. Intrarea lui Hisus în 
Zerusalem. Smochinul, Curăţirea santua- 

rului, Puterea, credinţii. Botezul lui Ioan. 

1. Şi când să apropie ei de le- 
rusalem, la Betfaghe şi Betania, 
spre muntele maslinilor, trimite 
pe doi dintre ucenici săi, şi le 
zice: 

2. Mergeţi în satul ce este în 
fața voastră; şi îndată intrând 
într'Ensul veţi afla un mânz le- 
gat, pe care n'a şăzut ânchă ni- 
menea. dintre oameni. Deslegaţi 
1 şi aduceţi '7, 

3. Şi daca cine va var zice: 
Pentru ce faceţi aceasta? Spu- 
neți. c& Domnul are trebuinţă de 
el; şi îndată îl trimite iarăşi aci.   

4. Şi să duseră, și aflară mân= 
zul legat la ușă afară la drum, 
şi '1 desleagă. 

5. Și uni dintre cei care ste- 
teau acolo le ziceau: Ce faceţi 
deslegând mânzul ? 

6. lar ei le spuseră cum azis * 
lisus, și 'i lăsară, 

7. Si aduc mânzul la lisus, şi 
pun pe dânsul vestmintele lor, 
și șezu pe el. 

8. Şi mulţi așternură veștmin- 
tele lor pe cale; iar alţi frunze, 
pe care le tăeaseră din câmp. 

9. Şi cei care niergeau înainte, 
și cei care veniau în urmă stri- 
gau: Osana; bine cuventat este 

cel ce vine în numele Domnului; 
10. Bine cuventată este împă- 

răţia viitoare a părintelui nostru 
David; Osana în cele de sus. 

11. Şi intră în lerusalem, 
în santuar; și privind împrejur 
toate, târziu fiind acum ceasul, 
eși la Betania cu cei doisprezece. 

12. Si a doa zi, eşind ei din 

Betania, flămânzi. 
13. Şi văzend de departe un 

smochin avend frunze, veni, poate 
va, găsi ceva într'ânsul; şi venind 
la el nu găsi nimic afară de 
frunze; căci nu era timp de smo- 

chine. 
14. Şi r&spunzend lisus 'i zise: 

De acum înainte în veac să nu 
mai mănânce nimenea rod din 

tine. Şi ucenici lui ascultau. 

15. Şi ei vin la Ierusalem: 
şi lisus intrând în santuar în- 

cepu să dea afară pe cei care 

vindeau și pe cei care cumperau
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în santuar, şi r&sturnă mesele 

schimbătorilor de bani şi scau- 
nele celor care vindeau porumbei, 

16. Şi nu îngâduia ca să ducă 
cineva vas prin santuar. 

17. Si mvă&ţa și le zicea: Nu 
"este scris că casa mea să cheamă, 
casă de rugăciune pentru toate 
neamurile? Jar voi aţi făcut'o 
peşteră de tâlhari. 

18. Şi auziră mai mari preo- 
ţilor şi cărturari, şi căutau cum 
să 'i pearză, căcă se temeau de 
dânsul, pentru că toată gloata 
era uimită de învăţătura lui. 

19. Şi când s& făcu seară, 

eși afară din cetate. 
20. Şi trecând ei dimineaţa vă- 

zurăsmocbhinul uscat din rădăcini; 
21, Şi aducendu și aminte Pe- 

tru îi zice: Rabi, iată, smochinul 
pe care "1 blestemași s'a uscat. 

22. Şi respunzend lisus le zice: 
Aveţi credinţă în Dumnezeu. 

23. Adevăr zic voă, că ori cine 
va zice muntelui acestuia: hi- 
dică te, și aruncă te în mare, și 
nu se va îndoi în inima sa, ci 
va crede că să face ce zice, acela 
va avea, ori ce zice. 

24. De aceea zic vog, toate 
câte v& rugaţi și cereţi, credeţi 
că aţi luat, şi veţi avea. 

25. Şi când staţi rugându vă, 
ertaţi daca aveţi ceva împrotiva, 
cuiva, ca și tatăl vostru care este 
în ceruri să vă erte greșalele 
voastre. | 

26. Zar daca roi nu ertaţi, nici 
fatăl vostru, care este în ceruri, 

nu va evta greșalele voastre.   

27. Şi ci vin iarăşi la Ie- 
rusalem; și umblând el în san- 
tuar, vin la dânsul mai mari 
preoţilor și cărturari și bătrini, 

28. Şi "i ziceau: Cu ce putere 
facă acestea ? Sau cine "ţi a dat 
puterea aceasta ca să facă a- 
cestea.? 

29. Iar lisus respunaând le zise: 
Vă voi întreba și eu un cuvânt, 
și respundețţi 'mi, și voi spune 
voă cu ce putere fac acestea. 

30. Botezul lui loan era din 
cer sau de ]a oameni? Răpun- 
deţi 'mi. 

31. Şi cugetau întru sine zi- 
când: Daca zicem din cer, va zice: 
Pentru ce dar n'aţi crezut lui? 

32. Dar să zicem de la oameni, 
— se temeau de popor, căci toţi 
ţineau într'adevăr pe Loan, că era 
profet. 

33. Şi r&spuuzend lui lisus zic: 
Nu ştim. Şi lisus le zice: Nică eu 
nu vE spun cu ce putere fac a- 
cestea. 

CAP. XII. 

Pilda cu lucrători viei. Peatra angulară. 
Tributul de plăti: Cesarului. Despre în- 

vierea morţilor. Ca mai mare lege. Fiul 

lui David, Mândria cărturarilor. PRanul 
văduvei. 

1. Şi după aceea începu a le 
vorbi în pilde. Un om sădi vie, 
și o iîmprejmui cu gard și fâcu 
vas sub lin, şi clădi turn, şi o dete 

lucrătorilor, iar el se duse de- 
parte. 

2. Şi la timp trimise la lucră-
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tori o slugă, ca să iea dela lu- 
crători din roadele viei. 

3. Dar ei luândull 4 bătură, 
şi "7 trimiseră deşert. 

4. Și iarăşi trimise la denși pe. 
altă slugă; dar și pe acela îl ră- 
niră Ja. cap și "1 necinstiră, 

4. Şi iar trimise pe altul; dar ; 
și pe acela îl omoriră; şi pe mulţi 
alți, pe uni bătendu "i, pe alţi 
omorindu “i. 

6. Avea ânchă un singur fu 
iubit; şi 71 trimise în cele din 
urmă la lucrători zicând, că să 
vor sfii de fiul meu. 

17. Dar acei 
între denși, că acesta este moște- 
nitorul; veniţi, să "1 omorim, şi 
moștenirea va fi a noastră, 

8. Şi luându?l îl omoriră, și 1 
aruncară afară din vie. 

9. Deci ceva face domnul viei ? 
Va veni și va perde pe lucrători, 
și va da viea la alți. 

10. Dar n'aţi cetit nică scriptura 
aceasta: Peatra pe care n'au luat 
0 în seamă clăditori, aceasta a 
fost făcută pentru cap de unghiu; 

11. De la Domnul a fost acea- 
sta, şi este minunată în ochi 
noştri. 

12. Şi căutau ca să pună mâna 
pe densul, dar se temură de 
gloată; căci gloata cunoscu că 
pentru denși zise pilda aceasta; 
și lăsându 1 ei se duseră. 

13. Şi trimit la densul pe 
uni dintre Farisei şi Frodiani, 
pentru casă] prinză în cuvânt. 

14. Si venind "i zic: Invăţă- 
torule, știm că eşti adevărat, și 

  

i 

lucrători ziseră : 

  

"nu "ţi pasă de nimenea, pentru 
că nu te uiţi la fața oamenilor, 

ci cu adevărat înveţi calea către 
Dumnezeu. Se cuvine a da tribut 
Cesarului, sau nu ? Să dăm, sau 
să nu dăm? 

15. Dar el ştiind făţăria lor 
le zise: Pentru ce mă ispitiţi ? 
Aduceţi “mi un denar, ca să văz. 
Iar ei 'i aduseră. 

16 Şi le zice: Al cui este chi- 
pul acesta și inscripţia ? lar ei 
ziseră: Ale Cesarului. 

17. Atunci lisus le zise: Daţi 
Cesarului ce este al Cesarului, și 
lui Dumnezeu ce este al lui Dum- 
nezeu. Și se mirau de dânsul. 

18. Şi vin la dânsul Saducei . 
care zic, că nu este înviere, şi | 
întrebau zicând: 

19. Invăţătorule, Moise ne a 
scris că daca va fi murit fratele 
cuiva, și va fi lăsat femee, și nu 
va fi lăsat copil, fratele său să 
ea femea lui și să ridice urmaş 
fratelui său. 

20. Sapte fraţi erau; şi cel 
d'inteiu luă femee, și murind nu 
lăsâ urmaş; 

21. Si o luâ cel d'al doilea, dar 
muri nelăsând urmaș; și cel d'al 
treilea aseminea. 

22. Și cei şapte nu lăsară ur- 
maş. In urma tuturor muri și 

femea. 
23. La înviere, când vor fi în- 

viat, a cărui dintre ei va fi 
femee ? Căci şapte o avură fe- 
mee. 

24. Zise lor lisus: Oare nu vă 
rătăciți voi pentru aceasta, ne-
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știind scripturile, nici puterea lui | toată puterea; și a iubi pe a- 
Dumnezeu ? 

25. Căci, când vor fi înviat 
dintre morţi, nici nu să însoară, 
nici nu să mărită, ci sunt ca ân- 
geri în ceruri. 

26. Iar despre morţi că în- 
viază, n'aţi cetit în cartea lui 
Moise, cu privire la rug, cum “i 
spuse Dumnezeu zicend: Eu sint 
Dumnezeul lui Abraam, şi Dum- 
nezeul lui Isaak, şi Dumnezeul 
lui Iacob ? 

27. Nu este Dumnezeu al mor- 
ților, ci al viilor; tare vă ră- 
tăciță. 

28. Şi apropiindu se de den- 
sul unul dintre cărturari, ascul- 
tându "i schimbând cuvinte între 
denşi, știind că bine le răspunse, 
îl întrebâ: Care poruncă este în- 
t&ia dintre toate? 

29, lisus răspunse că înteia 
este: Ascultă Israel ; Domnul 
Dumnezeul nostru este unicul 
Domn; 

30. Şi să iubeşti pe Domnul 
Dumnezeul t&u din toată inima 
ta, și din tot sufletul tău, şi din 
tot cugetul tău, și din toată pu- 
terea ta. 

31. A doa este aceusta: lubește 
pe aproapele tău ca pe tine €n- 
suți. Altă poruncă mai mare de 
cât acestea nu este. 

32. Si cărturarul 'i zise: Bine, 
învăţătorule, adevărat ai zis, că 
unul este Dumnezeu, şi nu este 
altul afară de dânsul; 

33. Şi a'ltubi din toată inima, 
și din toată priceperea, și din   

proapele ca pe sine ensuși este 
mai mult de cât toate arderele 
de tot și jertfele. 

34. Atunci lisus, văzându că 
respunse înţelepţește, *i zise: Nu 
ești departe de împărăţia lui 
Dumnezeu. Şi nimenea nu mai 
îndrăsnia să 'l întrebe. 

35. Si începend Iisus zicea, 
pe când învăţa în santuar: Cum 
zic cărturari că Christos este fiul 
lui David? 

36. Ensuși David "i zice în spi- 
ritul sânt: Zis a Domnul Dom- 
nului meu, șăzi d'a dreapta mea 
penă& voi fi pus pe vrăjmaşi tăi 
scaun al picioarelor tale. 

37. Ensuşi David îl numește 
Domn; de unde dar este fiul lui? 
Şi toată gloata îl asculta cu bu- 
curie. 

38. Şi în a sa învăţătură 
zicea: Feriţi vă de Cărturari care 
au plăcere să umble în vestminte 
lungi și cărora le plac închinăciu- 
nile în pieţe, 

39. Şi cele d'inteiu scaune în 
sinagogi şi cele dinteiu locuri 
la ospeţe; 

40. Care mănâncă cu desă- 
vârşire casele văduvelor, şi să 
roagă într'adins mult, aceştia vor 
lua mai multă osîndă. 

41. Şi stând el în faţa cutii 
pentru daruri privia cum gloata 
aruncă bani de aramă în cutia 
pentru daruri, și mulţi avuţi a- 
runeau mult. 

42. Şi venind o văduvă săracă,
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aruncă dos leptale, adecă un 
cuadrant. 

43. Atunci chemând la sine pe 
ucenici săi le zise: Adevăr zic 
voă, că văduva aceasta, care este 

săracă, aruncă mai mult de cât 
toţi care aruncă în cutia pentru 
daruri; 

44. Pentru că toţi aruncară 
din ce prisoseşte lor, iar aceasta 
din lipsa ei aruncă tot cât avea, 

tot din ce trăește. 

CAP. XIII. 

Dărimarea santuarului. Cele din urmă în- 

timplări. Strimtorările, Christoşi mincinoșă. 
Semnele cereşti. Venirea lui Christos. 

1. Şi plecând el din santuar, 
unul dintre ucenici săi "i zice: 
Invățătorule, vezi, ce fel de petre 

şi ce fel de clădiri. 
2. Şi lisus ră&spuneând "i zise: 

Vezi aceste clădiri mari? Nu va 
fi lăsată aci peatră peste peatră 
care să nu fie desfăcută, 

3. Şi stând el pe muntele 
maslinilor în faţa santuarului, îl 
întrebau la o parte Petru și Ia- 
cob şi loan și Andreiu: 

4. Spune no, când vor fi a- 
cestea? Şi care ze fi semnul, 
când acestea au să fie împlinite 
toate ? 

5. lar lisus răspunzând începu 
a le zice: Vedeţi să nu văamă- 
giască cineva. 

6. Mulţi vor veni pe numele 
meu zicend, că eu sânt, şi pe 
mulţi vor amăgi. 

7. lar când veţi fi auzit răsboae   

şi știri de ră&sboae, nu vă spăi- 
mântaţi; căci trebue să fie; dar 
nu este ânchă sfârşitul. 

8. Căci se va ridica neam peste 
neam, și împărăție peste împ&- 
răţie; şi vor fi cutremure pe a- 
locurea, și vor fi foamete şi tur- 
burări; început de durere zor fi 
acestea. 

9. Voi luaţi seama de voi 
enşivă; căci vă vor da la sinedrii, 
şi în sinagogi veţi fi bătuţi, şi 
inaintea slăpinitorilor şi împă&- 
raţilor veţi sta pentru mine spre 

mărturie lor. 
10. Și evangelia trebue mai 

'nteiu să fie predicată la toate 

neamurile. 
11. Şi când vă duc cescare ve 

dau, nu îngrijiţi mai 'nainte ce 
să, vorbiţi; ci vorbiţi aceea ce va 
fi dat vo& în acel ceas; pentru 
că nu sânteță voi care vorbiţi, ci 

Spiritul Sânt. 
12. Şi va da la moarte frate 

pe frate, și părinte pe fiu; şi se 
vor scula, fii asupra părinţilor și 
"i vor omori pe ei. 

13. Si veţi fi uriţi de toţi pen- 
tru numele meu; dar cel care 
rabdă penă în sfărșit, acesta se va 

mântui. 
14, lar când veţi fi văzut 

groaza pustiiri, — ce sa zis de 

Daniel profetul — stând unde nu 

trebue (care citeşte să înţeleagă), 

atunci care stint în Ludea să fugă 

la munţi; 

15. lar care estepe casă să nu 

se dea jos, nici să nu intre ca 

să iea ceva din casa lui;
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16. Şi care este la câmp să nu 
să întoarcă înapoi, ca să iea vest- 
mintul lui. 

17. Vai dar celor ce au în pân- 
tece şi celor ce dau ţiţă în zilele 
acelea. 

18. Rugaţi vă ca să nu fie fuga 
voastră earna; 

19. Căci vor fi zilele acelea 
suferinţă, așa cum n'a fost până 
acum de la început de făptură, 
pe care a făcut o Dumnezeu, şi 
nici nu va fi; 

20. Și daca Domnul n'ar fi 
scurtat zilele, n'ar fi scăpat ori 
ce carne, dar pentru cei aleși, pe 
care "ia ales, a scurtat zilele. 

21. Și atunci daca vă zice 
cineva: lată, aci este Christosul, 
sau iată colo, nu credeţi. 

22. Căci se vor ridica Christoşi 
mincinoși şi profeţi mincinoși, 
şi vor da semne și minuni, spre 
a duce în rătăcire, daca se poate, 
chiar pe cei aleși. 

23. Dar voi luaţi seama; iată, 
vam spus d'inainte toate. 

24. Și în zilele acelea, după 
suferinţa aceea, soarele va £ in- 

tunecat, şi luna nu va da lu- 
mina sa, 

25. Şi stelele vor fi căzând din 
cer, şi puterile care sânt în ceruri 

vor fi sg&uduite. 
26. Şi atunci vor vedea pe Fiul 

omului venind în nori cu putere 
multă şi mărire. 

27. Şi atunci va trimite pe ân- 
Seri să și va aduna pe aleși săi 
din cele patru vinturi de la cea 
mai depărtată margine de pământ   

până la cea mai depărtată mar- 
gine de cer. 

28. Invăţaţi asemănarea de 
la smochin; când ramura lui este 
fragetă şi înfrunzește, cunoaşteţi 
că aproape este vara; 

29. Astfel și voi, când veţi fi 
văzut acestea făcendu se, cunoa- 
șteţi că el este aproape lângă uși; 

30. Adevăr zic voă, că nu va 
trece neamul acesta, până când 
să fie toate acestea; 

31. Cerul și pămentul vor trece, 
dar cuvintele mele nu vor trece. 

32. lar despre zioa aceea, sau 
ceas nimeni nu ştie, nici ângeri 
în cer, nici Fiul, fără numai Tatăl. 

33. Luaţi aminte, priveghiati, 
şi rugați că, căci nu știți când 
este timpul nemerit. 

34. Ca un om ducându se de- 
parte, lăsând casa sa, şi dând 
slugilor sale putere, și fie căruia 
lucrul lui, și porunci portarului 
să vegheze. 

35. Deci vegheati, căci nu știți 
când vin stăpânul casei, seara, 

sau la mezul nopţii, sau la cân- 
tatul cocoșului, sau dimineaţa; 

36. Ca nu venind pe neaștep- 
tate să vă afle dormind. 

37. lar ce zic voă, zic tuturor, 
vegheaţi. 

CAP. XIV. 

Sfatul mai marilor preo:ilor şi cărturarilor, 
Femea care unge capul lui Iisus. Iuda. 
Infiinţarea sântei cini. Suferinţa în Ghet- 

semane şi prinderea lui Kisus. Petru î 
tăgădueşte. 

1. lar după doă zile erau Pa- 
ştele şi azimele; și mai mari
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preoţilor și cărturari: căutau, cum 
punend ei mâna pe el prin a- 
rmăgire să 'l omoare. 

2. Căci ziceau: Nu în sărbători, 
ca să nu fie turburare a poporului. 

3. Şi fiind în Betania în casa 
lui Simon leprosul, șăzând el la 
masă veni o femee având un a- 
labastru cu mir foarte scump de 
nard adevărat. 

4. Şi spărgend alabastrul turnă 
pe capul lui. Dar erau uni mâch- 
nindu se adânc între denşi şi zi- 
când: Pentru ce s'a făcut această 
perdere a mirului ? 

5. Căci se putea vinde acest 
mir peste trei sute de denari şi 
să se dea săracilor, și erau mă- 
nioși pe densa. 

6. Iar lisus zise: Lăsaţi o; pen- 

tru ce "i faceţi supărare ? A făcut 
un lucru bun pentru mine. 

1. Viind că pe săraci "i aveţi 
în totdauna cu voi, și când voiţi 
puteţi să le faceţi bine, dar pe 
mine nu mă aveţi totdauna. 

8. Ea fâcu ce putu; apucă mai 

nainte să 'mi ungă corpul spre 
îmormentare ; 

9. Adevăr zic vog, în toată lu- 
mea, ori unde va fi predicată 
evangelia, se va spune și ce a 
făcut aceasta spre amintirea ei. 

10. Şi Iuda Iscariotu, unul 
din cei doisprezece, se duse la 
mai mari preoţilor, ca să "1 dea, 
lor în mâini. 

11. Iar ei auzind să bucurară, 
și făgăduiră să "i dea argint. Şi 
el căuta cum să "1 dea la timp 
nemerit în mâinele lor.   

12. Şi în cea di'intâia zi a 
azimelor, când ei înjunghiau me- 
lul de Paște, ucenici săi îi zic: 
Unde voești ducendu ne să ţi gă- 
tim ca să mănânci Paștele? 

13. Şi trimite pe doi dintre 
ucenici săi și le zice: Mergeţi în 
oraș, și va eși înaintea voastră 
un om ducând un vas de pă- 
ment cu apă; urmaţi lui, 

14. Şi spuneţi stăpinului casei, 
unde va fi intrat ei, că Invăţă- 
torul zice: Unde este pentru mine 
casa de ospeţ, în care să mănâne 
Paștele cu ucenici mei ? 

15. Şi el ensuşi va arăta voă 
o încăpere mare sus gătită cu 
aşternut; şi acolo pregătiţi pen- 
tru noi. 

16. Şi ucenici eșiră şi veniră 
în oraș, și găsiră dupăcum lea 
spus; şi pregătiră Paștele. 

17. Şi făcendu se seară, vine 
cu cei doisprezece, 

18. Şi stând ei la masă și mân- 
când, lisus zise: Adevăr zic vo, 
că unul dintre voi m& va da 
prins, cel care mănâncă cu mine. 

19. lar ei începură a se în- 
trista şi a "i zice unul câte unul: 
Nu cumva sânt eu? 

20. lar el respunzând le zise: 
Unul din cei doisprezece, care 
întinge cu mine în vasul de mâan- 
care, 

21. Intr'adevăr, Fiul omului se 
duce după cum stă scris despre 
densul; dar vai de omul acela, 
prin care Fiul omului este dat 
prins; bine ar fi pentru el daca 
nu sar fi născut omul acela.
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22. Şi mâncând ei, lisus lu- 
ând pâine, binecuvîntând frânse, 
apoi le dete și zise: Luaţi, mâu- 
cați; acesta este corpul meu. 

23. Şi luând paharul mulţu- 
mind le dete, și băură din el 

toţi; 
24. Şi le zise: Acesta este sîn- 

gele meu al legii, el să varsă 
pentru mulţi. 

25. Adevăr zic voă, că nu voi 
mai bea din rodul viței penă în 
zioa aceea, când îl voi bea nou 
în împărăţia lui Dumnezeu. 

26. Şi după ce cântară lău- 
dâri eșiră la muntele maslinilor. 

27. Şi le zice lisus că toţi vă 
veţi da la o parte pentru mine în 
noaptea aceasi; căci scris este: 
Bate voi păstorul și se vor Îm- 
prăștia oile. 

28. Dar după învierea mea, voi 
merge înainte de voi în Galilea. ! 

29. lar Petru "i zise: Chiar daca 
toți se vor da la o parte, totuși 

eu nu. 
30. Şi lisus "i zice: Adevăr zic 

ţie că tu azi în noaptea aceasta, 
mai "nainte d'a fi cântat de doă 
oră cocoșul, mă vei tăgădui de trei 

ori. 
31. lar el mai tare zicea: Daca 

ar trebui, ca să mor împreună 
cu tine, nu te voi tăgădui. Asc- 
minea şi toţi ziceau. 

32. Şi vinla un loc, al cărui 
nume este Gheisemane; şi zice 
ucenicilor sti: staţi aci până mă 
voi ruga. 

33. Şi ea cu sine pe Petru şi 
pe lacob şi pe Ioan, şi începu   
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a se întrista şi a se turbura a- 
dânc. 

34. Şi le zice: Intristat foarte 
este sufletul meu penă la moarte; 
rămâneţi aci și veghiați. 

35. Şi mergând puţin mai 'na- 
inte căzu la păment și s& ruga, 
că, daca este cu putinţă, să treacă, 
de la el ceasul, 

36. Şi zicea: Aba, părinte, toate 
ți sânt cu putinţă; dă la o parte 
de la mine acest pahar, âns&ănu 
ce voesce eu, dar ce tu voești. 

37. Şi vine şi i află dormind, 
şi zice lui Petru: Simone, dormi ? 
Nu avuși tărie să veghezi un 

ceas? 
38. Vegheaţi și vă rugaţi ca 

să nu intraţi în ispită; într'adevăr, 
spiritul este nepregetător, dar 
carnea neputincioasă. 

39. Şi iar ducendu se se rugă 
zicâud acelaș cuvânt. 

40. Si venind iarăși “i găsi 
dormind, căci ochi lor erau cu 
totul îngreuiaţi, şi nu știau ce 
să "i răspundă. 

41. Şi vine de a treia oară şi 
le zice: Dormiţi de acum şi o- 
dihniţi v&; este destul; a sosit 
ceasul; iată, Fiul omului este dat 
în mâinele păcătoşilor. 

42. Sculaţi vă, să mergem; iată, 
s'a apropiat cel care mă dă prins. 

43. Si îndată, vorbind el 
ânchă, vine de la mai mari preo- 
ţilor şi de la cărturari şi bătrini 

Juda, unul dintre cei doisprezece, 
și cu densul gloată mulţă cu spade 
și lăncă, 

44. Iar cel care avea să 1 dea
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prins pe densul, dase un semn 
învoit zicend: Pe care îl voi fi 
sărutat, el este; puneţi mâna pe 
dânsul, și duceţi '7 cu pază bună; 

45. Şi venind, îndată apro- 
piindu se de densul zice: Rabi, 
și îl sărută. 

46. lar ei puseră mâinele lor 
pe densul și '] apucară. 

47. lar unul dintre cei care 
steteau pe lângă dânsul trăgend 
spada lovi pe sluga archiereului, 
și “i taie urechea. 

48. Şi r&spunzând lisus le zise: 
Ca la un făcător de rele aţi eșit 
cu spade şi lănci să mă prindeţi? 

49. In fie care zi eram la voi 
învățând în santuar, şi nu m'aţi 
apucat; 

50. Dar se face ea să fie impli- 
nite scripturile. Şi lăsându "1 toţi 
fugiră. 

51. Şi un tenă&r oare care 
'i urma împreună, înfășurat fiind 
pe corpul gol cun vestmânt de 
pânză, şi ei îl prind; 

52. Dar el lăsând vestmentul 
de pânză fugi gol de la ei. 

53. Şi duseră pe lisus la 
archiereu și vin o dată cu dânsul 
toţi mai mari preoţilor şi bătrîni 
şi cărturari. 

54. Şi Petru îl urmâ de de- 
parte până înăuntru în curtea 
archiereului, şi șădea împreună 
cu slujitori şi se încălzea la foc. 

55. lar mai mari preoţilor şi 
tot sinedriul căutau împrotiva lui 
Iisus mărturie, sprea'l omori şi 
nu aflau. 

56. Căci mulţi mărturisiau min-   

cinos împrotiva lui, şi mărturiile 
nu se potriviau. 

57. Şi uni sculându se mărtu- 
risiau mincinos împrotiva lui zi- 
cend: 

58. Că noi lam auzit zicând, 
că eu voi dărima templul acesta 
care este făcut de mâini, şi jn trei 
zile voi clădi altul nefăcut de 
mâini. 

59. Şi nici așa nu se potrivia 
mărturia lor. 

60. Şi sculânduse archiereul 
în mijloc întrebă pe lisus zicend: 
Nu r&spunzi nimic? Ce mărtu- 
risesc aceștia împrotiva ta? 

61. Dar el tăcea, și nu răspunse 
nimic. Archiereul iarăşi '] întrebă 
şi "i zice: Tu ești Christosul, fiul 
celui binecuvintat ? 

62. lar lisus zise: Eu sânt; şi 
veţi vedea pe Fiul omului stând 
d'a dreapta puterii şi venind pe 

nori cerului. 
63. Iar archiereul sfășiind vest- 

mintele sale zice: Ce mai avem 
trebuinţă de martori ? 

64. Aţi auzit blasfemia; ce vi 
se pare vo? lar ei toţi îl osîn- 
diră că este vinovat de moarte. 

65. Şi uni începură a 1 scuipa, 
şi a "i acoperi faţa şi a 'lpălmui şi 
a “i zice: Profetizează; şi slujitori 
îl primiră în bătăi cu nuele. 

66. Şi Petru fiind jos în 
curte, vine una dintre slujnicele 
archiereului, 

67. Şi văzend pe Petru încăl- 
zindu se, uitându se la el zice: 
Şi tu erai cu lisus Nazarenul. 

68. Dar el tăgădui zicend: Nici 

6
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nu ştiu, nică nu înțeleg ce zici. 
Şi eşi afară înaintea curţii; șe 
cântă cocoșul. 

69. Şi slujnica văzendu 'l începu 
iar să zică celor care steteau aci 
că și acesta este dintre ei. 

70. Dar el iar tăgădui. Şi peste 
puţin .cei care steteau aci iar zi- 
seră lui Petru: Cu adevărat eşti 
dintre ei; căci eşti și Calileu; și 
vorbirea ta se aseamănă. 

T1. Jar el începu a se da ana- 
tema și a se jura că nu ştiu pe 
omul acesta de care vorbiţi. 

12. Şi îndată de a doa oară 
cântâ cocoșul. Şi Petru 'şi aduse 
aminte de cuvântul, cum "i zisese 
lisus, că mai 'nainte d'a fi cân- 
tat cocoșul de do& ori, mă vei 
tăgădui de trei ori; şi gândindu se 
plângea. 

CAP. XV. 

Zisus înaintea lui Pilat. Lui Barabba se dă 
drumul. Judecarea și văstiynirea lui Chri- 

sos. Zuarca de pe cruce şi îmormentarea 
dus. 

1. Şi îndată dimineaţa sfătuindu 
se mai mari preoţilor cu bătrîni 
și cărturari, adecă tot sinedriul, 
legând pe Lisus 47 duseră și 7 
deteră lui Pilat. 

2. Şi "1 întrebă Pilat: Tu ești 
împăratul ludeilor? Iar el r&spun- 
zend "i zice: Tu zici. 

3. Si mai mari preoţilor vor- 
biau împrotiva lui multe. 

4. Dar Pilat iar "1 întrebă zi- 
când: Nu răspunzi nimic? lată 
câte spun împrotiva ta? 
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+5. Iar lisus nu mai răspunse 
“la nimic, în cât Pilat se mira. 
| 6. Iar la sărbătoare da dru- 
! mul pentru denși la un închis, 
pe care îl cereau. 

7. Şi era unul care se numește 
Barabba, închis împreună cu cei 
răsculați, care făcuseră omor în 

| răscoală. 
8. Şi gloata venind sus începu 

să ceară « le du, cum le făcea 
tot dauna. 

9. lar Pilat respunse zicendule: 
Voiţi să dau drumul pentru voi 
împăratului ludeilor ? 

10. Căci cunoştea că din ură 
îl dase în mâinele lui mai mari 
preoţilor. 

11. Dar mai mari preoţilor a- 
țiţară gloata ca să dea drumul 
pentru denși mai bine lui Ba- 
rabba. 

12. Iar Pilat răspunzând iarăşi 
le zise: Dar ce voi face cu acesta 
pe care "| numiţi împăratul lu- 
deilor? 

13. Atunci ei iar strigară: Ră- 
stiuneştel. 

14. lar Pilat le zicea: Dar ce 
rău a făcut? lar ei mai (are stri- 
gară: Ră&stigneşte ']. 

15. Şi Pilat voind să facă gloa- 
tei pe voie, dete drumul pentru 
ei lui Barabba, și pe lisus bi- 
ciuindu ”] îl dete ca să fie r&- 
stignit. 

16. Iar ostași 1] duseră înă- 
untrul curţii, care este pretoriu, 
și chemară împreună toată co- 
horta. 

17. Şi "1 îmbrăcă în purpură, 
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o 
şi împletind cunună de spini îi 
pun pe cap; 

18. Şi începură a i se închina: 
Bucură te, împărate al Iudeilor. 

19. Şi '] băteau co trestie peste 
cap, și 7] scuipau, și punându se 
în genuchi "i se închinau. 

20. Şi după ce au ris de el,îl 
desbrăcară de purpură, şi | îm- 
brăcară cu hainele lui, şi 11 du- 
seră afară, ca să ] r&stigniască. 

21. Şi silesc pe un trecător 
venind de la câmp, pe Simon 
Cireneu, tatăl lui Alesandru și 
Rufu, ca să i ducă crucea. 

22. Şi "i duc pe locul Golgoia, 
care însemnează locul căpăţinei. 

23. Şi "i dedeau să bea vin 
dres cu smirnă, dar nu luă, 

24. Și 11 răstignesc, și împart 
hainele lui aruncând sorţi pe den- 
sele, ce să iea fie-care. 

25. Şi era al treilea ceas, când 
îl restigniră. 

26. Şi inscripţia vinei lui era 
scrisă: IMPERATUL IUDEILOR. 

21. Şi împreună cu densul ră- 
stignesc doi făcători de rele, unul 
d'a dreapta și altul d'a stînga lui. 

28. Și fu. împlinită scriptura 

care zice: Și cu cei fără de lege fu 
socotit 

29. Şi trecători îl înjosiau prin 
vorbe, clătinând capetele lor şi 
zicend: Vai, cel care dărimi tem- 

plul, şi în trei zile îl clădești, 
30. Mântuește te pe tine dân- 

du te jos de pe cruce. 
31. Aseminea și mai mari preo- 

ților luându 1 în ris între denși 
împreună cu cărturari ziceau: Pe   

alţi a mântuit, pe sine nu se 

poate mântui. 

32. Christosul, împăratul lui 
Israel, să se dea acum jos de 
pe cruce, ca să vedem și să cre- 
dem. Şi cei răstieniți împreună 
cu el “i împutau. 

33. Şi fiind al şaselea ceas 
să făcu întunerec peste tot pă- 
mentul penă la al noulea ceas. 

34. Şi la al noulea ceas strigă, 
Jisus cu glas mare zicend: Eloi, 
Eloi, lama sabachtani? care în- 
semnează: Dumnezeul meu, Dum- 
nezeul meu, pentru ce m'ai pă- 
răsit ? 

35. Şi uni dincei care steteau 
aci auzind ziceau: lată, chiamă, 

pe Elie. 
36. Iar unul alergând şi um- 

plând un burete de oţet, punendu 
"1 într'o trestie îl adăpă zicend: 
Lăsaţi, să vedem daca vine Elie 
să "| iea jos. 

37. Iar lisus strigând cu glas 
mare 'şi dete sufletul. 

38. Şi catapetasma templului 
fu sfâșiată în doă de sus penă jos. 

39. Şi văzend sutașul care era 
aci înaintea lui, că în așa chip 
'şi a dat sufletul, zise: Cu ade- 
vărat, omul acesta era Fiu al lui 

Dumnezeu. 
40. Si erau și femei privind 

de departe, între care Maria Mag- 

dalena, și Maria muma lui Iacob 

cel mie și a lui lose, și Salome, 

4i. Care când era el în Ga- 

lilea îi urmau şi 1 slujiau, și al- 

tele multe care veniră împreună 

cu dânsul la Ierusalem.
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42. Şi pentru că era zi de 
pregătire, adecă înainte de sâm- 
betă, făcendu se acum seară, 

43. Venind Iosef cel din Ari- 
matea, sfetnic ales care aștepta 
și el împărăţia lui Dumnezeu, 
îndrăsnind intră la Pilat, şi ceru 
corpul lui lisus. 

44. Jar Pilat se miră, daca este 
mort acum; și chemând la sine 
pe sutaș ”] întrebă daca a murit 
de mult; 

45. Şi aflând de la sutaş dărui 
lui Iosef corpul mort. 

46. Si cumpărând pânză, lu- 
ându !] jos îl înfășură cu pânza, 
și 'l puse în morment, care era 
săpat dintr'o peatră; și prăvăli 
o peatră pe ușa mormentului. 

47. lar Maria Magdalena şi Ma- 
ria lui lose priviau unde este 
pus. ă 

CAP. XVI. 

Femeile la mormentul lui Christos înviat, La 
cine s'a arătat. Ce le a poruncit și fă- 
găduit, 

1. Şi după ce trecu Sâmbăta, 
Maria Magdalena și Maria lui 
Iacob şi Salome cumpărară aro- 
mate, ca venind să | ungă. 

2. Şi foarte de dimineaţă în 
înteia zi a săptăminei, vin la 
mormânt răsărit fiind soarele. 

3. Şi ziceau între sine: Cine 
ne va prăvăli peatra din ușa mor- 
mentului ? 

4. Și uitându se în sus zărese 
că peatra este prăvălită; pentru 
că era foarte mare. 

MARCU 

5. Și intrând în mormânt v& 
zură pe un tânăr stând d'a dreapta, 
îmbrăcat în vestment alb; şi se 
spăimentară. 

6. Dar el le zice: Nu vă spăi- 
mentaţi; căutaţi pe lisus Naza- 
renul, cel răstignit; s'a sculat, nu 
este aci; 

7. lată locul unde lau pus. 
Duceţi vă dar, spuneţi ucenicilor 
săi şi lui Petru, că merge in Ga- 
lilea înainte de voi; 

8. Acolo îl veţi vedea după 
cum v'a zis. Şi eşind ele fugiră 
de la morment, pentru că tremur 
și uimire le coprinse, şi nu spu- 
seră nimenui nimic, căci se te-   

  

temeau. 

9. Iar după ce a înviat, să 
arătă dimineaţa, în întâia zi a 
săptăminei, mai 'ntâiu Marii Mag- 
dalenei, de la care scosese șapte 
demoni. 

10. Aceea ducându se vesti ce- 
lor foști împreună cu el, care se 
tânguiau și plângeau. 

11. Şi aceia auzind că este viu 
și a fost văzut de densa, nu cre- 
zură. 

12. Şi după acestea să arătă 
în altă formă la doi dintre dânşi, 
care umblau ducendu se la câmp. 

13. Şi aceia ducându se vestiră 
la ceilalți; dar nu crezură nici 
acelora, 

14. lar după aceea să arătă 
chiar celor unsprezece, stând ei 
la masă, şi înfruntă necredinţa 
lor şi învirtoșarea de inimă, pen-
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tru că nu crezură celor care Pau 
văzut înviat. 

15. Şi le zise: Duc&ndu vă în 
toată lumea predicaţi evangelia 
la toată făptura. 

16. Cel care va fi crezut şi va 
fi fost botezat se va mântui. 

17. Iar pentru cei care au cre- 
zut vor urma aceste semne: In 
numele meu vor da afară demoni; 
vor vorbi în limbi noi; 

18. Şărpi vor ridica, și chiar 
daca vor fi băut ceva, de moarte,   

nu “i va vătăma; vor pune mâi- 
nele pe bolnavi, şi ei se vor în- 
sănătoși. 

19. Domnul lisus deci, după 
ce vorbi cu denși, fu luat în cer, 
și șăzu da dreapta lui Dum- 
nezeu. 

20. lar aceia eşind predicară 
pretutindinea, lucrând Domnul 
împreună cu denși, și întărind 
cuventul prin semnele ce urmau. 

A MIN



SÂNTA EVANGHELIE 

- DUPE 
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CAP. 1. 

Angerul Gabriel vestește lui Zaharia naște- 
rea lui Joan Botezătorul, şi Marii ca a- 
fiat dar înaintea lui Dumnezeu. Maria şi 
Ehsabeta. Cântarea Marii, Nașterea lui 
Joan Botezătorul. Zaharia profetizează. 

1. De oare ce mulți încercară 
să alcătuiască o istorisire despre 
faptele adeverite cu desăvârşire 
între noi, : 

2. După cum ne au dat cei 
care de la început au fost mar- 
turi cu ochi și slujitori ai cu- 
vîntului, 

3. Am găsit şi eu cu cale, după 
ce am urmat cu deameEnuntul 
toate de la început, ca să "ți scriu 
ţie pe rind, alesule 'Teofile, 

4. Pentru ca să cunoşti lămurit 
tăria privitoare la cuvintele în 
care ai fost învăţat. 

5. Fost a în zilele lui Erod, 
împăratul ludei, un preot oare 
care cu numele Zaharia din de- 
spărţirea lui Abia, şi avea femee 
din fiicele lui Aaron, şi numele 
ei Elisabeta. 

6. Amândoi erau drepți înain-   

tea lui Dumnezeu, umblând cu- 
raţi în toate poruncile și hotă- 
ririle Domnului. 

1. Şi n'aveau copii, de oare ce 
Elisabeta era stearpă, și amândoi 
se găsiau înaintați în zilele lor. 

8. Dar pe când săverșia 
înaintea lui Dumnezeu cele preo- 
țeşti în rîndul despărţiri sale, 

9. După obiceiul slujbei preo- 
ţeşti căzu sorţul ca să tămâeze, 
după ce a intrat în templul Dom- 
nului, 

10. Şi toată mulțimea popo- 
rului se ruga afară în ceasul tă- 
mâeri. 

11. Şi "i se arătă lui un ânger 
al Domnului stând d'a dreapta 
altarului de tămâere. 

12. Și Zaharia vă&zend s'a tur- 
burat, și teamă îl coprinse,. 

13. lar ângerul "i zise: Nu te 
teme, Zaharia, pentru că rugă- 
ciunea ta a fost ascultată, și femea 
ta Elisabeta "ţi va naşte un fiu, 
și vei numi numele lui Ioan. 

14. Şi va fi pentru tine bucurie 
și veselie, și mulţi se vor bucura 
de aceea ce va fi el.
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15. Căci va fi mare în faţa 

Domnului, nu va bea nici vin, 
nici băutură ameţitoare, și chiar 
din pântecele mumei sale va fi 
plin de spirit sânt. 

16. Şi va întoarce pe mulţi 
dintre fii lui Israel la Domnul 
Dumnezeul lor. 

17. Și el ensuși va fi înainte 
merg&tor în faţa lui în spiritul 
şi puterea, lui Elie, ca să întoarcă 
inimă de părinți spre copii şi pe 
neascultători în gândul drepţilor; 
ca să pregătiască Domnului un 
popor întocmit. 

18. Şi Zaharia zise către ânger: 
După ce voi cunoaște aceasta? 
Căci eu sunt bătriîn și femea mea 
înaintată în zilele ei. 

19. Și r&spunzend ângerul îi 
zise: Eu sânt Gabriel, care stau 
înaintea lui Dumnezeu, și sânt 
trimis să vorbesc către tine și 
să "ți binevestesc aceasta. 

20. Şi iată vei fi tăcend și ne- 
putend să vorbeşti până în zioa 
când vor fi acestea; pentru că 
n'ai crezut cuvintelor mele, care 

vor fi împlinite la timpul lor cu- 
venit. 

21. Şi poporul aştepta pe Za- 
haria, şi se mira că întârziază in 
templu. 

22. lar după ce eșşi, nu putea 
să le vorbiască, atunci ei cuno- 
scură ca văzut o arătare în (em- 
plu; și el 6nsuşi le întăria prin 
semu aceasta, şi rămase mut. 

23. Şi fu că după cesă 'mpli- 
niră zilele slujbei lui, să duse la 
casa lui.   

24. Iar după aceste zile Eli- 
sabeta, femea lui rămase grea, și 
se ascunse cinci luni, 

25. Zic&nd pentru că astfel mi 
a făcut mie Domnul în zilele în 
care avu grijă să ridice dintre 
oameni înjosirea mea, 

26. lar în luna a şasea ân- 
gcrul Gabriel fu trimis de la 
Dumnezeu într'un oraș al Galilei, 
cu numele Nazaret, 

21. Către o fecioară logodită 
unui bărbat cu numele Iosef 
din casa lui. David; și numele 
fecioarei eru Mariam. 

28. Şi intrând la densa ângerul 
zise: Bucură te, cea dăruită; Dom- 
nul e cu tine. Binecurvântată ești 
tu între femei. 

29. Iar ea, după ce 71 văzu, se 
turbură de cuvântul lui, și se 
gândia în sine ce fel ar fi urarea 
aceasta. 

30. Şi ângerul "i zise: Nu te 
teme, Mariam; căcă ai aflat dar 

la Dumnezeu. 
31. Și iată vei lua în pântece, 

și vei naşte fiu, şi vei chema nu- 
mele lui Iisus. 

32. Acesta va (i mare, şi fiu 
al celui prea înalt se va chema; 
şi Domnul Dumnezeu îi va da 
tronul lui David părintele său; 

33. Şi va împe&răţi peste casa 
lui Iacob în veac, și sfirşit al îm- 

părăţii lui nu va fi. 
34, Jar Miriam zise către ân- 

ger: Cum va îi aceasta, pentru 
că nu cunosc bărbat? 

35. Şi răspunzând ângerul îi 
zise: Spirit sânt va veni asupra
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ta, şi putere a celui prea înalt 
te va umbri; de aceea și cel care 
se naşte din tine sânt va fi nu- 

mit Fiu al lui Dumnezeu. 
36. Şi iată Elisabeta rudenia 

ta și densa a zămislit fiu în bă- 
trîneţea, ei; şi aceasla este a şasea 
lună pentru densa care se nu- 
mește stearpă; 

37. Căci la Dumnezeu ori ce 
cuvent nu va fi fără putere. 

38. Iar Mariam zise: lată, roaba 
Domnului; fie mie după cuventui 
tău; şi ângerul se duse de la ea. 

39. Şi sculându se Mariam 
în zilelo acelea se duse cu grabă 
în ţinutul muntos, întrun oraș 
al seminţii lui luda; 

40. Şi intră în casa lui Zaharia 
și ură Elisabetei. 

41. Şi fa când auzi Elisabeta 
urarea Marii, săltă fătul în pân- 
tecele ei, şi Elisabeta se umplu 

de spirit sânt, 
42, Şi strigă cu glas mare și 

zise: Binecuventată ești tu între 
femei, şi binecuvântat este rodul 
pântecelui tău. 

43. Şi de unde pentru mine a- 
ceasta, ca să vie la mine mama 
Domnului meu ? 

44. Căci iată, cum veni glasul 
urărei tale la urechele mele, săltă 
în bucurie fătul din pântecele 
meu. 

45. Şi fericită este care a cre- 
zut că va fi împlinire celor zise 
ei de la Domnul. 

46. Şi zise Mariam: 

47. Măreşte sufletul meu pe 
Domnul, și sa bucurat spiritul 

    

  

meu de Dumnezeu mântuitorul 
meu; 

48. Că a căutat spre smerenia 
roabei sale. 

- Căci iată, de acum m8 vor fe- 
rici toate neamurile; 

49. Că 'mia făcut mărire cel 
puternic, 

Şi sânt este numele lui; 
50. Şi mila lui la neamuri și 

neamuri pentru cei care se tem 
de densul. 

51. Făcuta tărie cu braţul său; 
Risipita pe mândri în gândul 

inimei lor. 
52. Data jos pe puternici de 

pe tronuri, 
Şi înălțata pe smeriţi; 
53. Pe flămânzi umpluta de 

bunătăţi, 
Şi pe avuţi scosa afară deșerți; 
54. Sprijinita pe Israel sluga 

sa, spre a'și aduce aminte de 
mila sa în veac. 

55. Precum vorbi către părinţi 
noştri, 

Lui Abraam și neamului său. 
56. Iar Mariam rămase impre- 

ună cu densa ca la trei luni, a- 
poi se întoarse la casa ei. 

5. lar Elisabetei "i se îm- 
plini timpul ca să nască, și născu 
fiu; 

58. Şi auziră locuitori d'impre- 
jur şi rudele ei, că Domnul a 
mărit mila lui cu densa, şi se 
bucurară împreună cu ea. 

59. Şi când fu zioa a opta, ve- 
niră să taie împrejur pe copil; 
şi 'l numiau pe numele tatălui 
său Zacharia.
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60. Şi r&spunzend muma lui 
zise: Nu, ci loan va fi numit, 

6l. Și ziseră către densa că 
nimenea nu este din rudenia ta, 
care se numește cu acest nume. 

62. Iar ei făceau semn tatălui 
său cum ar voi să fie numit el. 

(3. Şi cerend o tăbliță scrise 
zieend: loan este numele lui. Şi 
toți să mirară. , 

61. Şi îndată fu deschisă gura 
lui şi limba lui deslegată. 

65. Şi teamă fu peste toţi care 
locuiau împrejurul lor; şi în tot 
ținutul muntos al ludei erau 
vorbite de uni la alţi rosturile 
acestea. 

66. Şi toţi care auziră puneau 
în inima lor zicend: Ce va fi 
oare copilul acesta ? Căci şi mâna, 
Domnului era cu densul. 

67. Şi Zacharia tatăl său fu 
umplut de spirit sânt şi profetiză 
zicend: 

68. Binecuvântat este Domuul 
Dumnezeul lui Israel, 

Că a cercetat şi a făcut răscum- 
p&rare pentru poporul său, 

69. Și 'nălţă noă corn de mân- 
tuire, 

In casa lui David sluga, sa. 
10. Precum vorbi din veac prin 

gura sânţilor profeţi ai săi, 

11. Mântuire de vrăjmașşi no- 
ștri, şi de mâna tuturor care ne 
urăsc pe noi; 

72. Să facă milă cu părinţi 
noștri, 

Şi să 'şi aducă aminte de așă- 
zămentul său sânt, 
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73. De jurământul ce jură către 
Abraam părintele nostru, 

14. Să ne dea ca, scăpaţi fiind 
de mâna vrăjmașilor noştri, 

15. Fără temere să "i slujim 
In sânţenie și dreptate înaintea. 

lui în toate zilele piei: noastre. 
16. Dar şi tu, copile, profetal 

celui prea înalt vei fi numit; 
Căci vei merge înaintea feţei 

Domnului, ca să gătești căile lui, 
11. Să dai cunoștință de mân- 

tuire poporului său 
In ertare de păcatele lor, 
18. Pentru mila duioasă a Dum- 

nezeului nostru, 
Cu care nea cercetat răsăritul 

din înălţime, 
19. Ca să lumineze celor care 

stau în întunerec și în umbră de 
moarte; 

Spre a îndrepta picioarele noa- 
stre pe cale de pace. 

80. Jar copilul creştea, și 
să întăria în spirit, și fu în pustie 
până în zioa arătării sale către 
Israel. 

CAP. II. 

Naşterea lui Hsus la Betlecm. Angeri și 
păstori. Tăierea împrejur şi aducerea lui 
Zisus la templu, Simeon şi Ana. Jisus în 

versta de doisprezece ani învaţă în santuar. 

1. Şi în zilele acelea eși po-: 
runcă de la Cesarul August, ca 
să se înscrie toată lumea. 

2. Această inscriere să făcu cea 
d'inteiu, pe când era Quirin stă- 
pinitor al Sirii. 

3. Şi se duceau toţi ca să se 
înscrie, fie care în oraşul său.
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4. Plecă dar și Iosef din Ga- 
lilea, din orașul Nazaret, în Iudea 
în orașul lui David, ce se numește 
Betleem, pentru că el era din 
casa şi neamul lui David, 

5. Ca să se înscrie împreună 
cu Marium cea logodită lui, fiind 
ea grea. 

6. Dar pe când erau ei acolo, 
să împliniră zilele ca ea să nască. 

7. Şi născu pe fiul ei înteiul 
născut, și "1 înfăşă în sculice, şi 
1 culcă într'o esle, pentru că nu 
aveau loc în casa de oaspeți. 

8. Şi în acel loc erau pă- 
stori stând afară în câmp şi pă- 
zind streajă noaptea la turma 
lor. 

9. Şi iată un ânger al Dom- 
nului stătu lângă denși, şi mă- 
rirea Domnului străluci împre- 
jurul lor; și ei să înfricoșară foarte 
tare. 

10. Şi le zise ângerul: Nu vă 
temeţi; căci iată, vă binevestese 
bucurie mare, care va fi pentru 

tot poporul. 
11. Că astăzi, în orașul lui Da- 

vid, sa născut vo Mântuitor, 
care este Christos, Domnul. 

12. Şi acesta vă este semnul; 
veți găsi un copil înfășat în scu- 
dece, pus într'o esle. 

13. Şi de o dată se alătură cu 
ângerul mulţime de oaste ce- 
rească; lăudând pe Dumnezeu, şi 
zicend: 

14. Mărire întru cele de sus lui 
Dumnezeu, 

Și pe pământ pace, între oa- 
meni bună voire. 
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15. Şi când să duseră dela 
dânși ângeri la cer, păstori zi- 
seră uni către alţi: Să mergem 
dar până la Betleem, şi să ve- 

| dem cuvântul acesta ce sa în- 
templat, pe care Domnul ni'l făcu 
cunoscut. 

16. Şi veniră grăbindu se, și 
găsiră pe Mariam, şi pe Iosef, și 
pe copil pus în esle. 

17. lar ei văzend făcură cu- 
noscut despre cuventul ce li sa 
vorbit despre copilul acesta. 

18. Şi toți care auziră se mi- 
rau de cele vorbite lor de către 
păstori. 

19. Iar Mariam păstra toate cu- 
vintele acestea, cumpănindu le în 
inima, ci. 

20. Și păstori se întoarseră mă- 
rind și lăudând pe Dumnezeu 
pentru toate câte auziră și v&- 
zură, precum s'a zis călre denși. 

21. Şi când se împliniră opt 
zile, ca să" taie împrejur, se 
și numi numele său lisus, care 
fu spus de. ânger mai 'nainte d'a, 
fi el zămislit în .pântece; 

22. Şi când sc împliniră zi- 
lele curăţirii lor după legeu lui 
Moise, îl aduscră la Lerusalem, 
ca să "| pună înaintea Domnului, 

23. Cum este scris în legea 
Domnului că ori-ce parte bărbă- 
tească, deschizend pântecele, sânt 
Domnului se va chema. 

24. Și ca să dea jertfă, dupe 
cum este zis în legea Domnului, 
o pereche de turturele, sau doi 
pui de porumb; 

  

  25. Şi iată, era un om în [e-
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rusalem, numele lui Simeon, și 
omul acesta era drept și temălor 
de Dumnezeu, așteptând mân- 
gâerea lui Israel; 

26. Şi spirit sânt era peste 
densul. Şi el era înștiințat de 
spiritul sânt să nu vază moarte 
penă ce nu a văzut pe Christosul 
Domnului. 

21. Şi veni din îndemnul spi- 
ritului la santuar: și când adu- 
seră părinţi pe copilul lisus, ca 
să facă ci pentru dânsul după 
datina legei, 

28. Şi dânsul îl luă în braţele 
sale, şi binecuventâpe Dumnezeu, 
şi zise: 

29. Acum laşi pe robul tău, 
stăpîne, 

In pace dupe cuvântul tău; 
30. Că vă&zură ochi mei mân- 

tuirea ta, 

31. Pe care ai sătito în faţa 
tuturor popoarelor; 

32, Lumină ce se descoperă 
neamurilor, 

Şi mărire a poporului tău 
Israel. 

33. Şi tatăl lui și muma lui 
erau în mirare de cele rostite 
pentru dânsul; 

34. Şi "i binecuventă pe denși 
Simeon, și zise către Mariam 
muma, lui: Iată, acesta este spre 
cădere şi ridicare a multor în 
Israel, și spre semn împrotiva 
căruia se va vorbi. 

35. Dar şi sufletul tău îl vu, 
străpunge spadă, ca să fie de- 
scoperite gânduri din multe i- 
nimi.   

36. Şi era Ana profeta, fiea 
lui Fanuel, din seminţia lui Aşer 
— Aceasta, înaintată în zile multe, 
după ce trăise cu bărbat șapte 
ani de la fecioria ei, 

37. Şi densa o văduvă până la 
optzeci şi patru de ani — care 
nu s& depărta de la santuar, slu- 
jind Domnului noaptea şi zioa 
cu post şi rugăciune, 

38 Si aceasta în acelaş ceas 
fiind venită lăuda pe Dumnezeu, 
și cuventa despre dânsul la toţi | 
care așteaptă în Icrusalem r&s- 
cumpărare. 

39. Şi când săverșiră toate cele 
după legea Domnului, se întoar- 
seră la Galilea în oraşul lor Na- 
zaret,. 

40. lar copilul creștea, şi 
să întăria în spirit, plin fiind de 
înţelepciune; şi bunavoinţa lui 
Dumnezeu era peste dânsul. 

41.. Şi părinţi lui să duceau 
în fie care an la Lerusalem de 
sărbătoarea Paştelui. 

42. Şi când fu de doisprezece 
ani, mergând ci la lerusalem 
după datina sărbători, 

43. Şi sfârșind zilele, când să 
întorceau băeatul lisus rămase 
în Jerusalem; și părinţi lui nu 
știură; 

44. Iar ei gândind că el este 
între cei împreună călători veniră, 
cale de o zi, şi | căutau printre 
rude şi cunoscuţi; 

45. Şi ne aflându "1 să întoar- 
seră la Ierusalem căutându ']. 

46. Şi după trei zile îl găsiră 
în santuar, şăzend în mijlocul
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învăţătorilor, şi ascultându "i, şi 
întrebându "i. 

47. lar toţi care "1 auziau să 
mirau de priceperea și r&spun- 
surile lui. 

48. Şi v&zendu "| rămaseră ui- 
miţi; și muma lui zise către den- 
sul: Fiule, pentru ce neai făcut 
no aşa? Iată, tatăl tău și eu în- 
tristaţi fiind te căutam. 

49. Şi el zise către denşi: Ce 
este că m& căutați? Nu șliaţi că, 
eu trebue să fiu în casa Tatălui 
meu ? 

50. Dar ei nu pricepură rostul 
pe care îl spuse lor. 

51. Şi plecă împreună cu denşi 
şi veniră la Nazaret, și el era 
supus lor, și muma lui păstra, 
toate cuvintele în inima ei. 

52. Şi lisus sporia în în- 
ţelepciune și vârstă, şi în buna 
voinţă la Dumnezeu și la oameni. 

“CAP. III. 

„rătarea lui Ioan Bo'ezătorul. Predica şi 
Botezul lui. Erod piinde pe Joan. Dote- 
zarea lui Iisus. Genealogia lui. 

1. lar în al cincisprezecelea an 
al domniri lui Tiberiu ca Cesar, 
fiind procurator al ludei Ponţiu 
Pilat, și tetrareh al Galilei Erod, 
iar Filip, fratele lui, tetrarch al 
Iturei și al ținutului Trachonitei, 
și Lisania tetrarch al Abilenei, 

2. In zilele archiereului Ana 
și Caiafa, fost a cuventul lui Dum- 
nezeu către Ioan, fiul lui Za- 
charia, în pustie. 

3. Și el veni în toată împre-   
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jurimea Iordanului, predicând bo- 
tezul pocăinței spre ertare de 
pecate; 

4. După cum este scris în car- 
tea, cuvintelor lui Isaia profetul: 

Glas de strizător în pustie: 
Gătiţi calea Domnului, 
Drepte faceţi cărările lui; 
5. Ori ce vale adâncă va fi um- 

plută, 
Şi ori ce munte și deal va fi 

lăsat în jos; 
Şi căile strâmbe vor fi drepte, 
Şi cele greu de umblat ne- 

tede. 

6. Şi ori ce carne va vedea 
mântuirea lui Dumnezeu. 

7. Deci zicea gloatelor care 
eşiau ca să fie botezate de el: 
Pui de viperă, cine v'a arătat să, 
fugiţi de urgia viitoare ? 

8. Faceţi dar roade vrednice 
de pocăință; și nu incepeţi a zice 
în voi enșiv&: Părinte avem pe 
Abraam; căci vă spun, că poate 
Dumnezeu din petrele acestea să 
deștepte fii lui Abraam. 

9. Chiar acum stă securea la 
răaăcina pomilor; deci ori ce 
pom, ce nu face rod bun, să taie 
şi să aruncă, în foc. 

10. Şi 1 întrebau gloatele zi- 
cend: Ce să facem dar? 

11. Iar el răspunzând le zicea: 
Cel care are doă cămăși să dea 
celui care n'are, şi cel care are 
de mâncare să facă, de aseminea. 

12. Atunci veniră și vameși ca 
să fie botezați, și ziseră către 
dânsul: Invăţătorule, ce să fa- 
cem? 

i
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13. Iar el zise către denși: Nu 
cereți nimic mai mult peste ce 
vă este hotărit. 

14. Și ”] întrebau și cei care 
slujesc în oaste zicend: Dar noi ce 
să facem? Şi zise către denşi: 
Nu asupriți pe nimenea, nică nu 
năpăstuiță; ci fiţi mulţumiţi cu 
plata voastră. 

15. Iar pe când poporul era 
în aşteptare, și toţi cugetau în 
inimele lor de loan, nu cumva 
el ar fi Christosul, 

16. loan răspunse tuturor zi- 
cend: Eu vă botez cu apă, dar 
vine cel care este mai tare de 
cât mine, căruia nu % sint de 
îndestul să desleg cureaoa încăl- 
țămintelor lui; el vă va boteza 
cu spirit sânt și foc; 

17. A cărui lopată este în mâna 
sa, ca să curăţe aria sa și să a- 
dune grâul în grânarul său, iar 
pleava o va arde în foc nestins. 

18. Dar şi multe altele în- 
demnând binevestia poporului. 

19. lar tetrarehul Erod, mu- 
strat fiind de el pentru Erodiada 
femea lui Filip, fratele său, şi 
pentru toate relele pe care le 
făcuse, 

20. Erod adăogă la toate și 
aceasta, adecă, închise pe Ioan 

în închisoare. 

21. Iar când fu botezat tot 
poporul, botezat fiind și lisus, şi 
rugându se, cerul fu deschis, 

22. Şi veni peste dânsul Spi- 
ritul sânt în chip adevărat de 
porumb, și să făcu un glas din   

cer zicând: Tu ești Fiul meu cel 
iubit, în tine am binevoit. 

23. Şi lisus ensuși era ca de 
treizecă de ani, când începu, tiind, 
după cum se zicea, un fiu al lui 
Iosef, al lui Eli, 

24. Al lui Matat, al lui Levi, 
al lui Melchi, al lui Ionai,al lui 
losef, 

25. Al lui Matatia, al lui Amos, 
al lui Aaum, al lui Esti, al lui 
Nagai, 

26. Al lui Maat, al lui Matatia. 
al lui Semein, al lui losech, al lui 

loda. 

27. Al lui loanan, al lui Reza, 
al lui Zorobabel, al lui Salatiel, 

al lui Neri, 

28. Al lui Melchi, al lui Adi, 
al lui Cosam, al lui Elmadam, al 

lui Er. 

29. Al lui lisus, al lui Eliezer, 
al lui lorim, al lui Matat, al lui 

Levi, 

30. Al lui Simeon, al lui Iuda, 
al lui Iosef, al lui lonam, al lui 
Eliachim, 

31. Al lui Malea, al lui Mena, 
al lui Matata, al lui Natan, al lui - 

David, - 

32. Al lui Jesai, al lui Obed, 

al lui Booz, al lui Salmon, al lui 

Naason, 
33. Al lui Aminadab, al lui 

Armi, al lui Esron, al lui lares, 

al lui luda, 

34. Al lui Iacob, al lui Isaac, 

al lui Abraam, al lui Tara, al lui 

Nachor, | 

35. Al lui Sarueh, al lui Na-
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gav, al lui Falec,al lui Eber, al 
lui Sala, 

36. Al lui Cainan, al lui Ar- 
faxad, al lui Sem, al lui Noe,al 
lui Lamech, 

37. Al lui Matusala, al lui E- 
noch, al lui Iared, al lui Maleleel, 
al lui Cainan, 

38. Al lui Enos, al lui Set, al 
lui Adam, al lui Dumnezeu. 

CAP. IV. 

Zspitirea lui Zisus. Mergerea lui în Galil a. 
Jisus învaţă la Nazarei ; desprețiuit fiind 
se strămută la Capernaum, unde învaţă 

şi însănătoşază pe un demonizat ; aseminea 

pe soacra lui Petru si pe alţi, 

1. lar Iisus plin de spirit sânt 
să întoarse de la Iordan, și fu 
dus de spiritul în pustie, 

2. Patruzeci de zile ispitindu se 
de către diavolul. Şi nu mâncă 
nimic în acele zile; iar când să 
împliniră ele flămânzi. 

3. Şi diavolul "i zise: Daca ești 
Fiul lui Dumnezeu, zi acestei 
petre să se facă pâine. 

4. Şi răspunse lisus către den- 
sul — zicând : —. Scris este că nu 
numai cu pâine va trăi omul,— 
ci cu orice cuvânt al îui Dum- 
nezeu. — , 

5. Şi după ce '] duse în sus— 
pe un munte înalt — "i arătă în 
timp d'o clipeală toate împără- 
ţiile lumii. 

6. Şi "i zise diavolul: ie "ţi 
voi da toată puterea aceasta și 
mărirea, lor, că mie 'mi este dată, 
şi o dau cui voesc. 

7. Deci dar daca tu te vei (i   
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închinat înaintea mea, toată va 
fi a ta. 

8. Şi răspunzând lisus "i zise: 
— Mergi înapoia mea, Satan, 
ciici — scris este: Domnului Dum- 
nezeului tău te vei închina, și 
numai lui vei sluji. 

9. Apoi îl duse-în lerusalem și 
1 puse pe aripa santuarului, și 
i zise: Daca Fiu eşti al lui Dum- 
nezeu, aruncă ta de aci jos. 

10. Căci scris este că: 
Ângerilor săi va porunei pen- 

tru tine, ca să te păziască; 

11. Şi că: 
Pe mâini te vor ridica, 
Ca nu cumva să loveşti de 

peatră piciorul tău. 
12. Şi r&spunzend lisus îi zise, 

că zis este: Nu ispiti pe Domnul 
Dumnezeul tău. 

13. Şi după ce sfârși ori ce ispi- 
tire diavolul s& depărtă de la 
densul până la un timp nemerit, 

14. Şi lisus să întoarse cu 
puterea spiritului în Galilea; şi 
eşi ştirea despre dânsul în toată 
împrejurimea. 

15. Şi el învăţa în sinagosele 
lor, lăudat fiind de toţi. 

16. Şi veni la Nazaret, unde 
fusese crescut; și în zioa Sâm- 
betei intră, după obiceiul său, în 
sinagogă, şi s& sculă să citiască. 

17. Şi "i se dete cartea profe- 
tului Isaia, şi deschizând cartea 

găsi locul, unde era scris: 
18. Spiritul Domnului peste 

mine, 
Pentru că m'a uns ca să bine- 

vestesc săracilor;



LUCA 

M'a trimis să ?ămăduesc pe cei 
sdrobiți cu inimă, să vestesc er- 
tare celor în robie, 

Si orbilor vedere, 
Să dau drumul celor apăsaţi, 
19. Să vestesc an plăcut Dom- 

nului. 
20. Şi închizend cartea, dând o 

îndărăt slujitorului, stete jos; iar 

ochi tuturor din sinagogă erau 
ațintiţi la densul. 

21. Şi începu a cuvânta către 
denşi, că astăzi s'a împlinit serip- 
tura aceasta în urechele voastre. 

22. Şi toți mărturisiau pentru 
el, şi s& mirau de cuvintele plă- 
culte, care eșiau din gura lui, şi 
ziceau: Nu este oare acesta fiul 
lui losef? 

23 Și el zise către denşi: In- 
tradevăr 'mi veţi spune pilda 
aceasta: Doctore, vindecă te pe 
tine €nsuţi; fă și aci în patria ta, 
câte am auzit că sau făcut în 
Capernaum. 

24. Iar el le zise: Adevăr zic 
vo, că nici un profet nu este 
plăcut în patria sa. 

25. Dar adevărat vă spun: 
Multe văduve erau în Israel în 
zilele lui Elie, când cerul fu în- 
chis trei ani şi şase luni, în cât 
să făcu foamete mare peste tot 
pămentul. 

26. Şi la nici una dintre ele 
nu fu trimes Elie, fără numai la 
o femee văduvă în Sarepta Si- 
donului. 

27. Și mulți leproşi erau în 
Israel pe timpul lui Eliseu pro- 
fetul, dar nici unul dintre dânşi   
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nu fu curăţit, fără numai Neeman 
Sirul. 

28. Şi toţi auzind acestea în 
sinagogă se umplură de furie, 

29. Şi sculându se îl scoaseră 
afară, din oraș, și '] duseră penă 
la sprânceana muntelui, pe care 
era clădit orașul lor, ca să '1 re-, 

pează în jos; 
30. Dar el trecând prin mijlo- 

cul lor s& duse, 
31. Şi veni în jos la Caper- 

naum, oraş al Galilei. Şi "i în- 
văţa pre ei sâmbăta; 

32, Şi erau uimiţi de învăţătura 
lui, pentru că cuvântul lui era 
cu putere. 

33. Şi în sinagogă era un om 
avend spirit de demon necurat, 
și strigă cu glas mare, 

34. Hei, Ce avem noi cu tine, 
lisuse Nazarene? Ai venit, să ne 
perzi? Te știu cine ești, sântul 
lui Dumnezeu. i 

35. Şi lisus îl certă zicând: In- 
chisă fie "ţi gura, şi eși afară din 
el. Şi demonul aruncându | în 
mijloc eși afară din el, nimic vă- 
tămându |. 

36. Şi căzu frică peste toţi, şi 
vorbiau între denși uni către alţi 
zicend: Ce este cuvântul acesta ? 
Că cu tărie şi putere poruneceşte 
spiritelor necurate, și ele es afară. 

37. Și pornia ştire despre den- 
sul în ori ce loc d'imprejurime. 

38. Apoi sculându se din si- 
nagogă veni în casa lui Simon. 
Iar soacra lui Simon era prinsă 
de friguri mari, şi 'lrugară pen- 
tru densa.
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39. Şi stând plecat asupra ei 
certă frigurile, şi o lăsară; iar ea 
de grab sculându se slujia lor. 

40. Şi apunând soarele toţi 
căţi aveau bolnavi de feluri de 
boale *i aduseră la densul, iar el, 
punend mâinele peste fie care 
dintre ei, i tămădui. 

41. Din mulţi eşiau și demoni 
strigând și zicând, că tu eşti Fiul 
lui Dumnezeu. Şi certând nui 
lăsa să vorbiască, pentru că ştiau 
că el este Christos. 

42. Şi făcenduse zică eșind 
se duse într'un loc pustiu; și gloa- 
tele ”l căutau, şi veniră până la 
densul, și 'l ţineau ca să nu plece 
de la denși. 

43. Dar el zise către dânși că 
eu trebue să binevestese împă- 
răţia lui Dumnezeu şi la alte 
oraşe, fiind că pentru aceasta 
sint trimis. 

44. Şi predica în sinagogile 
Galilei. 

CAP. V. 

Pescuitul lui Petru cu Zacob şi loan. Lepro- 
sul. Slăbănogul. Levi. Ospăţul cu vameşi. 
Postirea ucenicilor. Nepotrivirea celor vechi 
cu cele nol, 

1. Şi pe când gluata să îndesa 
spre densul şi asculta cuvântul 
lui Dumnezeu, și el sta lângă la- 
cul Ghenesaret; 

2. Atunci văzu doă vase stând 
lângă lac; iar pescari dându se 
jos din ele spălau plăşile. 

3. Şi intrând într'unul din vase, 
care era al lui Simon, îl rugă ca   
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să mâne puţin de la uscat; și 
stând învăţa din vas gloatele. 

4. lar când încetă d'a vorbi, 
zise către Simon: Mână la adânc, 
și lăsaţi în jos plășile voastre spre 
pescuire. 

5. Și r&spunzend Simon, zise: 
Invăţătorule, toată noaptea mun- 
cind nu prinserăm nimic; dar 

pe cuvântul t&u voi lăsa în jos 
plăşile. 

6. Şi făcend aceasta prinseră o 
mulţime mare de peşte; în cât 
să rupeau plăşile lor. 

7. Şi făcură semn tovarășilor 
din celălalt vas, ca venind să le 
ajute; și veniră, și umplură a- 
mânro& vasele, în cât ele se a- 
fundau. 

8. Iar Simon Petru văzend căzu 
la picioarele lui Iisus zicend: Eși 
de la mine, Doamne, că sânt om 
păcătos. 

9. Căci frică îl coprinse pe el, 
| şi pe toţi care erau împreună cu 

el, de pescuitul peştelui, pe care 
îl prinseră, 

10. Asemenea şi pe Iacob și 
pe Ioan, tii lui Zebedeu, care erau 
părtași cu Simon Şi lisus zise 
către Simon: Nu te teme; de a- 
cum vei vena oameni. 

11. Şi trăgând vasele ]a uscat, 
lăsând toate, "i urmară. 

12. Şi pe când era el în- 
tr'unul din orașe, iată, un bărbat 
plin de lepră. Văzând dar pe lisus, 
și căzând pe fața sa, 'l rugă zi- 
cend: Doamne, daca voeşti, poţi 
să mă& curăţeşti. 

13. Şi întinzend mâna, îl atinse
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zicend: Voesc, fii curăţit. Şi în- 

9? 

23. Ce este mai lesne? a zice: 

dată lepra să duse dela dânsul. | Eartă se ţie păcatele tale? sau 
14. Şi el "i porunci să nu spue 

la nimeni; ei plecând arată te pre- 
otului, şi du pentrucurăţirea ta 
după cum rindui Moise, spre 

mărturie lor. 
15. Dar şi mai mult străbătea 

vorba despre densul; și să adu- 
nau gloate multe să asculte, și 
să fie tămăduiţi de slăbiciunile lor. 

16. Jar cl să trăgea d'o parte 

în pustii 
Şi să ruga. 

17. Si fu îniruna din zile, 
că el era învăţănd; și şădeau 
Farisei şi Invăţători de lege, care 
veniseră din ori ce sat al Galilei 
şi ludei și din lerusalem; și pu- 
terea Domnului era ca.el să tă- 

măduiască, 

18. Şi iată, bărbaţi aducend în 
pat pe un om, care era slăbânog, 
şi căutau să "| ducă înăuntru și 
să] pună înaintea lui. 

19. Şi ne găsind pe unde să 
ducă înăuntru din pricina gloatei, 
suindu se pe acoperemânt îl lă- 
sară în jos pintre cărămizi cu 
patul în mijloc înaintea lui lisus. 

20. Şi v&zend credinţa lor zise: 
Omule, ceartă se ţie păcatele tale. 

21. Și cărturari şi Farisei în- 
cepură a se gândi zicend: Cine 
este acesta care vorbeşte blasfe- 
mii? Cine poate erta păcate, de 
cât unul Dumnezeu ? 

22. lar lisus cunoscând gân- 
durile lor, r&spunzend zise către 
denşi: Ce vă gândiţi în inimile 

voastre ? 

| 
| 
| 

  

a zice: Scoală te şi umblă ? 
24. Dar ca să știți că putere 

are Fiul omului pe pământ a erla 
păcate, zise slăbănogului: Ţie zic, 
scoală te, şi luând patul tău pleacă 
la casa ta. 

25, Şi îndată sculându se îna- 
intea tuturor, luând patul pe care 
zăcea, să duse la casa sa lăudând 
pe Dumnezeu. 

26. Şi uimire coprinse pe toţi, 
și măriau pe Dumnezeu, și se 
umplură de frică, zicând că vă- 
zurăm lucruri minunate astăzi. 

27. Şi după acestea cși, și 
zări pe un vameș, cu numele 
Levi, șăzend la vamă, şi “i zise: 

Urmează "mi. 
28. Si lăsând toate seulându se 

i urma. 
29. Şi Levi "i făcu ospă&ţ mare 

în casa sa, şi era gloata multă 
de vameşi și de alţi, care şădeau 

la masă cu dânși. 
30. Şi murmurau arisei și 

Cărturari lor către ucenici lui 

zicend: Pentru ce mâncaţi și beţi 

împreună cu vameși și păcătoşi? 

31. Si răspunzând lisus zise 

către denși: N'au trebuinţă de 

doctor cei sănătoşi, ci cei care. 

suferă. 
32 N'am venit să chem la po- 

căinţă pe drepți, ci pe păcătoşi. 

33. Iar ei ziseră către dânsul: 

Ucenici lui loan postese adesea 

şi fac rugăciuni; aseminea și ai 

Fariseilor; iar ai tăi mănâncă şi 

beau.
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34. lar Iisus zise către ei: Nu 
cumva puteţi face pe fii nunţei 
să postiască pe cât timp este mi- 
rele cu dânşi? 

35. Dar vor veni zile; și când 

mirele va fi luat de la denşi, a- 
tunci vor posti în zilele acelea. 

36. Şi spuse și pildă către denși, 
că nimeni, tăind petec de la vest- 
ment nou nu pune la vestment 
vechiu; iar daca pune, şi pe cel 
nou va rupe, și celui vechiu nu 
se va potrivi petecul care este 
de la cel nou. 

37. Şi nimeni nu pune vin nou 
în bordufură vechi; iar daca pune, 
vinul nou va sparge bordufurile, 
şi cl va fi vărsat, şi bordufurile 
vor fi nimicite; 

38. Ci trebue a pune vin nou 
în bordufuri noi. 

39. Şi nimeni după ce a băut 
vin vechiu; voește zin nou; pen- 
tru că zice: cel vechiu este bun. 

CAP. VI. 

Uceni:i smuly s,îce sâmbăta. Omul eu mâna 

uscată, Alegerea celor doisprezece apos'0l'. 
Cuuentarea lui Iisus către popor. Feici- 

vile. Iubirea către vrăjmaşi. Casa clădită 
pe temelie bună. 

1. Şi într'o sâmbăta — a doa 
dupe cea d'intâiu — el trecea prin 
semănături; și ucenici lui smul- 
geau spice și frecându le cu mâi- 
nele mâncau. 

2. lar uni dintre Farisei zise:ă: 
Pentru ce faceţi ce nu sc cade 
a face sâmbăta ? 

3. Și răspunzend lisus zise 
“către denşi: Nici aceasta w'aţi 
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cetit, ce făcu David, când [lă- 
mânzi el și cei care erau cu 

dânsul ? 
4. Cum intră în casa lui Dum- 

nezeu, şi luând pâinele punerii 
înainte mâncă şi dete şi cclorcu 
densul, pe care nu se cuvine a 
le mânca, de cât numai preoţi? 

5. Şi le zicea că Domn al sâm- 
betci este Fiul omului. 

6. Şi în cealaltă sâmbătă cl 
intră în sinagogă şi învăţa, şi 
era acolo un om, şi mâna lui 
dreaptă cra uscală. 

7. lar Farisci și Cărturari il 

pândiau, daca va tămădui sâm- 
hăta, ca să găsiască a 1 învi- 
novăţi. | 

3. Dar cl ştia gândurile lor, 
și zise omului care avea mâna 
uscată, scoală și stăi în mijloc; 
și sculându se stătu. 

9. Atunci lisus zise către denși: 
Vă întreb, daca să cuvine sâm- 
bă&ta a face bine, sau a face rău? 
A scăpa un suflet sau a perde? 

10. Şi privindu "i pe toţi 'i zise: 
Intiade mâna ta, iar cl fâcu așa; 
şi mâna lui fu alcătuită sănătoasă 
ca și cealaltă. 

11. Iar ei să umplură de furic; 
şi vorbiau între deuşi uni către 
alţi, ce ar fuce lui Iisus. 

12. Şi în zilele acestea cel 
cși la munte ca să se roage şi 
petrecea noaptea în rugăciune 
către Dumnezeu. 

13. Şi când să fâcu zică chemă 
la sine pe ucenici săi, şi după ce 
alese doisprezece dintre ci pe 

  

  i care “i numi şi apostoli,
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14. Pe Simon pe care | numi 
şi Petru, şi pe Andreiu fratele 
lui, şi pe Iacob și loan, şi pe Fi- 
lip şi Bartolomeu, 

15. Şi pe Mateiu și 'Poma, și 
pe Iacobal lui Alfeu și pe Simon, 
numit Zelotul, 

16. Şi pe Iuda al lui Iacob, şi 
pe luda Iscariotu, care s6 făcu 
trădător, 

17. Şi după ce să dete jos îm- 
preună cu dânși, stătu pe un loc 
șes, şi stătu gloată multă de u- 
cenică ai săi, şi mulţime marea 
poporului din toată Iudea şi din 
Ierusalem, şi de pe marginea 
mării 'Tirului şi Sidonului, care 
veniră să '] asculte şi să fie vin- 
decaţi de boalele lor; 

18. Şi cei bântuiţi de spirite 
necurate erau tămăduiți. 

19. Şi toată gloata căuta să "l 
atingă, că putere eșia de la den- 
sul, şi vindeca pe toți. 

20. Şi el ridicându 'și ochi 
la ucenici sti zicea: PFericiţi aci 
cei săraci, că a voastră este îm- 
părăţia lui Dumnezeu. 

21. Fericiţi 2oi cei flămânzi a- 

cum, că veţi fi săturaţi. 

22. Fericiţi cei care plângeţi 
acum, că veţi ride. Fericiţi sun- 
teţi, când oameni vă vor uri, şi 
când vă vor scoate dintre ei, și 
vă vor despreţui, şi vor lepăda 
numele vostru ca rău, din pri- 
cina Fiului omului. - 

23. Bucuraţi vă în zioa aceca 
și săltaţi; căci iată, plata voastră, 
este multă în cer; pentru că pă-   
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rinţi lor făceau în același chip 
cu profeţi. 

24. Dar vai vo avuţilor, că 
vă luaţi mângăerea voastră. 

25. Vai vog, care stinteți sătui 
acum, că veţi flămânzi; vai, care 
rideți acum, că vE veți întrista 
și veţi plânge. 

26. Vai, când toţi oameni vor 
zice bine de voi; pentru că pă- 
rinţii lor făceau în acelaşi chip 
cu profeţi mincinoși. 

27. Dar zic voă care ascul- 
taţi: lubiţi pe vrăjmași voştri, 
faceţi bine ia cei care vă urăsc, 

28, Binecuventaţi pe cei care 
vă blestemă, rugaţi vă pentru cei 
care vă necăjesc. 

29. Celui care te loveşte peste 
falcă, dă "i să loviască și pe cea 
laltă; şi pe cel care "ţi iea vest- 
mentul, nu '7 opri aţi Zua şi că- 
maşa. 

30. Dă la oricare cere de la 
tine; şi dela cel care iea ale tale 
nu cere înapoi. 

31. Si după cum voiţi să vă 
facă oameni, faceţi şi voi lor a- 

seminea. 
32. Şi daca iubiţi pe cei care 

vă iubesc, ce mulţumire aveţi? 
33. Căci şi păcătoşi iubese pe 

cei care îi iubesc pe denși. Și 
daca faceţi bine la cei care v& 
face bine, ce mulţumire aveţi ? 
Căci şi păcăroşi fac aceeaş. 

34. Şi daca împrumutaţi pe a- 

ceia de la care nădăjduiţi a lua, 

ce mulţumire aveţi? Și păcătoşi. 

împrumută păcătoşilor ca să pri- 
miască înapoi d'opotrivă.
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35. Ci iubiţi pe vrăjmașşi voştri, 
şi faceţi binc, şi împrumutaţi, 
ne perzend nădejdea de nimic; 
şi va fi plata voastră multă, și 
veţi fi fii ai celui prea Inalt; că 
el Ensuși este bun către cei ne- 
mulţumitoră și r&i. 

36. Fiţi deci miloşi, după cum 
și Tatăl vostru este milos. 

31. Nu judecaţi, și nu veţă fi 
judecaţi; nu osîndiţi, și nu veţi 
fi osîndiţi; ertaţi, și veţi fi ertaţi; 

38. Daţi, și vi se va da; m&- 
sură bună, îndesată, clătinală și 
verfuită vor da în senul vostru. 
Căci cu ce măsură mă&suraţi, vi 
se va m&sura înapoi. 

39. Atunci le spuse o pildă: 
Nu cumva un orb poate duce pe 
cale pe orb? Nu vor cădea a- 
mendoi în groapă? 

40. Nu este ucenic mai pe sus 
de învățătorul său; dar adus la 
desăvirșire, fie care va fi ca în- 
vățătorul s&u. 

41. Pentru ce vezi gunoiul ce 
este în ochiul fratelui tău, iar 
nu zărești birna ce este în ochiul 
tău? 

42. Sau cum poţi zice fratelui 
tău, frate, stăi să scot gunoiul 
ce este în ochiul t&u, ne văzând 
tu Ensuţi birna din ochiul teu? 
Yăţarnice, scoate mai 'nteiu birna, 
din ochiul t&u, și atunci vei ve- 
dea să scoţi gunoiul ce este în 
ochiul fratelui tău. 

43. Căci nu este pom bun fă- 
cend rod rău, nici pom rău fă- 
cend rod bun. 

44. Căci fie care pom să cu- 
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! noaște din rodul lui; pentru că 
nu culeg "oameni smochine din 
spini, nici nu adună struguri din 
rugi. 

45. Omul bun din comoara 
bună a inimei sale pune înainte 
ce este bun; și cel rău din cea 
rea pune înainte ce este râu; 
căcă din prisosul inimei vorbește 
gura lui. 

46. Dar pentru ce mă che- 
maţi Doamne, Doamne, și nu 
faceţi ce zic ? 

47. Tot care vine la mine și 
ascultă de cuvintele mele, şi le 
face, voi arăta vo& cu cine se a- 
seamănă;       

43. Este aseminea cun om, 
care clădește casă, care săpâ a- 
dinc, și puse temelie pe peatră; 

| și xvărsându se apele, riul bătu 
in casa aceea, dur nu fu în stare 
s'0 clatine, 'peniru că ea fu bine 
clădită. 

49. Iar cine va fi ascultat și 
nu va fi făcut este useminea cun 
om care clădeşte casa pe pământ 
fără temelie, în care bătu riul și 
îndată căzu toată, și dărimarea 
acelei case fu mare. 

CAP. VII. 

Iisus însănătoșază la Capernaum pe sluga 
sutaşulai. Inviarea tenărului din Nain. 

Zrimişi lui Joan botezătorul, Femea care 

unge pe isus. Pilda despre cei doi da- 
tornici, 

1. Şi după ce sfârşi toate cu- 
vintele sale în urechile poporului, 
intră în Capernaum.   2. lar a unui sutaş slugă,
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care era în cinste la dânsul, bol- 
navă fiind era să moară. 

3. Şi auzind de lisus trimise 
la el bătrini ai ludeilor, rugân- 
du "1 ca venind să scape pe sluga 
lui. 

4. Iar ei venind la Tisusil ru- 
gară înadins, zicend că este vred- 
nic ca să "i învoeşti aceasta; 

5. Căci iubeşte poporul nostru, 
şi el însuși ne clădi sinagogă. 

6. Şi lisus mergea împreună 
cu ei. Şi fiind cl acum nu.de- 
parte de casă, sutașul lrimise la 
densul prieteni zicendu "i: Doam- 
ne, nu te osteni; căci nu sânt 

vrednice ca să intri sub acoperă- 
mentul meu; 

7. De aceea nică nu nam cre- 
zut pe mine însumi vrednic ca 
să viu la tine; ci zi un cuvânt, 
și se va tămădui sluga mea. 

8. Căcă şi eu sunt om pus sub 
stăpinire, avend sub mine ostaşi, 
și zic acestuia: Du te, şi să duce, 
şi altuia: Vino, şi vine; şi slugi 
mele: [Fă aceasta, și face. 

9. lar lisus auzind acestea s'a 
minunat de ej, şi înlorcendu se 
zise gloatei care “i urma: Vo& 
vă zic, nică în Israel nam căsit 
atâta credinţă. 

10. Si trimişi întoreendu se a 
casă allară sluga, sănătoasă. 

11, Şi în zioa următoare se 
duse întrun oraș numit Nain; 
și mergeau împreună cu dânsul 
ucenici lui şi gloată multă. 

12. lar când sa apropiat de 
poarta orașului, iată. se aducea 

afară un mort, fiu unice la muma 
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lui, și ea ânsăși văduvă; și gloată 
destulă din oraș era cu densa. 

13. Şi vă&zend o Domnul îi se 
făcu milă de ea, și "i zise: Nu 
plânge. 

14. Si apropiindu se atinse 
cosciugul; iar cei care "| duceau 
stătură, și el zise: Tinere, ţie “ţi 
zic, scoală to. 

19. Și mortul se ridică în sus, 
şi începu să vorbiască. Şi "1 dete 
muniei lui. 

16. Iar pe toţi "i coprinse frică, 
şi măriau pe Dumnezeu, zicând 
că Profet mare sa ridicat între 
noi, și că Dumnezeu a cercetat 
pe poporul stu. 

17. Şi eşi cuventul acesta, de- 
spre densul în toată Iudea și în 
toată împrejurimea. 

18. Şi duseră ştire lui loan 
ucenici săi despre toate acestea. 

19. Şi loan chemând la sine 
pe doi dintre ucenici săi trimise 
la lisus zicând: Tu eşti acela ce 
vine, sau pe altul să aşteptăm? 

20. Şi venind la densul bărbaţi 
ziseră: Ioan Botezătorul ne a tri- 
mis la tine zicend: Tu ești acela 
ce vine, sau pe altul să aştep- 
tăm ? 

21. Si în ceasul acela vindecă 
pe mulţi de boale, și de răni și 
de spirite rele, şi anume la mulţi 

orbi dărui vedere. 

22. Şi răspunzend Lisus le zise: 
Mergend spuneţi lui loan ce vă- 
zurăţi şi auzirăţi; orbi văd, şchiopi 
umblă, leproşi se curăţesc și surzi 
aud, morţă să scoală și săracilor 
se binevesteştc,
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23. Şi fericit este cel ce nu se 
va fi smintit întru mine. 

24. Iar după ce plecară tri- 
miși lui Joan, începu să vor- 
biască către gloate despre loan: 
Ce aţi eşit în pustie să vedeţi ? 
O trestie clălinându se de vânt? 

25. Dar ce aţi cșit să vedeţi? 
Un om îmbrăcat în vestminte 
moi? lată, cei care sânt în vest- 

minte alese şi în desfătare se află, 
în case împărătești. 

26. Dar ce aţi cşit să vedeţi ? 
Un profet? Adevăr zic vouă, și 
mai mult de cât un profet. 

27. Acesta este despre care stă 
scris: 

Iată, cu trimit pe âvgerul neu 
înaintea feţei tale, 

Care va pregăli calea ta îna- 
intea ta. 

28. Zic vos, dintre cei născuţi 
de femei niminea nu este mui 
mare de cât lvan; iar cel mai 

mic în împărăţia lui Dumnezeu 
este mai mare de cât densul. 

29. Şi auzind tot poporul şi 
vameși, îndreptăţiră pe Dumne- 
zeu, botezați fiind ci cu botezul 
lui loan. 

30. Dar Farisei şi legiști, ne 
fiind botezați de densul, desfiin- 
țară iu privinţa lor cușile hotă- 
rirea lui Dumnezeu. 

31. Deci cu cine voi asemăna 
pe oameni acestui neam? Şi cu 
cine se aseamănă ei? 

32. Se aseamănă cu copii care 
stau pe piaţă, şi strigă uni către 
alţi și zic: V'am cântat din fluer 

i 

  
| 
| 
| 
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şi n'aţi jucat; vam cântat de jale 
și n'aţi plâns. 

33. Căci a venit Ioan Boteză- 
torul nici pâine mâncând, nici 
vin bend, şi ziceţi: Are demon. 

34. A venit Fiul omului mân- 
când şi bend, și ziceţi: Iată, om 
mâncător şi b&utor de vin, prie- 
ten al vameșilor şi păcătoșilor. 

35. Și s'a cunoscut de dreaplă 
înţelepciunea de către toţi fii ei. 

36. Şi unul dintre larisei 
îl ruga ca să mănânce împreună 
cu dânsul; şi intrând în casa Fa- 
riscului șăzu la masă. 

37. Şi iată o femee care era 
în oraş o păcătoasă, ințelegend 
că şade la masă în casa lari- 
seului, aducând un alabastru cu 
mir, 

38. Şi stând dinapoi lângă pi- 
cioarele lui, plângend începu să 
ude cu lacrămi picioarele lui, și 
le şterse cu părul capului ei, și 
săruta picioarele Iu şi le unse 
cu mir. 

39. Văzând dar Fariseul care 
"1 chemase, vorbi întru sine zi- 
când: Acesta daca era profet, 
cunoştea cine și ce fel este fe- 
mea care îl atinge; căci este p&- 

cătoasă. 
40. Şi răspunzend lisus zise 

către densul, Simone: Am să ţi 

șpun ceva. lar el zice: Invăţă- 
torule, spune. 

41. Un împrumulător cu do- 
endă avea doi datornici; unul 

"i datora cinci sute de denari, iar 
celălalt cincizeci, 

42. Ne având ei să plătiască,
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'i ertă pe amândoi; deci dar, care 
dintre ei îl va iubi mai mult? 

43. Și răspunzend Simon zise: 
gândesc că acela căruia "isa certat 
mai mult. lar el "i zise: Dreptai 

judecat. 
44. Si întorcându se călre fe- 

mee, zise lui Simon: Vezi această, 
famee? "Ţi intraiă în casă, apă 
pentru picioareie mele nu dedeși; 
dar aceasta cu lacrămi "mi udâ 
picioarele, şi cu părul capului ei 
de şterse. 

45. Sărutare nu "mi dedeși; dar 
aceasta, de când intraiii nu în- 
cetă sărutându "mi picioarele. 

46. Cu untdelemn nu 'mi un- 
seşi capul; dar aceasla cu mir 
"mi unse picioarele. 

47. De aceea zic ţie, ertate 
sunt păcatele ei cele multe, că 
mult a iubit; iar cui puţin ii se 
cartă, puţin iubește. 

48. Si “i zise: lartă se ţie pă- 
catele. 

49. Şi cei care şădeau împreună 
la masă începură să zică între 
deuşi: 

50. Cine este acesta care earlă 
chiar păcate? Şi zise către femee: 
Credinţa ta te a mântuit, du te 
în pace, 

CAP. VU 

Femeile care slujesc lui lisus. Pilda cu se- 
mâămnătorul. Muma şi fraii lui Hsus. Fur- 
tuna de pe marea Gemsarel. Demonizatul 
din Gherasen. Fiica lui Jair. Femea bol- 

nată. 

1 Şi după aceca, cl călătoria 
din oraș în oraș şi din sat în sat   
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predicând și binevestind împă- 
răţia lui Dumnezeu, 

2. Si cei doisprezece împreună, 
cu dânsul, și oare care femei, 
care fusese tămăduite de spirite 
rele. şi de boale: Maria, care se 
numește Magdalena, de la care 
eşise șapte demoni, 

3 Si loana femea lui Chuza, 
îngrijitorul lui Erod, și Susana 
şi altele multe, care “i îngrijau 
din averea lor. 

4. Dar când se adună gloată 
multă și din cei care călătoriau 
la densul de prin orașe, zise prin 
pildă: 

5. Eșit & semânătorul să se- 
mine sămenţa lui, şi când se- 
mâna el, una s&nânță căzu lângă 
cale, și fu călcată, și pasările ce- 
rului o mâncară, 

6. Și alla căzu jos pe peatră, 
şi crescând să uscă pentru că 
nu avea umezeală. 

7. Si alta căzu în mijlocul spi- 
nilor, și spini crescend d'impre- 

ună o înăbușiră. 
8 Si alta căzu pe pământul 

cel bun, şi crescând făcu rod în- 
sulit., Acestea zicând strigă: Cine 
are urechi, să asculte cu luare 

aminte. 
9. lar ucenici sti îl întrebau, 

ce ar fi pilda aceasta, 

10 Și el zise: Voeste dat să 

înțelegeţi tainele împărăţii lui 

Dumnezeu, iar celorlalţi în pilde, 

ca privind să nu vază, și auzind 

să nu priceapă. 

11. Iar pilda este aceasta: Să-
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menţa este cuvântul lui Dum- 
nezeu. i 

“12. Iar cele de lângă cale sint 
cei care auziră; apoi vine dia- 
volul şi iea cuvântul din inima 
lor, ca nu cumva crezend să fie 
mântuiţă. 

13. Iar cele de pe peatră sâat 
cei care, când au auzit, cu bucurie 
primesc cuvântul; dar aceştia 
n'au rădăcină, ei cred câtva timp, 
dar în țimp de încercare se lea- 
pădă. 

14. Iar ce căzu între spini, a- 
ceștia sunt cei care auziră, dar 
supuși fiind la griji și avuţie, şi 
la plăcerile vieţii sint înăbușiţi, 
şi nu fac rod deplin. 

15. lar ce căzu în pământ bun, 
aceştia sunt cei care, după ce 

„auziră cu inimă curată şi bună, 
ţin cuventul şi rodesc în răbdare. 

16. Nimenea aprinzend lu- 
minarea 0 acopere cu vas, sau 
o pune sub pat; ci o pune în 
sfeşnie, pentru ca cei care intră 
să vază lumina; 

17. Căci nu este ceva ascuns, 
care să nu fie dat pe faţă; nici 
wa fost ceza ascuns, care să nu 
fie cunoscut, şi să nu vie la a- 
rătare. 

18. Deci luaţi seama cum a- 
uziţi; căci cine are, “i se va da, 
şi cine nu are, să va lua de la 
dânsul şi ce gândește că are. 

19. Şi vin la dânsul muma 
și fraţi lui, și nu putea să se în- 
tilniască cu densul din pricina 
gloatei. 

20. Și "i se aduse știre, rauma   
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ta şi fraţi t&i stoteau afară do- 
rind să te vază. 

21. lar el r&punzend zise către 
denși: Muma mea şi fraţi mei 
sunt aceștia, care ascultă şi fac 
cuvântul lui Dumnezeu. 

22. Şi într'una din zile, cl 
intră într'un vas, şi ucenici sti; 
şi zise către denşi: Să trecem 
dincolo de lac; şi plecară,. 

23. lar mergând ei cu vasul, 
cl adormi. Şi se lăsâ po lac o 
furtună de vent, şi dânşi erau 
umpluţi de zaluri şi stetoau în 
primejdie. 

24. Şi venind la densul îl de- 
șteptară zicând: Invăţătorule, In- 
vățătorule, suntem perduţi. Iar 
el deșteptându sc certă ventul și 
valul apei, și încetară și să fâcu 
linişte. 

25. Atuuci lo zise: Unde este 
credinţa voastră? Iar ci temân- 
du se se mirară zicând uni către 
alţi: Cine este oare acesta, pen- 
tru că poruncește chiar ventu- 
rilor şi apei, şi ascultă de dânsul? 

26. Şi veniră la uscat în ţi- 
nutul Gherasenilor, care este în 
faţă dincolo de Galilea. 

21. lar eșind el la uscat îl in- 
timpină un bărbat oare care din 
oraș, avend demoni; şi mult timp 
nu se îmbrăcase cu haină, și nu 
sta în casă, ci în gropi de mor- 
minte. . 

28. Văzend dar pe isus și ră- 
enind căzu la dânsul, și cu glas 
mare zise: Ce ai cu mine, lisuse, 
Fiul lui Dumnezeu cel prea înalt? 
hRogu te, nu mă mundi.



29. Căci poruncia spiritului ne- 
curat să iasă din om; pentru că 
de mulţi ani îl târise cu densul, 
şi era legat cu lanţuri, și păzit 
în legături de picioare, dar ru- 
pând legăturile era mânat de de- 
mon în pustii. 

30. Şi lisus 1] întrebă: Cum 
te numeșşti ? Şi el zise: Legion; 
că mulți demoniintraseîntr'ensul. 

31. Şi "1 rugau casă nule po- 
runciască să se ducă în abis. 

32. Şi era acolo o turmă de 
porcă mulţi păscend în munte; 
și "1 rugau ca să le dea voie să 
intre în aceia Şi le dete voie. 

33. lar demoni eșind din om 
intrară în porci; și se repezi 
turma de pe ripă în lac, și se 
'necă. 

34. Şi păzitori văzend ce sa 
întimplat fugiră și vestiră în oraș 
și la ţară. 

35. lar ei eşiră să vază ce s'a 
întimplat; şi veniră la Iisus, şi 
găsiră pe omul din care eşise 
demoni, stând, îmbrăcat și între 
la minte, la picioarele lui Iisus; 
şi să temură. 

36. Şi cei care văzură le spu- 
seră cum fu scăpat cel demo- 
nizat. 

317. Şi 7 rugă toată mulţimea 
ținutului Gherasenilor, ca să plece 
de la denși, pentru că erau co- 
prinși de frică mare. lar el in- 
trând în vas s6 întoarse. 

38. Si bărbatul din care eșise 
demoni îl ruga ca să fie impreună 
cu densul. Dar lisus îl lăsă zi- 
cend: 
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39. Intoarcete la casa ta, şi 
spune câte "ţi a făcut ţie Dum- 
nezeu. Şi plecă prin tot orașul 
predicând câte “i a făcut lisus. 

40. Şi întoreendu se lisus, 

gloata îl primi bine; căci toți îl 
aşteptau. 

41. Şi iată veni un bărbat cu 
numele air, și el ânsuși era mai 
mare al sinagogei; şi căzend la 
picioarele lui lisus îl ruga ca să 
intre în casa lui; 

42. Că avea o singură fată ca 
de doisprezece ani, şi aceasta era 
pe moarte. Şi mergend el, gloa- 
tele ”] înghesuiau. 

43. Şi o femee fiind în curgere 
de sânge de doisprezece ani, care, 
după ce mai cheltui cu doctori toată 
averea ei, nu putu fi tămăduită 
de nimeni, 

44. Apropiindu se de dinapoi, 
atinse ciucurile vestmentului său; 

şi îndată stătu curgerea sânge- 
lui ei. 

45. Şi lisus zise. Cine este care 
ro'a atins? Şi tăgăduind toţi, zise 
Petru și cei împreună cu dânsul : 
invăţătorule, gloatele te 'mpre- 
soară și te 'nghesuesc, și zici, 
cine mă atinse? 

46. Dar lisus zise: Cineva mă 

atinse: căci eu simţii putere eșită 

de la mine. 

47. lar femea văzând că nu 
rămase ascunsă, tremurând veni, 
şi căzând la el spuse înaintea 
poporului întreg pricina pentru 
care îl atinse, şi cum fu îndată 
tămăduită.
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48. Și el "i zise: Fiică, credinţa 
ta te a scăpat; dute n pace. 

49. Vorbind el ânchă vine 
cineva de la mai marele sina- 
gogei zicend, ca murit fiica ta; 
nu supăra pe învățătorul. 

50. lar Iisus auzind îi respunse 
zicând: Nu te teme, crede numai, 
şi va fi scăpată. 

51. Și după ce veni a casă nu 
lăsă pe nimenea să intre cu dân- 
sul, de cât numai pe Petru și pe 
Ioan şi pe Iacob, și pe îatăl şi 
pe muma copilei. 

52. lar toţi plângeau și să jă- 
liau de dânsa; şi cl zise: Nu 
plângeţi, pentru că n'a murit, ci 
doarme. 

53. Dar ei îl luau în ris, știind 
ca murit. 

54. Atunci cl dând afară pe toţi 
și apucând mâna cei strigă zi- 
cenud: Copilă, deşteaptă te. 

55. Şi s€ întoarse spiritul ei și 
să sculă îndată; și porunci a îi 

se da să mănânce. 

56. Şi rămaseră uimiţi părinţi 
ei; iar el le porunci să nu spue 
nimenui ce sa făcut. 

CAP. 1X. 

Zrimilerea apostolilor. Erod aude de lisus. 

Săturarea celor cinci mii. Mărturisirea lui 
Petru. Purtarea cruczi. Schimbarea la față. 
Părintele cu copilul demonizat, lisus pre- 
zice moartea sa. Ucenici gândesc cine e 

sai mare între dânși. Cele trei pedici d'a 

urma lui, 

1. Și chemând la sine pe cci 
doisprezece, le dete putere şi 'm- 

is 
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puternicire peste toţi demoni, şi 

să tămăduiască boale. 
Și “i trimise să predice îm- 

pesaţia lui Dumnezeu, și să vin- 
dece pe bolnari. 

3. Şi zise către denşi: Nu luaţi 
nimic pe cale, nici toeag, nici 
traistă, nici pâine, nici argint; 

| nici să nu aveţi câte do cămăși. 

4. Şi în ce casă veţi fi intrat, 
acolo rămâneţi, și de acolo eșiţi. 

5. Și câţi nu vă primesc pe 
voi, eșind din acel oraș, scuturați 
praful de pe picioarele voastre 
spre mărturie împrotiva lor. 

6. lar ci eşind umblau din sat 
în sat binovestind și tămăduind 
pretutindinea. 

1. Și auzi Erod tetrarechul 
"toate ce să făceau; și era în ne- 
domirire despre ce se spunea de 
către uni, că loan s'a sculat din- 
tre morţi, 

8. lar de către alţi că Elie sa 
arătat, şi de către alţi că s'a scu- 
lat un profet oare care dintre cei 
vechi. 

9. Și Erod zise: Lui Loan eu 
“i am tăeat capul; dar cine este 
acesta despre care aud astfel de 
fapte. Şi căuta să 1 vază, 

10. Şi întorcendu se apostoli 
'i spuseră câte făcură. Şi luându'i 
cu sino să duse la o partela un 
oraș numit DBetsaida. 

11. Jar gloatele aflând îi ur- 
mauă; și el primindu 'i le vorbia 
despre împărăţia lui Dumnezeu, 
și vindeca, pe cei care aveau tre- 
buinţă de tămăduire 

12. Și zioa începu a se însera;
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atunci venind la dânsul cei doi- 
sprezese “i ziseră: Dă drumul 
gloatei, ca ducendu se în satele 
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21. Şi certându'i porunci să 
nu spue aceasta Ja nimeni, 

22. Zicend că Fiul omului tre- 
și în locurile d'imprejur să po- | bue să sufere multe, şi să nu fie 
posiască, şi să afle de mâncare; primit drept bun de către bătrini 
pentru că aci suntem în loc] și mai mari preoţilor şi cărturari, 
pustiu. 

13. Iar el zise “către dânși: 
Daţi le voi să mănânce. Si ci 
ziseră: Nu avem mai mult de 
cât cincă pâini şi doi peşti, afară 
numai daca, ducându ne noi, vom 
fi cumpărat de mâneare la tot 
poporul acesta. 

14. Pentru că erau ca la cinci 
mii de bărbaţi. Dar cl zise către 
ucenici săi: Așăzaţi "i la masă 
cete de câte cinci zeci. 

15. Și ei făcură astfel, şi aşe- 
zară pe toţi la masă. 

16. Iar el luând cele cincă pâini 
și cei doi pești, căutând spre cer, 
le binecuventă, şi frânse, și dete 
ucenicilor ca să dea în mâini la, 
gloată. 

17. Și mâneară și să sălurară 
toţi; şi se luă, ce le rămase do&- 
sprezece coșuri de frămituri. 

18. Şi când se ruga el sin- 
gur, ucenici erau cu dusul; și 
i iîutrebă zicând: Cine zie gloa- 
tele că sânt eu? 

19. Iar ci răspunzând ziseră: 
loan Botezătorul; iar alţi Elie; 
și alţi că sa sculat un profet 
oare care dintre cei vechi.- 

20. Şi le zise: Dar voi cine! 
ziceţi că sânt eu? Şi răspunzând | 
Petru zise: Christosul lui Dum- 

! şi să fie omorit şi a treia zi să 
învieze. 

23. Şi vorbia către toţi: Daca 
voește cineva să vie după mine, 
si se lepede de sine, și să ica, 
crucea sa în fie care zi, şi să "mi 
urmeze. 

24. Căci cine va fi voit să 'și 
scape viaţa, o va perde; dar cine 
va fi perdut viaţa sa pentru mine, 
acesta o va scăpa. 

25. Pentru că ce 'și folosește 
un om câștigând lumea întreagă, 
și perzendu se pe sine nsuşi sau 
liind vătămat ? , 

26. Căci cine se va fi rușinat 
de mine și de cuvintele mele, de 
acesta se va rușina Fiul omului, 
când va veni întru mărirea sa şi 
a Tatălui și a sânţilor ângeri. 

27. Şi zic vo&: Sunt într'adevăr 
uni din cei de faţă, care nu vor 
gusta moarte până ce nu vor fi 
văzut împărăţia lui Dumnezeu. 

28. Şi după cuvintele ace- 
stea ca la opt zile, luând cu sine 
pe Petru și pe Ioan şi pe Iacob 
să sui pe munte ca să se roage. 

29. Şi când să ruga chipul fe- 
ței lui să făcu altul, şi îmbrăcă- 
mintea lui-albă, strălucind. 

30. Si iată, vorbiau împreună 
cu dânsul doi bărbaţi, care crau 
Moise și Bilic, 

    

| 

  nezeu. 31. Care arătându se în mărire
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spuneau sfârşitul său, pe care 
avea să'] împliniască în Ierusalem. 

- 32. Iar Petru şi cei împreună, 
cu dânsul erau îngreoceaţi de 
somn; dar veghind ei ănchă& v&- 
zură mărirea lui, și pe cei doi 
bărbaţi care steteau împreună cu 
dânsul 

33. Și pe când se despărţiau 
ei de la dânsul, Petru zise către 
lisus: Invăţătorule, este bine ca 
noi să fim aică; şi să facem trei 

colibi, una ţie, și lui Moise una, 
și una lui Elie; ueştiind ce vor- 
beşte. 

34. Zicend el acestea, se făcu 
un nor și "i umbri; iar denși să 
înspăimentară, când ei intrară 
în nor. 

35. Si s& făcu un glas din nor 
zicend: Acesta este Fiul meu cel 
ales; ascultați de dânsul. 

36. Şi când se făcea g'asul 
lisus să ațlă singur. Şi ei tăcură, 
şi nu spuseră în acele zile ni- 
menui nimic din cele ce văzuseră. 

37. lar în zioa următoare 
dându se ei jos de pe munte, îl 
intimpină gloată multă. 

38. Și iată, un bărbat din gloată 
strigă zicend: Invăţătorule, te rog, 
să cauţi spre fiul meu, că lam 
numai peel; 

39. Şi iată, spirit "| apucă, și 
d'odată răcnește; şi 'l scutură cu 

spumare, şi abia se depărtează, 
de la dânsul sdrobindu ']. 

40. Şi m'am rugat de ucenici 
tâi, ca să'l dea afară, dar nu 
putură. 

41. Și lisus r&spunzând zise:   
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O neam necredincios și sucit, 
penă când voi fi la, voi şi vă voi 
îngădui ? Adu aci pe fiul tău. 

42. Dar pe când venia la den- 
sul, îl scutură demonul și ' sgu- 
dui tare. Iar lisus certâ spiritul 
necurat, și tămădui pe copil, și 
"1 dete tatălui său. 

43. Și toți rămaseră uimiţi de 
mărirea lui Dumnezeu. Dar pe 
când toţi se minunau de toate 
câte făcea, lisus zise către uce- 
nici săi: 

41. Puneţi voi în urechele voa- 
stre cuvintele acestea; căci Fiul 
omului are să fiec dat în mâini 
de oameni. 

45. Dar ei nu înțelegeau rostul 
acesta, şi era ascuns faţă de denși, 
ca să nu'l priceapă; și să te- 
meau ca să "1 întrebe despre a- 

cest rost. 
46. Şi intră gând în ini- 

mele lor, cine dintre denşi ar fi 

mai mare. 
47. Dar lisus cunoscând gân- 

dul inimei lor, luând un copilil 

puse lângă sine, 

48. Si le zise: Ori cine va fi 
primit pe acest copil în rumele 
meu, pe mine m& primeşte; și 

ori cine mă va fi primit pe mine, 
primește pe cel care ma trimis 
pe mine. Căci cine este mai mic 
între voi toţi, acesta este mare. 

49. Şi r&spunzend Ioan zise: 
Invăţătorule, șlim pe unul care 
în numele tău dă afară pe de- 
moni, şi "| oprirăm, pentru Că 
nu urmează împreună cu noi. 

50. Dar lisus zise către densul:
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Nu opriţi; căci cine nu este îm- 
protiva voastră, pentru voi este. 

51. Şi când fură împlinite 
zilele înălțării sale, el ânsuși 'și 
'ndreptă faţa ca să meargă la 
lerusalem, 

52. Şi trimise vestitori înaintea, 
feţei sale; iar ei ducându se in- 
trară într'un oraş de Samaritani, 
ca să pregătiască pentru dânsul. 

53. Şi nul primiră, pentru că 
faţa lui era îndreptată spre le: 
rusaleim. 

51. Si văzând ucenici săi lacob 
şi loan ziseră: Doamne, voești 
să zicem ca să se pogoare foc 
din cer, şi să “i mistuiască pre- 
cum a făcut și Ehe? 

55. lar el întorcendu se "i certă. 
- Și zise: Nu știți ai cărui spirit 
sinteți voi; căci Fiul omului n'a 
venit să peareă suflete de oameni, 
ci să scape. - 

56. Şi să duseră într'alt sat. 
57. Și mergând ei, unul zise 

către dânsul pe cale: Voi urma 
ție, ori unde ie vei [i dus. 

58. Şi lisus "i zise: Vulpele au 
vizuini și pasările cerului locuinţe, 
ânsă Fiul omului nare unde să 
'și plece capul. 

59. Atunci zise către un altul: 
Urmează 'mi. lar el zise: Doamne, 

dă 'mi voie ca mai 'ntâiu ducen- 
du mă să îngrop pe tatăl meu. 

60. Şi el zise: Lasă morţi să 

îngroape pe morţi lor, iar tu du- 
cendu te dă ştire în toate părţile 
de împărăţia lui Dumnezeu. 

61. Şi un altul zise: "Ți voi 
urma ţie, Doamne, dar mai în-   

1093 

tâiu dă 'mi voie să las în rîn- 
duială pe cei care sunt în casa 
mea. 

62. lar lisus zise către dânsul: 
Nimenea, punend mâna sa pe 
plug, şi uitându se înapoi, nu este 
potrivit pentru împărăţia lui Dum. 
nezeu. 

CAP. X. 

Trimiterea celor șapte zeci de ucenici şi în- 
toarcerea lor. Întrebarea despre viața e- 
ternă şi aproapele. Pilda cu Samaritanul 

milos. Marta şi Maria. 

1. lar după acestea, Domnul 
făcu cunoscut și pe alţi şaptezeci, 
și "i trimise câte doi înaintea 
feţei sale în ori ce oraș și loc, 
unde avea să vie el Ensușşi. 

2. Şi zicea către denşi: Sece- 
rişul este mult, dar lucrători pu- 
ţini; rugaţi vă deci de Domnul 
secerişului ca să scoată lucrători 
la secerișul său 

3. Mergeţi; iată, eu vă trimit 

ca miei între lupi. 
4. Nu purtaţi pungă de bani, 

nici traistă, nică încalţăminte; şi 
nu uraţi la nimenea pe cale. 

5. In casa în care veţi fi in- 
trât, ziceţi mai 'ntâiu: Pace casei 

aceștia. 
6. Şi daca este acolo fiul păcii, 

va sta asupra lui pacea voastră; 

iar daca nu este, se va întoarce 

spre voi. _ _ 

1. Rămâneți în aceeași casă 

mâncând şi bend ce sânt la denși; 

pentru că vrednic este lucrătorul 

de plata sa.
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8. Nu vă mutaţi din casă în 
casă; şi în ori ce oraş intraţi şi 
vă primesc pe voi, mâncaţi ce 
vă este pus înainte. 

9. Şi tămăduiți pe cei bolnavi 
în el; şi spuneţi le: A sosit la voi 
împărăţia lui Dumnezeu. 

10. Dar în orice oraş veţi fi 
intrat, şi nu vă primește, ceșind 
în stradele lui ziceţi: 

11. Și praful ce se lipi de noi 
din orașul vostru îl scuturăm 
voă; dar cunoaşteţi aceasta că 
s'a apropiat împărăţia lui Dum- 
nezeu. 

12. Zic vo, că în zioa aceea 
va fi mai uşor pentru Sodoma, 
de cât pentru acel oraș. 

13. Vai ţie, Chorazim; vai ţie, 
Betsaida; că daca în Tir și Sidon 
ar fi fost . puterile, care au fost 
între voi, de mult stând în sac 
şi cenuşă s'ar fi pocăit. 

14. Dar pentru Tir şi Sidon va 
fi mai uşor la judecată, de cât 
pentru voi. 

15. Şi tu, Capernaum. nu ești 
ridicat până la cer? Penă la iad 
vei fi pogorit. 

16. Cine ascultă de voi, de mine 
ascultă; şi cine vă despreţuește 
pe voi, pe mine mă despreţuește; 
iar cine mă despreţueşte pe mine, 
desprețueşte pe cel care m'a tri- 
mis pe mine. 

17. Şi se intoarseră cei șapte- 
zeci cu bucurie zicend: Doamne, 
chiar demoni ni se supun în nu- 
mele tău. 

18. Iar el zise: Zăriam pe sa- 
tan ca un fulger căzend din cer. 

  
| 
| 

19. Iată, vam dat împuterni- 
cire să călcaţi peste șărpi și 
scorpii, şi peste ori ce putere a 
vrăjmașului; și nimic nu va vă- 
tăma pre voi. 

20 Dar nu vă bucuraţi de a- 
ceasta, că spiritele vi s& supun; 
ci vă bucuraţi că numele voastre 
sunt scrise în ceruri. 

21. In același ceas sc în- 
veseli în Sântul Spirit, și zise: 
Mulţumesc, Părinte, Domnul ce- 
rului și al pământului, că ai a- 
scuns acestea de înţelepţi şi pri- 
cepuți, și le ai descoperit celor 
neştiutori; așa, Părinte, că aşa a 
fost bună-voinţă înaintea ta, 

22. Toate 'mi sânt date mie 
de către Tatăl meu; și nimenea 
nu cunoaște cine este Fiul, de 
cât numai Talăl, și cine este Ta- 
tăl, de cât numai Fiul, şi acela 
căruia ar voi Fiul să 'i descopere. 

23 Si întorcendu se la o parte 
zise către ucenici: Fericiţi stiut 

ochi care văd ce vedeţi; 

24. Căci zice voă, că mulţi pro- 
feţi şi împărați voiră să vază ce 
vedeţi vui, și nu v&zură, și să 
auză ce auziţi, şi nu auziră, 

25. Şi iată, un legist să sculă 
ispitându '], zicend: Invăţătorule, 
ce să fac ca să moştenesc viața 
de veci ? 

26, lar el zise către dânsul: In 

lege ce este scris? Cum citești? 
27. Şi r&spunzend zise: Vei 

iubi pe Domnul Dumnezeul tău 
din toată inima ta, şi în tot su- 
fletul tu, şi în toală tăria ta, și
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în tot cugetul tiu; şipe aproa- | 
psle tău ca pe tine Cnsuţi. 

28. Iar el "i zise: Drept ai rt&- 
spuns; fă aceasta și vei [i viu. 

29. Dar el voind să se îndrep- 
teze pe sine zise către lisus: Și 
cine 'mi este aproape? 

30. Şi r&spunzend lisus ziso: 
Un om mergea în jos de la Ie- 
rusalem la lerichon, şi căzu între 
tâlhari, care și desbrăcându '] şi 
rănindu 'l se duseră, lăsându "| 
când era jumătate mort. 

31. Din întîmplare un preot 
mergea în jos pe acea cale, şi 
văzendu "l trecu p'alăturea in 
faţa lui. 

32. Asemenea şi un lovit so- 
sind la acel loc, după ce veni şi 
văzu. trecu p'alăturea în faţa lui. 

33. Dar un samaritan mergând 
pe cale veni la el; şi v&zendu "1 
"i se făcu milă, 

34. Şi apropiindu se legă ră- 
nile lui turnând untdelemn şi 

vin, şi puncndu "| pe dobitocul 
său îl duse la o casă de poposire, 
și purtă grijă de densul. 

39. lar în zioa următoare dis 
de dimineață când eși, scoţend 
doi denari dete celui care "i pri- 
mise și zisc: Poartă grijă de deu- 
sul, şi ce vei fi mai cheltuit ânchă, 
eu “ţi voi da înapoi, când mă în- 
torc iar aci. 

36. Care dintre acești trei ţi 
se pare a fi fost aproape al celui 
care căzu între tâlhari ? 

37. Şi el zise: Cel care făcu 
milă cu densul. Atunci lisus *i 
zise: Du te, fă și tu aseminea.   

Mi 

38. lar când ei mergeau, el 
intră întrun sat; şi o femeccu 
numele Marta îl primi în casa ei. 

39. Şi aceasta avea o soră nu- 
mită Maria, care şi slând joslângă 
picioarele Domnului asculta cu- 
ventul său. . 

40. Iar Marla era la o parte 
| îngrijind de multe treburi; și bă- 
sând de seamă zise: Doamne, nu 
te gândeşti că soru mea mă lăsă, 
singură ca să slujesc? Zi "i dar 
ca să pue mâna împreună cu 
mine. 

41. Şi r&spunzend Domnul "i 
zise: Marta, Marta, pentru multe 
îngrijeşti și de multe te 'ngrijești; 

42. Dar d'un lucru este tre- 
buinţă; căci Maria 'și alese par- 
tea bună, ce nu va fi luată de 
la densa. : 

CAP. XI. 

Rugăciunea Domnului, Insănătosiwea unui 
mut demoniza!. Neamul doritor de semne. 
Mustrare îndreptată Fariseilor şi învăţă- 
torilor de lege. 

1. Şi pe când să ruga el în- 
tr'un loc, când încetă, zise către 
dânsul unul dintre ucenici săi: 
Doamne, învaţă ne să ne rugăm, 
după cum și loan învăţă pe uce- 
niGi săi. 

2. Iar el le zise: Când vă ru- 
gați, ziceţi: Tată al nostru care 
ești în ceruri sânţiască se nu- 
mele t&u; vie împărăţia ta; facă 
se voia ta precum în cer şi pe 
pământ; 

3. Pâinea noastră de toate zi- 
lele dă ne o noă în fie care zi;
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4. Şi ne eartă noă păcatele 
noastre, căci și noi ertăm ori cui 
ne datorează; şi nu ne duce în 
ispilă, ci ne scapă de la cel râu. 

5. Şi zise către dânși: Cine 

dintre voi va avea un prieten, și 

se va duce la dânsul în mezul 
nopții, şi "i va zice: Prietene, îm- 

prumută 'mi trei pâini, 
6. Pentru că un prieten al meu 

veni de pe drum la mine și nam 
ce să "i pun înainte? 

7. Şi acela răspunzând d'ină- 
untra va zice: Nu mă da de oste- 
neală; acum este ușa închisă, și 
copii mei sânt în pat cu mine; 
nu pot sculându mă să 'ţi dau. 

8. Zic voă, chiar daca nu "i va 
da sculându se pentru că "i este 
prieten, totuși, pentru îndrăs- 
neala lui sculându se, "i va da cât 

cere. 
9. Şi eu zic voă: Cereţi şi se 

va da voă; căulați și veţi afla; 

“bateţi şi se va deschide vo&. 
10. Căci tot cel ce cereiea, și 

cel co caută află, şi celui care 
bate “i se va deschide. 

11. Şi de la care dintre voi, 
ca tată, va cere fiul pâine, nu 
cumva îi va da peatră ? Sau daca 
şi peşte za cere, nu cumva i va 
da şarpe în loc de peşte? 

12. Sau daca va cere şi un ou, 
nu cumva "i va da un scorpion? 

13. Deci daca voi răi fiind știți 
să daţi lucruri bune la copii vo- 
Ştri, cu cât mai vârtos Tatăl 
vosiru cel ceresc va da din cer 
Spirit Sânt la cei care cer dela 
densul? - 
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14. Si scotea un demon 
mut; eșind dar demonul, mutul 
vorbi; şi gloatele se minunau. 

15. Iar uni dintre deânși ziseră: 
Cu Bee!zebul domnul demonilor 
dă afară pe demoni. 

16. Şi alţi ispitindu "1 cercau 
de la densul un semn din cer. 

17. Dar el știind gândurile lor 
le zise: Ori ce împărăție desbi- 
nându se în sine este pustiită, şi 

casă peste casă cade. 
18. Şi daca Satan s'a desbinat 

în sine, cum va sta împărăţia 
lui? Pentru că ziceţi, că cu cu 
Deelzebul scot afară pe demoni. 

19. Dar daca eu cu Beelzebul 
scot afară pe demoni, fii voştri 
cu cine % scot afară? De accea 
ci vor fi judecători voștri. 

20. Şi daca eu cu degetul lui 
Dumnezeu scot afară demoni, 
a ajuns deci la voi împărăţia lui 
Dumnezeu. 

21. Când cel tare înarmat fiind 
păzește curtea sa, în pace sânt 
averile sale. 

22. Dar îndată ce un mai tare 
de cât dânsul venind îl ya fi în- 
vins, iea armătura lui, în care 
se încrezuse, și împarte prăzile 

iuate de la cl. 

23. Cine nu este cu mine, îm- 
protiva mea este, şi cine nu 
strânge cu mine, risipește. 

24. Când spiritul necurat va fi 
eşit din om, umblă prin locuri 
fără apă căutând repaus; și ne 
găsind zice: M& voi întoarce la 
casa mea de unde am eșşit;
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25. Şi venind o găseşte mătu- 
rată şi gătită. 

26. Atunci se duce şi iea cu 
sine alte şapte spirite mai rele 
de cât el, şi intrând locueşte aci; 
și să fac cele de pe urmă ale 
omului aceluia mai rele de cât 
cele d'int&iu. 

2%. lar pe când vorbia el 
acestea, o femee din gloată ri- 
dicând glas îi zise: Fericit este 
pântecele care te a purtat şi ţi- 
ţele pe care le ai supt. 

28. Şi el zise: Așa este. Fe- 
riciţi care ascultă cuventul lui 
Dumnezeu şi '7 păzesc. 

29. Şi adunându se gloate 
în grămadă începu a zice: Nea- 
mul acesta este neam rău; cere 
semn, și semn nu se va da lui, 
de cât numai semnul lui Iona 
profetul. 

30. Căci după cum Ilona fu un 
semn pentru Nineviţi, astfel va 
fi şi Fiul omului pentru neamul 
acesta. 

31. O împărăteasă de la miază 
zi se va ridica la judecată cu 
bărbaţi acestui neam, şi i va 
osîndi; că a venit de la margi- 
nile pământului să asculte înţe- 
lepciunea lui Solomon, și iată, 
mai mult de cât Solomon este aci. 

32. Bărbaţi Nineviţi se vor scula 
la judecată cu neamul acesta, şi 
"1 vor osindi, că ei sau pocăit 
la predica lui Iona, şi iată, mai 
mult de cât Iona este aci. 

33. Nimenea aprinzând lu- 
mină nu o pune în ascunzătoare, 
nici sub obroc, ci în sfeşnic, 
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pentru ca, cei care intră să vază 
lumina. 

34. Luminătorul corpului este 
ochiul tău; când ochiul tău este 
curat, şi tot corpul tău este lu- 
minat; dar când este r&u, şi cor- 
pul tău este întunecat. 

35. lea seama dar ca lumina 
care este în tine să nu fie în- 
tunerec. 

36. Deci daca tot corpul tău 
estel uminat, ne având vreo parte 
întunecată, luminat va fi tot, ca 
şi când luminătorul te luminează 
cu raza sa. 

31. Şi pe când vorbia îl 
rugă un Fariseu ca să prânziască, 
la dânsul. Intrând dar se puse la, 
masă, 

38. lar Tariseul văzend se miră, 
că nu sa îmbăeat mai 'ntâiu, 
înainte d'a prânzi. Și Domnul 
zise către densul: 

39. Acum voi Farisei curăţiţi 
partea din afară a paharului și 
a vasului de mâncare, dar înă- 
untrul vostru este plin de răpire 
și r&utate. 

40. Nemintoșilor, oare cel care 
a făcut ce este din afară, n'a fă- 
cut şi ce este d'inăuntru ? 

41. Daţi dar cele dinăuntru 
milostenie; şi iată, toate vă sânt 

curate. 
42. Deci, vai vo& Fariseilor, 

că daţi zeciuială din ismă şi rută 
și din ori ce legumă, și lăsaţi la 
o parte judecarea dreaptă și iu- 
„birea, către Dumnezeu ; pe acestea 
trebuia să le faceţi, şi pe acelea   să nu Ze lăsaţi.,
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43. Vai voă Fariseilor. că iu- 
biţi cel d'intâiu scaun în sinagoge 
și închinăciunile do pe pieţe. 

41. Vai vos, Cărturari și Farisei 
fățarnici, că siinteți ca mormin- 
tele ce nu se cunosc, şi oameni 
care umblă pe dasupra nu le 
ştiu. 

45. Şi respunzend unul dintre 
legişti 'i zice: Invăţătorule, zi- 
când acestea şi pe noi ne în- 
fruntezi rușinos. 

46. Jar cl zise: Vai şi voă le- 
giștilor, că încăreaţi pe oameni 
cu sarcini anevoie de purtat, iar 
voi nici cu unul din degetele 
voastre nu aiingeţi sarcinile. 

47. Vai voă, pentru că clădiţă 
mormintele profeților, iar părinţi 
voșiri 'i omoriră. 

48. Deci dar sunteți martori 
şi îucuviințaţi faptele părinţilor 
voştri; pentru că denși “i au o- 
morit, iar voi clădiţi -mormintele 
lo-. 

49. De aceea și înţelepciunea 
lui Dumnezeu a zis: Voi trimite 
la denşi profeţi şi apostoli, şi 
dintre ei vor omori și vor ut- 
mări. 

50. Pentru ca să fie cerut înapoi 
de la neamul acesta sângele tu- 
turor profeților, ce este vărsat 
de la întemearea lumii, 

51. De la sângele lui Abel penă 
la sângele lui Zacharia, care peri 
între altar și templu. 

52. Așa este, eu vă spun, va 
fi cerut inapoi de la neamul a- 
cesta. Vai voă legiștilor, că aţi 
luat cheea cunoștinţii; voi enşivă   
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n'aţi intrat, și pe cei care erau 
să intre i aţi oprit. 

53. Si când ceși elde acolo, 
Cărturari și Farisei îucepură a 
1 uri straşnic, şi a "i da pricina 
să vorbiască de mai mulie, 

54. Pândindu "| -şi căutând- ca 
să prinză ceva din gura lui -pen- 
tru ca să?l învinovățiască -. 

CAP. RIL. 

Aluatul Puriseilor. B'asfemia împrotia St. 

Spirit. Lepădarea de cele lumeşii. Priti- 

ghiarca. Impăcarea cu protiunicul, 

1. Si în același timp adunân- 
du se zevimi de mii de gloată, 
în cât se călcau uni pe alţi, în- 
cepu a vorbi mai 'mtâiu către 
ucenici să: Feriţi vă pe voi €n- 
şivă& de aluatul Fariseilor, care 

este făţărie. 
2. Că nimie nu este acoperit 

de toate părţile, care nu va fi 
descoperit, și ascuns care nu va 
fi cunoscut. 

3. De aceea, câte aţi zis la în- 
tuneric, vor fi auzite la lumină; 
şi ce aţi vorbit la ureche în ca- 
mere vor fi vestite de pe acope- 
remintele caselor. 

4. Vo& vă zic, prieteni mei, nu 
vă temeți de cei care omoară 
corpul, și după acestea nu mai 

au ce să mai facă, 

5. VE voi arăta ânsă de eine 
să vă temeţi: Temeţi vă de acela, 
care după ce a omorit are putere 
să arunce în gheenă; aşa este, 
zic vo, de acesta temeţi vă. 

6. Au doar nu se vând cinci
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Yrăbii pentru doi bani? Si nici 
una, din ele nu este uitată îna- 
intea lui Dumnezeu. 

1. Dar și peri capului vostru 
toți sânt numărați. Deci nu vă 
temeţi; voi vă deosibiţi de multe 
vrăbii. 

8. Şi zic voă, oră cine va fi măr- 
turisit pentru mine înaintea oa- 
menilor, şi Fiul omului va măr- 
turisi pentru densul inaintea ân- 
gerilor lui Dumnezeu 

9. Iar cine mă va fi tăgăduit 
înaintea oamenilor, va fi tăgăduit 
înaintea ângerilor lui Dumnezeu. 

10. Şi ori cine va zice cuvânt 
împrotiva Fiului omului, ertat 
va Îi lui; dar celui care va [i zis 
blasfemie împrotiva Sântului Spi- 
rit nu “i se va erta. 

11. Şi când vă duce pe voi la 
sinagogi şi dregătorii şi stăpi- 
niri, nu îngrijiţi cum sau ce veţi 
răspunde, sau ce veţi zice; 

12. Căci Sântul Spirit v& va 
învăţa chiar în acel ceas ce tre- 
bue să spuneţi. 

13. Şi unul din gloată i 
zise: Învăţătorule, spune fratelui 
meu să împarţă moștenirea cu 
mine. 

14. lar el "i zise: Omule, cine 

ma pus judecător sau împărţitor 
peste voi? 

15. Şi zise către denşi: Luaţi 
aminte și păziţi vă de ori ce por- 
nire spre înavuţire; pentru că 

viaţa cuiva nu stă în prisosul ce 
„are din avuţiile sale. 

16. Apoi spuse o pildă călre   
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denși zicend: Țarina unui om 
avut rodi bine; 

17. Şi se gândia în sine zicând: 
Ce voi face, că nam unde să 
strâng roadele mele? 

18. Şi zise: Aceasta voi face; 
"Mi voi da jos grânarile şi mai 
mari voi clădi, şi vui strânge 
acolo tot grâul şi bunurile mele; 

19. Şi voi zice sufletului meu: 
Suflete, ai multe bunuri puse 
pentru mulţi ani; odichnește te, 
mănâncă, bea, veseleşte te. 

20. Dar Dumnezeu "i zise: Ne- 
mintosule, în noaptea aceasla au 
să ceară înapoi de la tine su- 
fletul tău; şi cele ce ai gătit ale 
cui vor fi? 

21. Așa este cel care adună 
comoară pentru sine €nsuși, şi 
nu se 'navuţește in Dumnezeu. 

22. Si zise către ucenici 
săi: Drept aceea zic vogă, nu vă 

îngrijiţi pentru sufletul vostru, ce 
să mâncaţi; nici pentru corpul 
vostru, cu ce să vă îmbrăcaţi; 

23. Căci sulletul este mai mult 
de cât hrana, şi corpul de cât 
îmbrăcămintea, 

24. Priviţi corbi, că nu sea- 
măvă, nici nu seceră, ei n'au 
cameră, nici grânar, și Dumnezeu 
i hrăneşte; cu cât mai mult vă 
deosibiţi voi de pasări ? 

25. Cine dintre voi îngrijind 
poate adăoga la versta sa un cot 

26, Deci daca nu puteţi nici 
ce este cel mai neînsemnat lucru, 
pentru ce îngrijiţi de cele lalte? 

27. Priviţi crini, cum cresc; 
nu'se ostenesc, nici nu torc; şi
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zic vog, nici Solomon în toată 
mărirea lui nu se îmbrăcă, ca, 
unul din aceștia. 

28. Daca dar Dumnezeu îm- 
bracă, astfel în câmp earba, care 
este azi și mâine se aruncă în 
cuptor, cu cât mai vertos pe voi, 

puţin credincioșilor? 
29. Şi voi, nu căutaţi ce să 

mâncaţi, și ce să beţi; şi nu fiţi 
necumpăniți. 

30. Căci toate acestea le caută 
păgâni lumii; iar Tatăl vostru 
știe, că aveţi trebuință de a- 
cestea. 

31. Deci căutaţi împărăţia lui, 
i acestea toate se vor adaoge voă. 
32. Nu te teme, turmă mică; 

pentru că Tatăl vostru a binevoit 
să vă dea împărăţia. 

33. Vindeţi averile voastre, și 
daţi milostenie; faceţi voă enşivă 
pungi ce nu învechesc, comoară 
neîncetată în ceruri, unde fur nu 
se apropie, nici molie nu strică; 

34. Căci unde este comoara 
voastră, acolo va fi și inima 
voastră, 

35. Incinse fie mijloacele 
voastre, și luminările aprinse. 

36. Şi voi aseminea oamenilor 
care așteaptă pe domnul lor €n- 
suși, când se va întoarce de la 
nuntă, ca, venind și bătend la 
ușă, îndată să 'i deschiză. 

37. Fericite stiut slugile acelea 
pe care venind domnul le va găsi 
veghind. Adevăr zic vos, că se 
va încinge și "i va pune la masă, 
și trecând alăturea "i va sluji. 

38. Și daca va fi venit în a doa   

streajă şi 'n a treia, şi va fi gă- 
sit astfel, fericite sânt slugile a- 
celea. 

39. Cunoașteţă dar aceasta, că 
daca stăpinul de casă ar ști în 
ce ceas vine furul, ar fi veghiat, 
și n'ar fi lăsat să "i so sape ca- 
sa sa. 

40. Deci și. voi fiți gata, că în 
ceasul în care nu gândiţi vine 
Fiul omului. 

41. Şi Petru % zise: Doamne, 

către noi vorbeşti această pildă? 
Sau către toţi? 

42. Şi Domnul zise: Deci care 
este iconom credincios, cu minte, 
pe care îl va pune stăpinul peste 
slugărimea sa, spre a dala timp 
cuvenit demâncarea ? 

43. Fericită este sluga aceea, 
pe care venind stăpînul îl va găsi 
făcend astfel. 

44. Adevărat zic voă, că 1 va 
pune peste toată avuţia sa. 

45. Dar daca acea slugă va fi 
zis în inima sa: Stăpînul meu 
întârziază să vie, și va fi început 
să bată pe slugi şi pe slujnici, 
să mănânce şi să bea şi să se 
îmbete, 

46. Stăpinul acelei slugi va 

veni în zioa în care el nu așteaptă, 
și în ceasul când nu ştie, și 1 
va despica în dog, şi partea lui 
o va pune cu necredincioși. 

41. Iar sluga aceea care a știut 

voea, stăpinului său, şi n'a gătit 
sau n'a făcut după voea lui, va 

fi cumplit bătură. 
48. Ni cel care n'a știut, dar 

a făcut fapte vrednice de bătae,
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puţin va fi bătut. De la oră cine, 
cui mult s'a dat, mult se va cere 
de la densul, și cui sa încre- 
dinţat mult, vor cere de ia densul 
mai mult. 

49. Foc am venit să arunc pe 
pământ; şi cât de mult voesce, 
ca acum să fie aprins! 

50. Dar am un botez, spre a 
fi botezat; şi cât de neliniștit 
sânt până când se va fi înde- 
plinit! 

51. Gândiţi cam venit să dau 
pace pe pământ? Nu, zic vog, ci 
numai desbinare; 

52. Pentru că de acum vor fi 
cinci într'o casă desbinaţi, trei 
împrotiva a doi, și doi împrotiva 
a trei. 

53. Desbinaţi vor fi: tată îm- 
protivă fiului, și fiu împrotiva 
tatălui; muma împrotiva fiicei, 
și fiica împrotiva mumei; soacră 

împrotiva nori sale, şi noră îm- 
protiva soacrei. 

54. Și zicea şi către eloate: 
Când vedeţi nor ridicându se spre 
apus, îndată ziceţi, că vine ploae 
mare; și așa este. 

55. Şi când vedeți suflând ven- 
tul de mează zi, ziceţi că va fi 
căldură mare; şi este. 

56. Făţarnici, faţa pămentului 
și a cerului ştiţi s'o judecaţi, dar 
acest timp cum nu ştiţi să "1 ju- 
decaţi? 

57. Pentru ce dar nu judecaţi 
și de la voi Enşivă ce este drept? 

58. Şi când mergi cu protiv- 
nicul tău la judecătorie, dă ţi 
osteneală pe cale ca să te desfaci   

de dânsul, ca nu cumva să te 
tirască la judecător, și judecă- 
torul să te dea în mâna slujito- 
rului, şi slujitorul să te arunce 
în închisoare; 

59. Zie ţie, nu vei eşi de acolo, 

penă ce nu vei fi plătit şi cel din 
urmă ban. 

CAP. XIII. 

Galileeni ucişi. Insănătoşirea unei feinei 
sâmbăta. Pilda cu grăuntele de muştar şi 
cu aluatul. Iutrarea în impărăţia lui Duni- 
nezeu. Pâmiirea din partea lui Erod. 

1. Şi în acelaș timp erau de 
faţă uni aducendu i ştire despre 
Galilei, al căror sânge Pilat îl a- 
mestecă cu jertfele lor 

2. Şi răspunzend lisus le zise: 
Gândiţi voi oare, că aceşti Ga- 
lilei au fost mai păcătoşi, de cât 
toţi Galilei, pentru cau păţita- 
cestea? 

3. Nu, zic vo; dar daca nu 
vă veţi fi pocăit, toţi aseminea 
veţi peri. , 

4. Sau acei optsprezece peste 
care căzu turnul în Siloam și i 
omori, gândiţi voi oare că ei au 
fost mai greşiţi, de cât toţi oa- 
meni care locuesc în lerusalem ? 

5. Nu, zic voă, dar dacanu ve 
veţă fi pocăit, toţi aseminea veţi 
peri. 

6. Si spuse pilda aceasta: Oare 
cine avea un smochin sădit în 
viea sa; şi veni căutând rod în- 
tr'ensul, dar nu găsi. 

7. Atunci zise către vier: lată, 
trei ani de când viu căutând rod
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în acest smochin, şi nu găsesc; 
taie ']; pentru ce face şi pămentul 
nefolositor ? 

8. Iar el răspunzend “i zice: L i 
Doamne, lasă | și anul acesta 
până când voi fi săpat împrejurul 
lui și voi fi pus gunoiu; 

9. Si daca va fi făcut rod în 
viitor, bine; iar daca nu, îl vei 
tăea. 

10. Şi învăţa întruna din 
sinagogi sâmbăta. 

11. Şi iată, o femee avea de 
optsprezece ani un spirit de slă- 
biciune, și era gârbovită, şi nu 
putea să se ridice tu sus nică 
de cum. 

12. Și văzendo lisus o chemă 
la sine și "i zise: Femice, eştă lă- 
sală de slăbiciunea la; 

13. Și puse mâinele peste densa; 
și îndată se 'ndreplă în sus și 
măria pe Dumnezeu 
_14. Și răspunzând mai marele 

sinagogei, udâne măchnindu se 
că lisus o tămădui sâmbăta, zicea 
gloatei: Şase zile sânt în care 
trebue a se lucra; deci într'ânsele 
venind tămăduiţi vă, dar nu în 
zioa sâmbetei. 

15. Dar Domnul 'i răspunse şi 
zise: Făţarnieilor, fie care dintre 
voi sâmbăta nu desleagă boul 
s&u ori asinul de la esie, şi du- 
cendu "1 îl adapă? 

16. Iar aceasta, fiică a lui A- 
braam fiind, pe care o legâ Sa- 
tana, iată de optsprezece aui, nu 
trebuia să fie deslegată de legă- 
tura aceasta în zioa sâmbetei ? 

17. Și zicând acestea să ruşi-   

nau toţi care steteau împrotiva 
lui; și toată gloată se bucura de 
toate faptele măreţe, ce se sâ- 
verşiau de densul. 

18. Deci zicea: Cu ce este 
aseminea împărăţia lui Dumne- 
zeu? Și cu ce o voi asemăna? 

19. este aseminea unui grăunte 
de muştar, pe care luându lun 
om îl aruncă în €nsăşi grădina 
sa; şi crescu, și se făcu pom mare, 
şi pasările cerului locuiră în ra- 
murile lui. 

20. Și iar zise: Cu ce voi ase- 
măna împărăţia lui Dumnezeu? 

21. Este aseminea unui aluat, 
pe care luându!l o femee la a- 
scuns în trei măsuri de făină, 
pen€ ce s'a dospit tot. 

22. Şi umbla învățând din 
oraș în oraș și din sat în sat, și 
călătorind la lerusalem. 

23. Iar un oarecare "i zise: 
Doamne, puţini să fie oare cei 

care să mântuesc ? Şi el zise către 
denşi. 

24. Luptaţi v& ca să intraţi prin 
poarta cea strimtă, că mulţi, zic 
v05, vor căuta să intre și nu vor 
putea. 

25. Indată ce stâpinul casei se 
va fi sculat, și va fi închis ușa, 
şi voi veţi fi început să slaţi a- 
fară, şi să bateţi la uşă zicend: 
Doamne, deschide ne, şi răspun- 
zend vă va zice: Nu vă știu de 
unde sunteți; 

26. Atunci veţi începe a zice: 
Am mâncat înaintea ta și am 
băut, şi în stradele noastre ai în- 
văţat;
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21. Dar va zice: Zic vos, nu | zice: Binecuvântat cel ce vine în 
vă știu de unde stinteţi. Depăr- 
taţi vă de la mine toţi făptuitori 
de nedrepiate. 

28. Acolo va fi plângerea și 
scârşnirea dinţilor, când veţi fi 
văzut pe Abraam și pe Isaac şi 
pe Iacob şi pe toţi profeţi în îm- 
părăţia lui Dumnezeu, iar voi pe 
voi aruncaţi afară. 

29. Şi vor veni de la răsărit și 
de la apus, de la mează noapte 
şi de la mează zi şi vor sta la 
masă în împărăţia lui Dumnezeu. 

30. Şi iată sânt în urmă care 

vor fi întciu, și sânt întâiu care 

vor fi în urmă. 

31. Și în acel ceas se apro- 
piară de densul nişte Farisei zi- 
cendu “i: Eși și pleacă d'aci, că 
Erod vocște să te omoare. 

„82, Și lezise: Ducându vă spu- 
neţi vulpei aceșteia, iată, dau a- 
fară demoni și tămăduiri s&vâr- 
şesc astăzi şi mâine, şi a treia zi 
sfârșesc. 

33. Dar trebue ca cu să călt- 
torese astăzi şi mâine și în zioa 
următoare; pentru că nu se poale 
să piară un profet afară din Ie- 
rusalem. 

34. lerusaleme, lerusalome, care 
omori pe profeţi şi ucizi cu petre 
pe cei trimişi la tine, de câte ori 
am voit să adun pe copii tăi, 
după cum adună paserea pui săi 
sub aripi, dar n'aţi voit. 

35. lată, vi se lasă casa voa- 
stră pustie; dar zic vog, că nu 
mă mai vedeți, până când veţi   

numele Domnului. 

CAP. XIV. 

Jisus încănătosazi pe un bolnav de îlropică, 

Cure umilinţă și facere de bine. Pilda a.- 
spre ospețul cel mare. Lepălarca de sine. 

1. Și când iulră el în casa 
unuin dintre mai mari Fariseilor 
sâmbăta ca să mănânce pâine, ei 
îl pândiau, 

2. Şi iată, un om bolnav de 
idropică era înaintea lui; 

3. Şi răspunzând lisus vorbi 
către leziști şi Farisci zicând: Se 
cuvine coate a tămădui sâmbăta, 
sau nu? lar ci tăcură. 

4 Și apucând îl tămădui, şi “i 
dele drumul 

5. lar către denși răspunzând 
zise: Al cărui dintre voi asin sau 
boul va cădea în puț, și nu îndată 
îl va trage în sus în zioa sâm- 
betei ? 

6. Şi nu fură în stare a ră 
s»unde la acestea. 

7. Apoi spuse vu pildă către 
cei chemaţi, după ce luă scama 
cum 'şi aleseră cele d'inteiu lo- 
curi, zicând către dânși: 

8. Când vei fi chemat de cine 
va la nuntă, nu te pune la masă, 
în cel d'inieiu loc; ca nu cumva 
să fie chemat de densul altul mai 
cinstit de cât tine, 

9. Şi venind cel care te a che- 
mat pe tine şi pe el “ţi va zice: 
Dă lucul acestuia; și atunci cu 
rușine vei începe a ţine cel din 
urmă loc.
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10. Deci când vei fi chemat, 
ducându te așază te în cel din 
urmă loc, cu să 'ţi zică, când va, 
ii venit cel care tea chemat: 
Prietene, mută te mai în sus; a- 
tunci vei avea cinste înaintea 
tuturor, care stau impreună cu 
tine la masă. 

11. Pentru că ori cine să înalţă 
pe sine va fi umilit; și cine să 
umileşte pe sine va fi înălţat. 

12. Dar zicea și celui care 
Va chemat: Când faci prânz sau 
cină, nu chema pe prieteni tăi, 
nici pe fraţi tăi, nici pe rudele 
tale, nici pe vecini avuţi; ca nu 
cumva şi ei să te cheme iar, şi 
să ai r&splată. 

13. Ci când faci ospăț, cheamă 
săraci, neputincioşi, șchiopi, orbi; 

14. Şi fericit vei fi; pentru că 
nau să 'ţi deo înapoi; dar ţi se 
va r&splăti la învierea drepţilor. 

15. Şi auzind acestea unul 
dintre cei care sta împreună la 
masă “i zise: Fericit este care va 
mânca pâine în împărăţia lui 
Dumnezeu. 

  
16. lar el îi zise: Un om făcea ! 

cină mare, şi chemâ pe mulți; 
17. Şi trimise pe sluga sa la 

ceaşul cinei să zică celor chemaţi: 
Veniţi că acum este gata. 

18. Şi incepură unul după al- 
tul toți să ceară ertare: Cel d'in- 
tiu “i zise: Moşie am cumpărat, 
și am trebuinţă să mă duce s'o 
văz; te rog, eartă mă, 

19. Şi altul zise: Am cumpărat 
cinci perechi de boi, și m& due 
să 'i încerc; te rog, eartă mă. 

20. Şi altul zise: M'am însurat, 
şi de aceea nu pot veni. 

21. Şi întopcendu se sluga spu- 
se domnului său acestea. atunci 
mâniindu se stăpinul casei zise 
slugei sale: Eși îndată în stra- 
dele și cărările orașului și adu 
aici săraci și neputincioși și orbi 

şi şchiopi. 
22. Şi zise sluga, domnule, sa 

făcut ce ai poruucit, şi mai este 

loc. 
23. Şi zise domnul către slugă: 

Eşi la drumuri şi garduri şi si- 
lește “i să între, ca să "mi fie casa 
plină. 

24. Căcă zic voă, că din acei 
bărbaţi care au fost chemaţi nici 
unul nu va gusta din cina mea. 

25. Şi mergeau împreună 
cu cl gloate multe; și întorcen- 
du se zise către denși: 

26. Daca vine cineva la mine, 
şi nu uraște pe tatăl său Ensuși, 
pe muma sa și pe femea sa, și 
pe copii sti, și pe fraţi săi şi pe 
surorile sale, și chiar și viața 
sa ensuși, nu poate fi ucenicul 
meu. 

27. Ori cine nu poartă crucea 
sa ensăși, şi vine după mine, nu 
poate să 'mi fie ucenic. 

28. Căci cine dintre voi, voind 
a clădi un turn, nu stă mai m- 
teiu şi socotește cheltuiala, daca 
are pentru desăverşire ? 

.29. Ca nu cumva, punând el 
temelie, și ne fiind în starea să 
verşi; toţi privitori să înceapă a 
1 lua, în ris, 

30. Zicând că acest om a în-
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ceput a clădi și n'a fost în stare 
să, s&verşiască. 

31. Sau care împărat, plecând 
să se bată în resboiu cu alt îm- 
părat, nu stă mai 'ntâiu să se 
sfătuiască, daca poate încunjurat 
de zece mii să întimpine pe cel 
care vine împrotiva lui cu do&zeci 
de mii? 

32. lar daca nu, fiind el ânchă 
departe trimiţend solie să roagă, 
pentru cele de pace. 

33. Astfel dar ori cine dintre 
Voi, care nu se leapădă de toate 

avuţiile sale, nu poate să 'mi fie 
ucenic. 

34. Bună este sarea; dar daca 
și sarea 'și va fi perdut puterea, 
cu ce va fi îndreptată? 

35. Nu este folositoare nici 
pentru pământ, nică pentru gu- 
noiu; oameni o aruncă afară, Cine 
are urechi, să asculte cu luare 
aminte. ! 

CAP. XV. 

Pilla despre oaea per.lută şi despre drachma 
perdută, Intoarcerea fiului risipitor la ta- 
ză? seu. 

1. Şi toţi vameși și păcătoşi 
s6 apropiau de dânsul ca să '] 
asculte. 

2, Dar Farisei şi Cărturari mur- 
murau zicând că, acesta primeşte 
la sine pe păcătoşi, şi mănâncă 
împreună cu ei. 

3. lar el spuse către denşi 
această pildă zicând: 

4. Care om dintre voi avend 
o sută de oi, şi perzând una din   

ele, nu lasă pe cele noăzeci și 
no îm câmpie, şi să duce după 
cea perdută până când o va fi 
găsit ? 

5. Şi găsind o pune pe umeri 
săi bucurându se, 

6. Şi după cea venit a casă 
cheamă prieteni și vecini zicen- 
du le: Bucuraţi vă împreună cu 
mine, că "mi am găsit oaea cea. 
perdută. 

1. Zic voă. astlel pentru un 
păcătos care să pocăiește va fi 
bucurie în cer mai mult, de cât 
pentru noăzeci și no8 de drepţi, 
care n'au trebuinţă de pocăință. 

8. Sau care femee având 
zece draehme, daca va fi perdut. 
o drachmă, nu aprinde oare lu- 
mină şi mătură casa, şi caută cu 
luare aminte până când o va fi 
găsit ? 

9. Şi după cea găsit o, cheamă. 
prietenele și vecinele zicând: Bu- 
curați vă împreună cu mine, 
cam găsit drachma pe care am 
perdut o. 

10. Astfel, zic vo, este bucurie 

înaintea ângerilor lui Dumnezeu. 
pentru un păcătos, care să po- 
căeşte. 

11. Şi zise: Un om avea doi fii; 

12. Şi cel mai tenăr dintre ei 
zise tatălui său: Tată, dă'mi par- 
tea de avuţie ce 'mi cade; și le 
împărţi averea. 

13. Şi nu după multe zile fiut 
mai ten&r strângend toate să 
duse într'o ţară depărtată, şi a- 
colo risipi avuţia sa veţuind de- 
strămat.
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14. Şi după ce densul cheltui 
tot, se intemplă foamete mare 
prin acea ţară, și el începu să 
fie în lipsă. 

15. Şi ducându se să lipi de 
unul dintre locuitori acelei ţări; 
şi | trimise la moșia sa să pă- 
ziască porci. 

16. Şi doria să se sature din 
roşcori pe carei mâncau porti; 
dar nimenea nui da. 

17. Şi venindu "și în minţi zise: 
Câţi simbriaşi ai tatălui meu au 
prisos de pâine, iar eu pier aci 
de foame. 

18. Sculându mă voi morge la 
talăl meu, şi “i voi zice: Tată, 
am greşit în faţa cerului și 'na- 

intea ta; 

19. Nu mai sânt vrednic a fi 
numit fiul tău; fă m&ca pe unul 
dintre simbriaşi tăi. 

20. Și sculându se veni la tatăl 
stu ensuși; şi fiind el ânche de- 
parte tatăl său îl văzu, și 'i se 
făcu. milă, şi alergând să plecă 
pe gâtul lui şi 1 sărută, 

21. Iar fiul "i zise: Tată, am 
greșit în faţa cerului şi 'naintea, 
ta; nu mai sânt vrednic a fi nu- 
mit fiul tu. 

22. Şi tatăl zise către slugile 
sale: Aduceţi curind un vestment 
lung, cel d'inteiu, și îmbrăcaţi '], 
şi daţi inel în mâna lui și încâl- 
ţăminte în picioare; 

23, Şi aduceţi viţelul cel în- 
grăşat, înjunghiaţi, şi mâncând 
să ne veselim; 

24. Că acest fiu al men mort   

era şi a înviat, perdut cra și sa 
allat. Si începură a se înveseli. 

25. Jar fiul său cel mare era 
la câmp. şi venind când se a- 
propiă de casă auzi cântare și 

jocuri. 
26. Și chemând la sine pe una 

dintre slugi întrebă ce sunt a- 

cestea. 

27. Si el "i spuse că fratele tău 
a venit; şi tatăl tău, pentru că 
Va primit sănătos, înjunghiă vi- 
țelul cel îngrăşat 

23. Si se întărită de mânie și 
nu voia să intre; iar tată stu 

eșind îl ruga. 
29. Dar el răspunzând zise ta- 

tălui său: Iată, d'atăţia ani ţi 
slujesc, şi nică o dată porunca ta 
mam călcat; şi mie nici o dată 
nu 'mi ai dat un edişor, ca să 

mă "'nveselesc cu prieteni mci. 
30. Iar când veni acest fiu al 

t&u, care “ţia mâncat averea cu 
desfrânatele, înjunghiaşi pentru 
dânsul viţelul cc! îngrăşat. 

31. Şi el îi zise: Fiule, tu în 

totdauna eşti împreună cu mine, 
şi toate ale mele ale tale sânt. 

32. 'Trebuia să ne 'nveselim și 
să ne bucurăm, că fratele tău a- 

cesta mort era şi a înviat; per- 

dut era și s'a aflat. 

CAP. XVI. 

Zconomul nedrept. Nimenă nu poale sluji la 

doi domni. Despre Farisei. Ioan și legca. 

D spărţirea de femee. Avutul și Lazăr. 

1. Dar zicea şi către ucenici 
săi: Era un om avut, care avea
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un jcononi; și acesta fu defăimat 

la dânsul ca risipindu "i averea. 
2. Si chemându | "i zise: Ce 

este aceasta ce auz de tine? Dă 
socoteală de iconomia ta, căcă 
nu mai poţi fi iconom. 

3. lar iconomul zise în sine: 
Ce am să fac, pentru că domnul 
meu iea iconomia de la rine? 
A săpa nu sânt în stare,a cerși 
'mi este ruşine. 

4. Ştiu ce am să fac, pentru 
ca, daca voi îi fost dat afară din 
iconomie, să mă primiască chiar 
în casele lor. 

5. Şi chemând la sine câte u- 
nul pe fie care dintre datornici 
domnului său zise celui d'inteiu: 
Cât eşti dator domnului meu? 

6. lar el zise: O sută de m&- 
suri de untdelemn. Și el "i zise: 
Primește "ţi înscrisul, și ș&zend 
scrie degrah cincizeci 

1. După aceea zise celuilalt. 
Dar tu cât ești dator? Iar el zise: 
O sută de măsuri de grâu. Şi el 
'i zice: Primeşte "ţi înscrisul; şi 
scrie optzeci. 

8. Şi doinnul lăudă pe icono- 
mul nedrept, fiind ca făcut cu 
minte; pentru că fii acestui veac 
sânt faţă de neamul lor Ensuși 
mai cu minte, de cât fii lu- 
miniă. 

9. Şi eu vă zic: Faceţi vă ca- 
șivă prieteni din mamona cel 
nedrept pentru ca, daca el va fi 
încetat, să vă primiască ei în lo- 
cuinţele vecinice. 

10. Cel credincios în foarte pu- 
ţin este credincios și în mult, şi   

cel nedrept în foarte puţin ne- 
drept este și în mult. 

11. Deci dar, daca aţi fost cre- 
dincioși în mamona cel nedrept, 
cine vă va încredința adevărul? 

12. Şi daca n'aţi fost credin- 
cioşi în ceea ce este stroin, cine 
va. da vo ce este al vostru? 

13. Nici o slugă nu poate sluji 
la doi domni; căci sau pe unul 

va uri și pe celălalt 47 va iubi, 
sau de unul se va ţine și pe ce- 
lălalt î7 va despreţui; nu puteți 
sluji lui Dumnezeu și lu. Ma- 
mona. 

14. Și acestea toate le au- 
ziau Farisei, care erau iubitori 
de argint, dar îl luau în ris de 

faţă. ; 
15, Şi le zise: Voi sunteţi oa- 

meni care vă faceți drepţi Enşiv& 
inaintea oamenilor, dar Dum- 
nezeu cunoaște inimile voastre; 
pentru că ce este ales între oa- 
meni, groază este înaintea lui 
Dunanezcu. 

16. Legea și profeţi penă la 
loan; de atunci împărăţia lui 
Dumnezeu să binevestește, şi fie 
care prin stăruinţă pătrunde în ea. 

17. Dar mai lesne cste ca să 
treacă cerul și pământul, de cât 
să cază un corn de literă din lege. 

18. Ori cine lasă femea sa şi 
să căsătorește cu alta săvârşeşte 
adulter; şi cine să căsătorește cu 
cea lăsată de bărbat săvârşeşte 
adulter. 

19. Era un om avut, şi să 
îmbrăca în purpură şi bis, vese- 
lindu sc strălucit în fie care zi.
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20. Era și un sărac cu numele 
Lazar care fusese aruncat la 
poarta lui, plin fiind de răni, 

21. Şi dorind să se sature din 
cele ce cădeau de la masa avu- 
tului; 

22. Dar şi câini venind lingeau 
rănile lui. Şi muri săracul, şi el 
fu dus de ânperi în sînul lui A- 
braam. Muri ânsă și avutul şi fu 
„îmormentat. 

23. Și în Iad ridicându 'şi ochi, 
fiind el în chinuri, vede de de- 
parte pe Abraam, și pe Lazar în 
sînul lui. 

24. Atunci el strigând zise: 
Părinte Abraame, fie?ţi milă de 
mine, și trimite pe Lăzar, pentru 
ca să întingă în apă veriul de- 
getului său și să 'mi răcoriască, 
limba, fiind că în dureri sânt în 
flacărea aceasta. 

25. Dar Abraam zise: Fiule, 
adu'ţi aminte, că ţi ai primit cele 
bune în viaţa ta, și Lazar ase- 
minea cele rele; acum dar cl 
este mângâcat aici, iar tu ești în 
dureri. 

26. Şi pe lângă toate acestea 
între noi şi între voi este stator- 
nicită o prăpastie mare, pentru 
ca cei care voesce să nu poată 
trece de aici la voi, nici de acolo 
să nu treacă la noi. 

27. Atunci zise: Te rog dar, 
părinte, ca să 1] trimiţi în casa 
tatălui mu; 

28 Căci am cinci fraţi, pentru 
ca să le spue adevărul, ca să 
nu vie şi dânși în acest loc de 
chin.     
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29. Dar Abraam zise: Au pe 
Moise şi pe profeţi, să asculte de 
dânși. 

30. Şi el zise: Nu, părinte A- 
braame; ci daca cineva dintre 
morţi se va fi dus la denși, să 

vor pocăi. 
31. Iar el "i zise: Daca nu a- 

scultă de Moise și de profeţi, nu 
vor fi înduplecaţi nici daca se 
va fi sculat cineva dintre morți. 

CAP. XVII. 

Despre sminte le, Ertarea păcat lor şi pulerea 
credinţii. Cei zece leproşi. Impărăţia lui 

Dummezeu şi venirea lui Christos. 

1. Atunci zise către ucenici: 
Este peste putinţă ca să nu vie 
smintelile; dar vai aceluia prin 
care vin. 

2. Este mai folositor pentru 
dânsul, daca este pusă o peatră 
de moară împrejurul gâtului său, 
şi a fost repezit în mare, de cât 
să smintiască pe unul din acești 
neînsemnaţ. 

3. Luaţi aminte de voi ânşivă; 
daca va fi greşit fratele tău, 
ceartă |; și daca nu să va fipo- 
căit, eartă 1]; 

4, Şi daca va fi greşit ţie de 
şapte ori pe zi, și de șapte ori se 
va fi întors la tine zicând: Mă 

pocăesc, cartă |]. 

5. Şi apostoli ziseră Dom- 
nului: Dă ne mai multă ere- 
dinţă. 

6 Iar Domnul zise: Daca aveţi 
credinţă câtun grăuntede muștar, 
aţi zice acestui sicomor: Desră-
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dăcinează te, şi sădește te în mare; 

şi var fi ascultat. 
7. Şi cine dintre voi avend o 

slugă arând sau păstorinăd, care 
fiind venită din câmp, "i va zice: 
Trecând îndată șăzi la masă? 

8. Şi nui va zice: Gătește ce 
să cinez, şi încingându te slu- 
jești'mi până să mănânce și să 
beau, și după acestea vei mânca 
şi vei bea tu? 

9. Nu cumva are să mulţu- 
miască slugei, pentru ca făcut 
ce îi sa poruncit? Nu gândesc. 

10. Astfel și voi, când veţi fi 
făcut toate cele poruncite vo, 
ziceţi că sintem slugi nefolosi- 
toare, pentru că ce am fost da- 
tori să facem am făcut. 

11. Şi pe când mergea la 
lerusalem, densul trecea printre 
Samaria şi Galilea. 

12. Şi intrând el într'un sat, 
"i eşiră înainte zece bărbați le- 
proşi. care stătură de departe, 

13. Şi ei fidicară glas zicând: 
lisuse, învăţătorule, fie 'ţi milă de 
noi. 

14. Și văzând le zise: Ducen- 
du vă arătaţi vă preoţilor. Şi pe 
când ei mergeau fură curăţiţi. 

15. lar unul dintre denşi vă- 
zând că este vindecat, se 'm- 
toarse mărind cu glas tare pe 
Dumnezeu; 

16. Şi căzu cu faţa la picioarele 
lui mulţumindu?i; şi el era un 
Samaritan. 

17. Şi răspunzând lisus zise: 
Oare nu zece fură curăţiţi? Şi 
cei noă unde sânt?   
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18. N'au fost ei găsiţi ca în- 
torcendu se să dea mărire lui 
Dumnezeu, de cât numai acesta 
de alt neam? 

19. Și "i zise: Sculându te dute; 
credinţa ta tea scăpat. 

20. Şi [iind întrebat de către 
Farisei, când vine împărăţia lui 
Dumnezeu, le răspunse și zise: 
Impărăţia lui Dumnezeu nu vine 
pe văzute cu ochi; 

21. Şi nică nu vor zice: Iată, 
este aci sau colo. Căci iată impă&- 
răţia lui Dumnezeu este în mij- 
locul vostru. 

23. Și zise către ucenici: 
Vor veni zile, când veţi dori să 
vedeţi una din zilele Fiului omu- 
lui, şi nu veţi vedea. 

23. Şi vor zice vo&: Iată colo, 
iată aci. Nu vă duceți, nici nu 
grăbiţi după dânși. 

24. Căci după cum fulgerul, 
fulgerând din o parte de sub cer, 
luminează până la cealaltă parte 
sub cer, astfel va fi și Fiul o- 
mului în zioa lui. 

25 Dar mai 'ntâiu trebue ca 
el să sufere multe, şi să nu fie pri- 
mit drept.bun de neamul acesta. 

26. Şi după cum a fost în zi- 
lele lui Noe, astfel va fi şi în zi- 
lele Fiului omului; 

27. Mâncau, beau, să 'nsurau, 
să măritau penă în zioa când 
intră, Noe în corabie, şi veni po- 
topul şi perdu pe toţi. 

28. Aseminea după cum a fost 
în zilele lui Lot; mâncau, beau, 
cumpărau, vindeau, sădiau, clă- 
diau; -
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29. Iar în zioa în care eşi Lot 
din Sodoma pioă foc și pucioasă 
din cer, și perdu pe toţi; 

30. In același chip va fi în zioa 
în care se va descoperi Fiul o- 
mului. 

31. În acea zi cine va fipea- 
coperământul casei și sculele lui 
în casă, să nu se dea jos ca să 
le iea; şi cine este la câmp, dea- 
seminea să nu se întoarcă în- 
dărăt. 

32. Aduceţi vă aminte de femoea 
lui Lot. 

33. Cine va fi căutat să câştige 
sufletul său, îl va perde; şi cine 
îl va fi perdut, îl va păstra în 
viaţă. 

34. Zic voă, în noaptea aceasta 
din doi care vor fipe acelaş pat; 
unul va fi luat, şi celălalt va fi 
lăsat 

35. Din doă care vor fi rișnind 
împreună, una va fi luată, iar 
cealaltă va fi lăsată. 

'36. Din doi care tor fi în câmp, 
unul za fi luat şi celălalt va fi 
lăsat. 

37. Şi r&spunzend denşi "i zic: 
Unde, Doamne? Iar el le zise: 
Unde este corpul. acolo şi vulturi 
vor fi adunaţi. 

CAP. XVIII. 

Judecăo!rul și văduva. Fariseu și Vameșul, 
Hisus binecuvântă copii, Avutul care do- 
reşte viaţa vecinică, Iisus prezice suferin- 
ţele şi moartea sa. Orbul de la lerichon. 

1. Atunci le spuse o pildă că 
ei trebue să se roage tot dauna, 
şi să nu pearză răbdarea, 
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9. ficend: Intrun oraş era un 
judecătur, care nu se temea de 
Dumnezeu și de om nu se sfia. 

3. Era âusă o văduvă în acel 
oraș, şi venia la densul zicând: 
Iă 'mi dreptate faţă de protivni- 
cul meu, și el nu voi câtva timp. 

4. Dar după acestea zise în 
sine €usuși: Deși de Dumuczeu 
nu mă tem, nici de om nu mă 
sfiesc, 

5. Totuşi, pentru că văduva 
aceasta "mi face supărare, "i voi 
face dreptate, ca nu în cele din 
urmă venind să mă înfrunteze 
straşnie. 

6. Şi Domnul zise: Auziţi ce 
zice judecătorul nedrept! 

7. Dar Dumnezeu nu va face 
vare dreptate celor aleși ai săi, 
care strigă către dcusul zioa și 
noaptea, și rabdă el oare îndelung 
pentru denși? 

8, Zic voă că va face în grabă 
dreptatea lor. Dar fiul omului 
când va fi venit găsi va el oare 
credinţa pe pământ? 

9. Şi zise pilda aceasta că- 
tre uni care aveau încredere în 
sinele €nsuși că sunt drepţi şi 
care despreţuiau pe ceilalți. 

10. Doi oameni s& duseră sus 
în santuar ca să se roage, unul 
Fariseu și celălalt Vameș. 

11. Fariseul stând să ruga în 
sine ensuși astfel: Dumnezeule, 
“ţi mulţumesc că nu sânt ca cei 
lalţi oameni, răpitori, nedrepţi, 
necredincioşi în căsătorie, sau și 
ca acest vameş; 

12. Postese de do& ori pe săp-



LUCA - 127 

tămenă, dau zeciuială din toate 
câte dobândesc. 

13. lar vameşul de departe 
stând nu voia nici ochi să ri- 
dice spre cer, ci 'şi bătea peptul 
zicend: Dumnezeule, eartă mă pe 
mine păcătosul. 

14 Zice voă, acesta sau acela 
sa dus la casa sa ca tiind cuno- 
scut de drept? Pentru că ori 
cine care să înalță pe sine va fi 
umilit, iar care să umileşte pe 
sine va fi înălţat. 

15. Şi aduceau la densul 
copii mici, ca să "iatingă pre ei, 
și v&zend ucenici "i înfruntau. 

16. Dar lisus "i chemâ la sine 
zicend: Lăsaţi copii să vină la 
mine, și nu i opriți; căci împ&- 
răţia lui Dumnezeu este a unora 
ca aceștia, 

17. Adevăr zic voă, ori cine nu 
va fi primit împărăţia lui Dum- 
nezeu ca un copil, nu va intra 

într'ensa. 

18. Şi | întrebă un mai mare 
zicend: Invăţătorule bune, ce să 
fac ca să moștenescviaţa de veci? 

19. lar lisus "i zise: l'entru ce 
m& numeşti bun? Nimenea nu 
este bun, de cât numai unul, 
Dumnezeu. 

20. Ştii poruncile: Nu săverşi 
adulter; nu omori; nu fura; nu 

mărturisi mincinos; cinstește pe 
tatăl tău şi pe mama ta. 

21. lar el zise: Acestea toate 
le am păzit din tinereţea mea. 

22. Și auzind lisus îi zise: “Ţi 
mai lipseşte una; vinde toate câte 
ai, și împarte la săraci, și vei   

avea comoară în ceruri; 

urinează "mi. 

23. lar cl auzind acestea se în- 
tristă tare; căci era foarte avut. 

24. Şi v&zendu '] lisus zise: Cât 
de greu vor intra avuţi în impă- 
răţia lui Dumnezeu 

25. Căci mai lesne este pentru 
o cămilă să intre printr'o ureche 
de ac, de cât pentru un avut 
să intre în împărăţia lui Dum- 
nezeu. 

26. Iar cei cure auziră au zis: 
Și cine poate fi mântuit? 

27. Şi el zise: Cele ce sânteu 
neputinţă la oameni, sânt cu pu- 
tinţă la Dumnezeu. 

28. lar Petru zise: lată, noi 
după ce lăsarăm ale nuastre “ţi 
am urmat ţie. 

29. lar el le zise: Adevăr zic 
vo5, că nu este nimenea care 
pentru împărăţia lui Dumnezeu 
lăsă, casă, sau femee, sau fraţi, 
sau părinţi, sau copii, 

30. Şi care să nu iea îmulţit 
în acest timp, iar în veucul viitor 
viaţă vecinică. 

31. Şi după ce luă la sine 
pe cei doisprezece zise către denşi: 
Jată, mergem în sus la lerusa- 
le), și vor fi împlinite toate cele 
scrise prin profeţi pentru Fiul o- 
mului. 

32. Căci va fi dat în mâna pâ- 
gânilor, şi va fi luat în ris, și 
va, fi înfruntat rușinos, și va fi 
scuipat, 

33, Şi Dbiciuind îl vor omori; 
dar a treia zi se va scula. 

34. Şi ei nu înțeleseră nimic 

Și vino,
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din acestea, și era rostul acesta | eine este, dar nu putea de gloată, 
ascuns faţă de denși, şi nu pri- 
cepeau cele zise. 

35. Şi pe când se apropiâ el 
ia Ierichon, șădea lângă cale un 
orb cerşind; 

36. Şi auzind gloată trecând 
întrepâ ce este aceasta. 

51. Şi "i spuseră că trece lisus 
Nazareul. 

38. Şi el strigă zicând: Iisuse, 
Fiule al lui David, fie 'ţi milă de 
mine. 

39. Şi cei care mergeau înainte 
"] înfruntau ca să facă; dar el şi 
mai tare striga: liule al lui Da- 
vid, fie 'ţi milă de mine. 

40. Atunci lisus stând porunci 
ca el să fie adus la dânsul; și 
după ce el s'a apropiat îl întrebă: 

41. Ce voești să 'ţi fac? Iarel 
zice, Doamne, să văz. 

42. Şi lisus "i zise: Vezi; cre- 
dinţa ta te a scăpat 

43. Şi îndată văzu, şi i urma 
mărind pe Dumnezeu; și tot po- 
porul văzând dete laudă lui Dum- 
nezeu. 

CAP. XIX. 

Zavheu. Pilda despre bani încredințaţi slu- 

gilor. Intrarea în Jerusalem, Curăţirea 
santuarului. 

1. Şi intrând trecea prin Ie- 
richon. 

2. Și iată, un bărbat numit cu 
nume Zacheu, și el era un mai 
mare peste vameșşi, şi chiar avut. 

3. Şi căuta să vază po Iisus   

pentru că era mic de stat. 
4. Şi alergând înainte să sui 

întrun sicomor, cu să"l vază, 
pentru că p'acolo avea să treacă. 

5. Şi lisus când veni la locul 
acela uitându se în sus îl văzu și 
zise către dânsul: Zacheu, dă te 
jos curind, căci astăzi trebue să 
rămân în casa ta. 

6. Şi curînd se dete jos, și 'l 
primi cu bucurie. 

7. Şi văzând toți murmurau 
zicend c'a intrat să poposiască 
la un om păcătos. 

8. Iar Zacheu stând zise către 
Domnul: lată, jumătate din ave- 
rea mea, Doamne, o dau săracilor; 
şi daca am năpăstuit pe vre unul 
cu ceva dau înapoi împătrit. 

9. Iar lisus zise către dânsul 
că astăzi sa făcut mântuire a- 
cesiei case, de oare ce şi el este 
un fiu al lui Abraam. 

10. Căci Fiul omului a venit 
să caute şi să mântuiască ce era 
perdut. 

11. Şi auzind ei acestea, 
mai spuse o pildă, pentru că el 
era aproape de lerusalem, și den- 
şi gândiau că împărăţia lui Dum- 
nezeu are să se arate îndată. 

12, Deci zise: Un om de neam 
bun se duse într'o ţară depărtată 
ca să iea pentru sine o împărâţie, 
și să se întoarcă, 

13. Şi chemând zece slugi ale 
sale le dete zece mine * şi zise 

  

* Mina atică vă ca greutate şi ca mo- 

nedă = 100 drachme sau 85 lei.
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către ele: Faceţi negustorie până 
când vin. 

14. Dar cetăţeni săi îl urau, şi 
trimiseră dupe densul o solie zi- 
cend: Nu voim ca acesta să îm- 
părăţiască peste noi. 

15. Si când veni îndărăt, după 
ce luasc împărăţia, zise ca să “i 
se cheme aceste slugi, cărora le 
a dat argintul, pentru casă ştie 
ce negustorie au fâcut ei. 

16. Veni dar cel dinttiu zi- 
ctud: Doamne, mina ta a adus 
câștig zece mine. 

11. Și el "i zise: Prea bine, 
slugă bună; pentru că te ai ară- 
iat credincios în foarte puţin, fii 
stăpinitor peste zece celăţi. 

18. Și veni cel dal doilea zi- 
când: Mina ta, Doamne, a adus 
cinci mine, 

19. lar el zise şi acestuia : Fii 
şi tu stăpînitor peste cinci cetăţi. 

20. Şi veni un altul zicend: 
Doamne, iată mina ia, pe care 
o aveam pusă lao parte, într'un 

ștergar; 
21. Căci m& temeam de iine, 

fiind că eşti om aspru; iei ce n'ai 
pus, şi seceri ce mai semănat. 

22. lar el îi zice: După cuvin- 
tele tale te voi judeca, slugă rea; 

ştiai că eu sunt om aspru, iau 
ce n'am pus, şi secer ce nam 
semănat; 

23. Şi peniru ce n'ai dat ar- 
gintul meu la masa schimbăto- 
rilor ? Şi eu venind cu dobendă 
laş fi cerut. 

24. Şi zise celor care steleau 
de faţă: Luaţi de la dânsul mi- 

| 
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na, şi daţi la cel care are zece 
mine. 

25. Şi "i ziseră: Doamne, are 
zece mine. 

26. Zic voă, că se va da ori 
cui care are; iar de la cel care 

m'are, și ce are se va lua dela, 
densui; 

21. lar pe acești vrăjmași ai 
mei, care nu voiră ca eu:să îm- 
părăţesc peşte denşi, aduceţi.” 
aică, şi înjunghiaţi 'i înaintea mea. 

28, Şi zicend acestea mer- 
gea înainte ducendu se în sus la 
lerusalem. 

29. Şi când sa apropiat de 
Betfaghe și Betania spre muntele 
numit măsliniş, trimise pe doi 
dintre ucenici să zicând: 

30. Mergeţi în satul ce este în 
față; în care intrând veţi alla un 
ânz legat, pe care nimenea din- 
tre oameni n'a șăzut ânchă vre 
odată; deslegându "] aduceţi 7. 

31. Si daca cineva v'ar întreba: 
Pentru ce deslegaţi? Veţi spune 
așa: Pentru că Domnul are tre- 
buinţă de el. 

32. Şi ducându se trimiși aflară 
după cum lea zis; . 

33. Si deslegând ei mânzul stă- 
pîni lui ziseră către denşi: Ce 
deslegaţi mânzul ? 

34. lar ci ziseră: Pentru că 
Domnul are trebuinţă de el. 

35. Şi 11 aduseră la lisus; şi 

aruncând vestmintele lor pe mânz 

suiră d'asupra pe lisus. 
36. Şi mergând el, aşterniau 

vestmintele lor pe cale. 
37. Iar apropiindu se el acum 

ge
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la coborișul muntelui măslinilor, 
toată mulţimea ucenicilor bucu- 
rându se începu să laude cu glas 
mare pe Dumnezeu pentră toate 
minunile ce văzuseră, zicând: 

38. Binecuvântat împăratul, ca- 
re vine în numele Domnului; 

pace în cer și mărire în cele de 
sus. 

39. Şi oare care dintre Farisei 
din gloată ziseră către densul: 
Invăţătorule, ceartă 'ţi ucenici. 

40. Şi răspunzând zise: Zic voă 
că daca aceștia vor tăcea, petrele 
vor striga. 

41. Şi când fu apruape, văzând 
cetatea plânse de dânsa, 

42. Zicend că daca ai fi cu- 
noscut și iu, în această zi a 
za cele ce sânt spre pace ie 
Dar acum sint ascunse de la 
ochi tăi. 

43. Căci vor veni zile peste 
tine, și vrăjmași tăi vor face în- 
tăriri împrejurul tu, și te vor 
împresura, şi te vor strimtora de 
toate părțile, 

44. Și te vor surpa de tot jos 
pe tine și pe copii tăi întine,și 
nu vor lăsa în tine peatră pe 
peatră; pentru că n'ai cunoscut 
timpul nemerit al cercetării tale. 

45. Şi intrând în sanluar în- 
cepu să dea afară poe cci care 
vindeau îutr'ânsul și cumpărau, 

46. Zicendu le: Scris este: Şi 
va fi casa mea casă de rugă. 
ciune; dar voi aţi făcut o peşteră 
de tâlhari. 

47. Şi învăța în fie care zi 
în santuar. Iar mai mari preo-   
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ţilor şi cărturari și cei d'intâiu 
ai poporului căutau să 'l pearză; 

48. Şi nu găsiau ce să % facă; 
căci tot poporul să ţinea de dân- 
sul ascultându 7. 

CAP. XX. 

De unde este botezul lui Ioan, Iaueră'ori de 
vie omoară pe moștrnitor. Tributul Cesa- 
rului, Femea măritată după șapte frati. 

Fiul lui David. Mândria învăţătorilor de 
Zege, Auariţia. 

1. Şi într'una din zile, învățând 
el poporul în santuar și bine- 
vestiud, pâșiră spre dânsul mai 
mari preoţilor și cărturari îm- 
preună cu bătrini, 

2. Şi întrebară zicând către 
densul: Spune noă cu ce putere 
facă acestea? Sau cine este care 
“ţi dă ţie această putere? 

3. lar el răspunzend zise către 
denşi: VE voi întreba şi cu un 
cuvânt, și spuneţi 'mi; 

4. Botezul lui Ioan era din cer 
sau de la oameni? 

5. Dar ci cugetară întru sine 
zicend că de zicem din cor, va 
zice: Pentru ce dar n'aţi crezut 
lui ? 

6. lar daca zicem: De la oa- 
meni, tot poporul ne va ucide 
cu petre; căci este încredinţat că 
Ioan cra profet. 

7. Și r&spunseră că nu știm de 
unde era. 

8 Atunci lisus le zise: Nici eu 
nu vE spun cu ce putere fac a- 
ceasta. 

9. Şi începu a spune către 
popor această pildă: Un om sădi



LUCA 

vie, şi o dete cu învoială la lu- 
crători iar el se duse departe pen- 
tru mult timp. 

10. Şi la timp trimise la lu- 
crători o slugă, pentru ca săi 
dea din rodul viei; dar lucrători 

bătendu "1 77 trimiseră deșert. 
11. Şi adaose a trimite pe o 

altă slugă; dar ei bătendu 77 şi 
pe acela şi necinstindu 7 47 tri- 
miseră deșert. 

12. Şi adaose a trimite pe un 
al treilea, ânsă ei rănind şi pe 
acesta î/ aruncară afară, 

13. Atunci zise stăpinul viei: 
Ce să fac? Voi trimite pe fiul 
meu iubit; poate de acesta să vor 

sfii. 

14. Dar lucrători văzendu *] 
chibzuiau între dânşi zicând: A- 
cesta este moștenitorul; să o- 
morim ca moştenirea să fie a 
noastră. 

15. Şi dându'l afară din vie îl 
omoriră, Deci ce le va face dom- 
nul viei ? 

16. Va veni şi va perdepelu- 
crători aceștia, și va da viea la 
alţi. Şi ei auzind ziseră: Să nu 
fie! 

1. lar el privind la dânşi zise: 
Ce este dar aceasta ce stă scris: 

Peatra pe care n'au luato în 
seamă clăditori, aceasta a fost 
făcută pentru cap de unghiu? 

18. Şi ori cine va fi căzut pe 
acea peatră se va sfărima,; iar pe 
care va fi căzut ea, pe acela îl 
va spulbera. 

19. Și Cărturari şi mai mari 
preoților căutau să pună mâna   
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pe densul în acel ceas, dar să 
temură de popor; căci poporul 
cunoscu că pentru denşi zise pilda 
aceasta. 

20. Şi după cel pândiră tri- 
miseră, oameni puși înadins, care 
să prefăceau că stint drepţi, pen- 
tru ca să 1] prinză în cuvent; spre 
al da în mâna stăpînirii și pu- 
terii procuratorului. 

21. Şi 1 întrebară zicend: In- 
văţătorule, știm că drept vorbeşti 
și înveţi, şi nu ești părtinitor, ci 
cu adevărat înveţi calea către 
Dumnezeu. 

22. Se cuvine ca noi să dăm 
Cesarului tribut, sau nu? 

23. Dar e! pricepend bine vicle- 
nia lor zise către dânşi: 

24. Ce mă ispitiţi ? Arătaţă 'mi 
un denar; Al cui chip și inserip- 
ţie are denarul? Iar ei ziseră: Ale 
Cesarului. 

25. Atunci le zise: De aceea 
daţi Cesarului ce este al Cesa- 
rului, și lui Dumnezeu ce esteal 
lui Dumnezeu. 

26. Și nu putură al prinde 
în vorbă inaintea poporului; şi 
mirându se de respunsul lui tă- 
cură. - 

27. Atunci venind la den- 
sul uni dintre Saducei, care zic 
că nu este înviere, îl întrebară 
zicend: 

28. Invăţătorule, Moise ne a 
scris, daca va fi murit fratele 
cuiva având femee, şi anume va 
fi murit fără copii, fratele său să 
iea femea, şi să ridice urmaș fra- 
telui său.
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29. Deci erau șapte frați; și cel 
d'inttiu luând femee muri fără 
copii; 

30. Aseminea al doilea și al 
treilea o luară; 

31. Dar în același chip, şi cei 
șapte nu lăsară copii și muriră. 

32. In urmă muri şi femeea, 
33. Deci la, înviere a cărui din- 

tre ei va fi femee? Căci şapte o 
avură femee. 

34. Şi r&spunaend lisus le zise: 
Fii veacului acestuia se însoară 
și s& mărită; 

35. Dar aceia care să vor fi în- 
vrednicit s'aibă parte de veacul 
acela şi de învierea dintre morţi 
nici nu să însoară, nică nu să 
mărită; 

36. Căci nici nu mai pot muri; 
fiind că sunt ca ângeri, şi sânt, 
fii ai lui Dumnezeu, fiind fii ai 
învierii. 

37. lar că morţi înviază, chiar 
Moise a făcut cunoscut în locul 
cu privire la rug, când numeşte 
pe Domnul, Dumnezeul lui Abra- 
am, și Dumnezeul lui Isaac și 
Dumnezeul lui Iacob. 

38. Dumnezeu dar nu este Dum- 
nezeu al morţilor, ci al viilor; 
căci toţi sunt vii pentru dânsul. 

39. Şi r&spunzend uni dintre 
cărturari ziseră: Invăţătorule, bi- 
ne ai zis. . 

40. Căci nică nu mai îndrăsniau 
să 'l întrebe nimic. 

41. Şi zise către denși: Cum 
zic că Christos este un fiu al lui 
David ? 

42. Căci ensuși David zice în   

cartea psalmilor: Zisa Domnul 
Domnului meu, şăzi d'a areapta 
mea, 

43. Penă voi ti pus pe vrăjmași 
tăi scaun al picioarelor tale. 

44 Deci David îl numește 
Domn, şi cum este fiul său? 

45. Și auzind tot poporul 
zise ucenicilor săi: 

46. Yeriţi vă de Cărturară care 
au plăcere să umble în vestminte 
lungi, și Yubesc închinăciunile în 
pieţe, și cele d'inteiu scaune în 
sinagogi şi cele d'inteiu locuri la 
ospețe; ! 

47. Care mănâncă cu des&vâr- 
şire casele văduvelor, şi să roagă 
într'adins mult; aceștia vor lua 
mai multă osîndă. 

CAP. XXI. 

Cei doi bani ai văduvei, Dărimarea Jeru- 

salemului. Străgănirea apostolilor. Venirea 
Domnului, 

1 Şi ridicând privirea văzu pe 
avuţi aruncând darurile lor în 
cutia pentru daruri. 

2. Și văzu pe o văduvă săracă 
aruncând acolo doă leptale. 

3. Şi zise: Adevăr zie voă, că 
această văduvă săracă aruncă 
mai mult de cât toţi; 

4. Pentru că toţi aceştia arun- 
cară la daruri din ce prisoseşte 
lor, iar aceasta din lipsa ei a- 
runcă tot avutul ce avea, 

5. Si vorbind uni despre san- 
tuar, că este împodobit cu petre 
frumoase și cu daruri făgăduite, 
zise:
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6. Acestea pe care le priviţi, 
vor veni zile în care nu va fi lă- 
sată aci peatră pe peatră, care 
nu va fi desfăcută. 

1. Şi 7] întrebară zicând: In- 
văţătorule, când vor fi dar ace- 
stea? Și care za fi semnul când 

au să fie acestea? 

8. Iar el zise: Vedeţi să nu fiți 
amăgiţi. Căci mulţi vor veni pe 
numele meu zicând, că eu sunt; 
și, Timpul sa apropiat; nu vă 
duceți după denși. , 

9. Şi când veţi fi auzit răsboae 
și turburără, nu v5 speriaţi; căci 
trebue ca acestea să fie mai 'n- 
tiu; dar sfârşitul nu este îndată. 

10. Apoi le zise: Se va ri- 
dica neam peste neam, şi împ&- 
răţie peste împărăție; 

11. Vor fi cutremure mari şi 
pe alocurea foamete și molime, 
arătări îngrozitoare și semne mari 

din cer. 
12. Dar înainte de toate ace- 

stea, 'şi vor pune mâinele pe voi, 
vă vor urmări dându ză în sina- 
gogi şi la închisori, târiți. fiind 
înaintea împăraţilor și stăpinito- 
rilor pentru numele meu; 

13. Şi se va sfârși pentru voi 
spre mărturie. 

14. Deci dar puneţi în inimele 
voastre, nu gândiţi mai dinainte 
a vă apăra; 

15. Căci eu vă voi da gură și 
înţelepciune, căreia nu vor putea 
sta împrotivă sau răspunde îm- 
protivă toți care vă sint îm- 
protivă. 

16. Şi veţi fi daţi și de părinţi,   
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şi de fraţi, şi de rude, și deprie- 
teni; şi vor omori dintre voi; 

17. Şi veţi fi uriţi de toţi pen- 

tru numele meu; 

18. Dar păr din capul vostru 
nu va peri; 

19. Intru răbdarea voastră veţi 
dobândi sufletele voastre. 

20. Când veţă fi văzut dar 
Ierusalemul încunjurat de ostași, 
atunci cunoaşteţi că s'a apropiat 
pustiirea lui. 

21. Atunci cei din ludea, să fugă 
la munță, şi cei din mijlocul ei 

să nu plece; și cei din câmpii să: 
nu intre într'ensul. 

22. Căci zile de r&sbunare sunt; 
acestea, spre a se împlini toate: 

cele scrise. 
23. Vai celor care au în pin-- 

tece şi celor care dau ţiţă în a- 
cele zile; căci va fi nevoie mare 
pe păment, şi urgie pentru acest: 

popor; 
24. Şi vor cădea de tăișul spa- 

dei, şi vor fi duşi robi în toate 
neamurile; și Jerusalemul va fi 
călcat în picioare de neamuri 

penă când se vor fi împlinit ale 
neamurilor timpuri. 

25. Si vor fi semne în soare 

şi lună şi stele, şi pe păment. 

strimtorare a neamurilor în ne- 

ştiinţă de vuetul mării şi al va- 

lului; 
26. Pe când oameni sufletul 

'şi vor da de teamă și de frică 

de cele ce au să vie peste lume; 

căci puterile cerurilor vor fi szu- 

duite; 
27. Si atunci vor vedea pe Fiul
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omului venind în nor cu putere 
“şi mărire multă, 

28. lar când încep acestea să 
fie, mișcaţi vă şi ridicaţi capetele 
voastre; pentru că s'a apropiat 
răscumpărarea voastră. 

29. Şi le spuse o pildă: Ve- 
deţi smochinul şi toţi copaci; 

30. Când înfrunzese, văzend, 
de la voi Enșivă cunoaşteţi că 
aproape este acum vara. 

31. Astfel și voi, când veţi fi 
văzut acestea întimplându se, cu- 
noașteţi că aproape este împă- 
răţia lui Dumnezeu; 

32. Adevăr zic vo că nu va fi 
trecut neamul acesta până să se 
facă, toate. 
"83. Cerul și pămentul vor tre- 

ce, dar cuvintele mele nu vor 
trece. 

34. Luaţi aminte de voi Enşivă 
ca nu cumva inimele voastre să 
fie îngreueate de imbuibare și 
de băutură peste măsură, și de 
grijile vieţei, și fără de veste să 
vie peste voi zioa aceea ca un laţ. 

35. Căci astfel va veni peste 
toți care locuese pe faţă a tot 
pămentul. 

36. Vegheaţi dar, în oră ce timp 
rugându vă să aveți putere ca să 
Scăpaţi de toate acestea ce au să 
fie, şi ca să fiţi puși înaintea Fiului 
omului. 

37. Și el învăţa zioa în san- 
tuar, iar noaptea eșind mânea 
afară, la muntele numit măsliniș. 

38. Și tot poporul să ducea dis 
de dimineaţă la dânsul în santuar, 
ca să! asculte. 
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CAP. XXII. 

Juda se'nvoeşte să dea prins pe isus. In- 
ființarea sântei cini. Dorinţa ucenicilor. 

Rugăciunea lui Tisus în Ghetsemamne, Prin- 
derea și ducerea lui înaintea archiereului. 

Tăgăduirea lui Petru. Luarea în ris şi 
osîndirea înaintea sineiriului, 

1. Şi se apropia sărbătoarea a- 
zimelor, care se numește Paște. 

2. Şi căutau mai mari preoţilor 
şi cărturari, cum să '] răpue; căci 
să temeau de popor. 

3. Iar satana intră în Iuda, 
care se numește Iscariotu, fiind 
el din numărul celor doisprezece. 

4. Și ducendu se vorbi cu mai 
mari preoţilor și cu căpeteniile 
oastei cum să '] dea lor în mână. 

5. Și să bucurară şi să legară 
să 'i dea argint; 

6. Şi el se învoi, şi căuta timp 
nemerit ca să '] dea lor în mâini 
fără știrea gloatei. 

7. Şi veni zioa azimelor, în 
care trebuia să fie înjunghiat melul 
de Paşte. 

8. Şi trimise pe Petru şi pe Ioan 
zicând: Ducându vă gătiți pentru 
noi Paștele ca să mâncăm. 

9. Iar denși "i ziseră: Unde vo- 
eşti să gătim ? 

10. Şi le zise: Iată, intrând voi 
în oraș va eși înaintea voastră 
un om ducând un vas de pămânţ 
cu apă; urmaţi lui în casa în care 
intră. 

11. Şi veţi spune stăpinului 
casei: Învățătorul "ţi zice, unde 
este casa.de ospăț, unde să mă- 
nânc Paștele cu ucenici mei?
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12. Şi acela va arăta vo5o în- 
căpere mare sus cu așternut; a- 
colo gătiţi. 

13. Ducându se dar găsiră după 
cum le spusese; şi pregătiră Pa- 
ştele. 

14. Şi când sosi ceasul să 
puse la masă, și apostoli împre- 
ună cu densul. 

15. Şi zise către dânşi: Cu dor 
am dorit să mănânce cu voi a- 
cest Paște mai "nainte de păti- 
mircea mea; 

16. Căci zic voă că nu'l mai 
mănânc, penă când va fi desă- 
verşit în împărăţia lui Dumnezeu. 

17. Şi luând un pahar, mulţu- 
mind zise: Luaţi acesta, și îm- 
părţiţi între voi. 

18. Căci zic voă că nu voi mai 
bea de acum din rodul viței, penă 
când va fi venit împărăţia lui 
Dumnezeu. 

19. Şi luând pâine mulţumind 
frânse şi le dete zicend: Acesta 
este corpul meu care să dă pen- 
tru voi; aceasta faceţi spre a nea, 

amintire, 

20. Şi paharul de aseminea, 
după cinare, zicend: Acest pahar 
este legea noă în sângele meu, 
care să varsă pentru voj. 

21. Totuşi iată, mâna celui care 
mă dă prins este cu mine pe 
masă, 

22. Că Fiul omului să duce 
după cum a fost hotărit; dar vai 
de omul acela, prin care se dă 
prins. 

23. Şi ei începură a cerceta   

împreună între denşi, cine dintre 
ei ar fi care are să facă aceasta. 

24. Si să ivi şi pricire între 
denşi, cine dintre ci gândeşte a 
fi mai mare. 

25. Iar el le zise: Impărați pă- 
gânilor au stăpinire peste aceştia 
și cei care au putere asupra lor 
să numesc fâcători de bine. 

26. Dar voi să nu fiți astfel; 
ci care este mai mare între voi 
să fie ca mai tânăr, și care este 
căpetenie să fie“ca siujitorul. 

27. Căci cine este mai mare? 
Cel care stă la masă sau cel care 
slujaşte ? Nu oare cel care stă la 
masă? Eu sânt în mijlocul vo- 
stru ca cel care slujaşte. 

28. Iar voi sânteţi aceia care 
ați stăruit cu mine în ispitele 
mele; 

29. Şi eu întocmesc peniru voi 
împărăție, după cum a întocmit 
pentru mine "Tatăl meu, 

30. Ca să mâncaţi şi să beţi pe 
masa mea îu împărăţia mea; și 
veţi şădea pe scaune judecând 
cele doăsprezece seminţii ale lui 
Israel. 

31. Simone, Simone, iată, Sa- 
tana v'a cerut pentru sine spre 
a vă cerne ca pe grâu; 

32. Dar eu m'am rugat pentru 
tine, ca să nu înceteze credinţa, 
ta: și tu, când te vei fi întors, 
întăreşte pe fraţi tăi. 

33. Iar el zise: Doamne, cu tine 
sunt gala să merg și în închi- 
soare și la moarte, 

34. Și el zise: "Ţi spun, Petre, 
nu va cânta azi cocoşul până vei
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tăgădui do trei ori că nu m&cu- 
noști. 

35. Şi le zise: Când vam 
trimis fără pungă și traistă şi în- 
călțăminte n'aţi avut lipsă de 
ceva? lar ei ziseră de nimic. 

36. Şi le zise: Acum dar cine 
are pungă să o ica, aseminea şi 
traistă; şi cine nu are spadă să 

venză vestmentul său și să cum- 
pere. 

37. Căci zic vos, că trebuc a 
se implini în mine aceasta ce stă 
scris: Şi cu cei fără de lege a fost 
socotit; căci şi cele despre mine 

au sfârşit. 

38. Iar ei ziseră: Doamne, iată, 
aci sunt do& spade. Şi el le zise: 
Destul este. 

39. Şi eșind să duse după 
obiceiă la muntele maslinilor; și 
ucenici "i urmară. 

40. Iar sosind la loc le zise: 
Rugaţi vă ca să nu intraţi în 
ispită. . 

41. Şi el fu dus la o parte de 
la denși ca d'o aruncătură de 
peatră, și îngenuchind să ruga : 
zicend: 

42. Părinte, daca voești, treacă 
acest pahar de la mine; dar nu 
voea mea să fie făcută, ci a ta. 

43. Şi "i se arătâ un ânger din 
cer întărindu "|. 

44. Şi fiind în luptă cu dure- 
rea, se ruga mai stăruitor. Şi su- 
doarea lui să făcu ca picături 
mari de sânge ce cădeau jos la 
păment. 

45. Şi sculându se de la rugă-   
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ciune, venind la ucenici "i găsi 
adormiţi din pricina întristărci, 

46. Si le zise: Ce dormiţi ? Scu- 
lându vă rugaţi vă, ca să nu iu- 
trați în ispită. 

47. Şi vorbind el ânchă, iată 
gloată, și cel care să numia luda, 
unul dintre cei doisprezece, venia 
în fruntea lor; și s'a apropiat de 
lisus ca să '] sărute. 

48. Iar lisus "i zise: Iuda, prin 
sărutare dai prins pe Fiul omului? 

49 Şi cei care erau pe lângă 
densul văzând ce are să fie zi- 
seră: Doamne, daca vom lovi cu 
spada ? 

50. Şi unul dintre denși lovi 
pe sluga archiereului, și i tăie 

urechea dreaptă. 
51. Iar lisus respunzend zise: 

Lăsaţi penă aci; şi atingendu i 

; urechea îl vindecă. 
52. Şi lisus zise către mai mari 

preoţilor și căpeteniile santua- 
rului și bătrîni, care veniseră la 
densul: Ca la un făcător de rele 
aţi cşit cu spade și lănci? 

53. In fie care zi fiind eu cu 
voi în santuar n'aţi întins mâi- 
nele asupra mea; dar ceasul a- 
cesta este al vostru, și puterea 
întunerecului. 

54. Şi prinzendu ?] îl duseră 
şi "L băgară în casa archiereului. 
Şi Petru urma de departe. 

55. lar aprinzend ei foc în mij- 
locul curţci şi şăzend împreuuă 
șădea și Petru în mijlocul lor. 

36. Şi o slujnică văzendu '] stând 
la foc, și uitându se bine la el 
zise: Și acesta era cu dousul.
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57. Dar el tăgădui zicend: Fe- 
mee, nul cunosc. 

58. Şi peste puţin altul văzen- 
dul zise: Şi tu ești dintre denși. 
Jar Petru zise: Omule, nu sunt. 

59. Şi trecend ca un ceas, un 
altul adeveria cu tărie zicend: 
Intr'adevăr și acesta era cu den- 
sul, pentru că și Galileu este. 

60. Dar Petru zise: Omule, nu 
ştiu ce zici. Şi îndată, vorbind el 
ânchă, cântă cocoșul. 

Gi. Şi Domnul întorcendu se 
să uită în faţa lui Petru; şi "și 
aduse aminte Petru de cuvântul 
Domnului, cum "i zisese că mai 
"nainte d'a fi cântat azi cocoșul, 
mă vei tăgădui de trei ori; 

62. Şi eşind afară plânse cu 
amar. 

63. Şi bărbaţi care îl ţineau 
legat îl luau în ris bătendu!l. 

61. Și acoperindu “i faţa 1 în- 
treba zicând: Profetisează, cine 
este care te lovi? 

65. Şi multe altele blasfemând 
ziceau către dânsul. 

66. Şi când să făcu zioă, să 
adună bătrinimea poporului, mai 
mari preoților și cărturari, și “| 
duseră la sinedriul lor zicând: 
Daca tu ești Christosul, spune 
noă. 

67. lar elle zise: Daca vă spun, 
nu veţi crede; şi daca vă întreb, 
nu veţi răspunde. 

69. De acum ânst Fiul omului 
va șădea d'a dreapta puterii lui 
Dumnezeu. 

70. Şi toţi ziseră: Ești tu dar 
Fiul lui Dumnezeu ? Iar el zise   
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către denși: Voi ziceţi, că eu 
sunt. 

T1. Şi ei ziseră: Ce mai avem 
trebuință de mărturie ? Căci noi 
enșine am auzit din gura lui. 

“CAP. XXIII. 

Bisus înaintea lui Pilat; aseminea şi înain- 
tea lui Erod. Osîndirea şi răstignirea lui 

- Zisus. Tâlharul pocăil., Aloartea și îngro- 

parea lui lisus, 

1. Şi ridicându se toală mul- 
ţimea, lor îl duseră înaintea lui 
Pilat. 

2. Şi începură al învinovăţi 
zicend: Pe acesta lam găsit în- 
drumând spre rău neamul no- 
stru, şi împedicând a da tribut 
Cesarului, zicend că el este Chri- 
stos, împărat. 

3. Atuncă Pilat îl întrebă zi- 
cend: Tu ești impăratul Iudeilor? 
Iar el r&spunzend 'i zise: Tu zici. 

4. Şi Pilat zise către mai mari 
preoţilor și gloate. Nu găsesc nică 
o vină în acest om. 

5. Dar ci și mai mult stăruiau 
zicend că întărită poporul, învă- 
țând prin toată Iudea, începând 
de la Galilea penă aci. 

6. Si auzind Pilat de Galle 
întrebă, daca omul este Galileu. 

7. Și înţelegend că este din ţi- 
nutul lui Erod, îl trimise sus la 
Erod, fiind şi el în lerusalem în 
acele zile. 

8. Iar Erod vă&zend pe lisus 
să bucură foarte, căci de mult 
timp doria să'l vază fiind că au- 
zia multe despre el şi aştepta
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să vază vre o minune făcută de 
densul. 

9. Şi 7] întrebă în multe cu- 
vinte, dar el nu îi răspunse nimic. 

10. lar. mai mari preoţilor şi 
cărturari erau de faţă învinovă- 
ţindu '] foarte tare. 

11. Şi Erod împreună cu ceata 
sa de ostași despreţuindu '] şi 
luându”] în ris, îmbrăcându '] cu 
vestmânt strălucitor, îl trimise 
sus la Pilat. 

12. Şi 'n acea zi [rod și Pilat 
să făcură prieteni unul cu altul; 
căci mai 'nainte erau în vrăjmăşie 
între denși. 

13. Atunci Pilat chemând 
la sine pe mai mari preoţilor, pe 
cei mari şi poporul zise către 
denși: 

14. Mi aţi adus pe omul acesta 
ca turburând poporul; și iată, 
cercetându '] înaintea voastră, eu 
n'am găsit în acest om nică o 
vină din câte spuneţi împrotiva 
lui. 

15. Dar nici Erod, căci l'a tri- 
mis sus la noi; şi iată, nimic 
vrednic de moarte n'a fost făptuit 
de deusul. 

16. Deci dar pedepsindu 1 "i 
voi da drumul. 

17. Și area nevoie ca la să'bă- 
toare să dea pentru dânși drumul 
da un închis. 

18. Dar ei strigară tare cu gră- 
madă zicena: lea pe acesta, iar 
pentru noi dă drumul lui Ba- 
rabba; 

19. Care era aruncat în închi-   
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soare pentru o r&scoală făcută 
în oraş şi pentru omor. 

20. Şi Pilat le vorbi iarăşi, vo- 
ind să dea drumul lui Iisus; 

21. Dar ei strigau la aceasta 
zicend: RBăstigneşte '], r&stigne- 

ște 1]. 
22. Şi zise de a treia oară că- 

tre denşi: Dar ce r&u a făcut a- 
cesta? Nici o vină de moarte 
n'am găsit într'ensul; deci pe- 
depsindu '] “i voi da drumul. 

23. lar ei stăruiau cerând cu 
strigăte mari, ca el să, fie răsti- 
gnit. Şi strigătele lor şi ale preo- 
ților mai mari biruiră,. 

24. Atunăă Pilat hotări să se 
facă cererea, lor. 

25. Şi dete drumul la acela care 
era aruncat în închisoare pentru 
răscoală și omor, pe care îl ce- 
reau; iar pe isus îl dete în voea 
lor. 

26. Şi când îl duceau, pu- 
n6nd mâna pe uu oare care Si- 
mon Cireneu venind de la câmp, 
puseră crucea pe el ca s'o ducă 
în urma lui lisus. 

27. Și "i urma mulţime mare 
de popor și femei, care se băteau 
în pept și plângeau cu lacrămi. 

28. Iar Jisus întorcânduse că- 
tre densele zise: liice ale Leru- 
salemului, nu plângeţi de mine, 
ci plângeţi de voi €nșivă şi de 
copii voştri; 

29. Căci iată, vin zile în care 
vor zise: Fericite sânt cele sterpe, 
şi pântecele care n'au născut, şi 
țițele care n'au aplecat. 

30. Atunci vor începe a zice
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munţilor: Cădeţi peste noi, şi 
dealurilor: Ascundeţi ne. 

31. Pentru că daca ei fac a- 
cestea cu copacul verde, ce va 
fi cu cel uscat? 

32. Şi s& duceau și alţi doi fă- 
cători de rele, ca să fie omoriţi 
împreună cu dânsul. 

33. Şi când veniră la locul 
uumit căpăţină, acolo îl r&sti- 
gniră, asemenea şi pe făcători de 
vele, pe unul d'a dreapta, și pe 
altul d'a stinga. 

35. lar lisus zicea: Părinte, 
cartă "i; căci nu știu ce fac. Şi 
împărțind hainele lui aruncară 
sorți. 

35. Şi stetea poporul privind. 
Şi nai mari îl luau în ris zicend: 
Pe alţi a mântuit; să s& mântu- 
iască pe sine Ensuși, daca acesta, 
este Christosul lui Dumnezeu, a- 
lesul. 

36. Dar și ostași veniţi îl luau 
în ris, 

37. Aducendu "i oţet şi zicend: 
Daca tu ești împăratul Iudeilor, 
mântueşte te pe tine Ensuți. 

38. Şi inscripţia scrisă d'asupra 
lui era, în grecește, şi latineşte, și 
ebreește: ACESTA ESTE IMPE- 
RATUL IUDEILOR. 

39. lar unul dintre făcători 
de rele pironiţă îl defăima zicend: 
Nu ești tu oare Christosul? Mân- 
tuește te pe tine ânsuţi şi pe noi. 

40. Şi respunzend celălalt zise 
înfruntându?l: Nu te temi tu de 
Dumnezeu, că în aceeași osîndă 
ești ? 

41. Şi noi cu dreptate; căci   

luăm cele cuvenite ce am făpluit; 
dar acesta n'a făptuit nimic ne- 
cuviincios. 

42. Şi zicea: Iisuse, adu "ţi a- 
minte de mine, când vei fi venit 
întru împărăţia ta. 

43. Şi lisus "i zise: Adevăr zic 
ţie, astăzi, vei fi împreună cu 
mine în raiă. 

44. Şi era acum ca la al 
șaselea ceas, și întunerec să făcu 

peste tot pămentul până la al 
noulea ceas, 

45. Perind soarele; și catape- 
tasma templului fu sfășiată prin 
mijloc. 

46. Şi strigând cu glas mare 
lisus zise: Părinte, în mâinele 
tale încredinţez spiritul meu. Și 
aceasta zicând 'şi dete sufletul. 

47. lar sutașul văzend ce sa 
făcut măria pe Dumnezeu zicând: 
Intr'adevăr omul acesta era drept. 

48. Şi toate gloatele venite îm- 
preună la această privelişte, după 
ce priviră cele făcute, bătendu'și 
pepturile se întorceau îndărăt. 

49. Şi toţi cunoscuţi lui şi fe- 
meile, care "i urmau împreună 
din Galilea, steteau de departe 

spre a vedea, acestea. 

50. Şi iată, un bărbat cu 
numele Iosef, sfetnic fiind, bărbat 

bun şi drept, — 

„51.— Acesta nu să învoise cu 

hotărîrea şi lucrarea lor —, din 

Arimatea, oraș al ludei, și care 

aștepta și el impărăţia lui Dum- 

nezeu, 
52. Acesta venind la Pilat ceru 

corpul lui lisus.
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53. Si luându '] jos, îl înfășură 
în pânză, și 'l puse într'un mor- 
ment săpat în peatră, unde ni- 
menea nu mai fusese pus. 

54. Şi era zi de pregătire, şi 
sâmbăta, avea să înceapă. 
"55. Şi urmându i femeile, care 
veniseră împreună cu densul din 
Galilea, zăriră mormentul, şi cum 
fu pus corpul lui. 

56. Şi întorcendu se îndărăt 
pregătiră aromate și mir; şi sâm- 
“băta se odichniră după lege. 

CAP. XXIV. 

Femeile, ângeri şi Petru la mormânt. Călă- 
tori la Emaus. Christos înviat vine în mi,- 
locul ucenicilor. Cele din urmă porunci și 
înălțarea la cer, 

1. Iar în întâia zi a săptămeâ- 
nci, dis de dimineaţă, veniră la 
“morment aducând aromatele ce 
pregătiseră. 

2. Şi găsiră peatra prăvălită de 
la mormânt. 

3. Şi intrând nu aflară corpul 
Domnului lisus. 

4. Şi pe când ele crau în ma- 
re nedomirire despre aceasta, 
iată, doi Părbaţi stătură înaintea 
lor în vestminte luminând ca 
fulger; 

5. Iar ele speriindu se și ple- 
când feţele spre păment, ei zi- 
seră către densele: Pentru ce 
căutaţi pe cel viu între cei morţi ? 

6. Nu este aci, ci sa sculat; 
aduceţi vă aminte, cum va vor- 
bit, pe când era ânch& în Ga- 
lilea;   
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7. Zicend că Fiul omului trebue 
să fie dat în mâini de oameni 
păcătoşi, și să fie răstignit, dar 
a treia zi să fie înviat. 

8. Şi ele 'și aduseră aminte de 
cuvintele lui, 

9. Şi întorcendu se de la mo:- 
ment vestiră toate acestea la cei 
unsprezece şi la toţi ceilalți. 

10. Si erau: Maria Magdalena 
și Ioana și Maria lui Iacob; şi 
altele împreună cu densele, care 
spuneau acestea către apostoli. 

11. Şi cuvintele acestea se pă- 

rură înaintea lor ca o poveste, 
şi nu le au crezut. 

12. Dar Petru sculându se a- 
lergă, la morment, și plecându se 
vede făşiile de pânză singure; şi 
se duse a casă minunându se de 
ce sa făcut. 

13. Şi iată, doi dintre denși 
se duceau în acea zi la un sat, 
depărtat de Ierusalem șaizeci de 
stadii, al cărui nume Emanus. 

14. Şi ei vorbiau unul către 
altul de toate întimplările acestea. 

15. Şi pe când vorbiau ei şi 
cercetau împreună, apropiindu se 
și lisus €Ensuşi mergea împreună 
cu denși. 

16. Iar ochi lor erau ţinuţi ca 
să nul cunoască, 

17. Şi el zise către denşi: Ce 
sint cuvintele acestea pe care 
le aruncaţi unul altuia între voi 
merzând? Şi ei stătură cu pri: 
virea posomorită. 

18. Și r&spunzend unul cu nu- 
mele Cleopa zise călre densul: 
Tu singur stai ca strein în le-
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rusalem şi n'ai aflat cele întim- 
plate în el în aceste zile ? 

19. Şi le zise: Care? Jar denși 
"i ziseră: Cele despre lisus Na- 
zarenul, care a fost bărbat pro- 
fet, puternice în faptă și în cu- 
vânt înaintea lui Dumnezeu și a 
tot poporul: 

20. Cum mai mari preoţilor și 
mai mari noștri îl deteră la o- 
sîndă de moarte, şi "| răstigniră. 

21. Şi noi nădăjduiam că el 
este care avea să scape pe Israel. 
Dar cu toate acestea astăzi merge 
pe a treia zi de când sau făcut 
acestea. 

22. Intr'adevăr unele femei din- 
tr'ale noastre ne au pus în ui- 
mire, căci fiind duse de dimineaţă 
la morment; 

23. Şi negăsind corpul lui ve- 
niră spunând că au văzut ară- 
tare de ângeri, care zic că el este 
viu. 

24. Şi se duseră la mormânt 
uni dintre cei cu noi, şi găsiră 
astfel după cum au spus femeile; 
dar pe densul nu '] văzură. 

25. Atunci el zise către dânşi: 
Nepricepuţilor și cu inima întâr- 
zietori a crede în cele ce au spus 
profeţi. 

26. Oare nu trebuia ca Christos 
să sufere acestea și să intre în 
mărirea, lui ? 

27. Și începend de la Moise şi 
de la toţi profeţi le tâlcui cele 
despre dânsul în toate serip- 
turile. 

28. Şi să apropiară de saltul   
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unde mergeau, Şi el să făcea că 
merge mai 'nainte. 

29. Dar ei stăruiră de densul 
zicend: R&mâi împreună cu noi; 
pentru că este spre seară, și zioa 
s'a dus acum. Şi intrâ ca să r&- 
mâe cu dânși. 

30. Şi pe când sta el la masă 
împreună cu dânși, luând pâinea 
binecuveniă, și frângend le dete 
în mână. 

31. Atunci să deschiseră ochi 
lor şi 'l cunoscură; dar el să făcu 
nevăzut d'inaintea lor. 

32. Şi ziseră unul către altul: 
Oare nu ne ardeu inima în noi 
când ne vorbia pe cale, când ne 
lămuria scripturile ? 

33. Şi sculânduse ei în acel 
ceas să întoarseră la lerusalem, 
și aflară adunaţi pe cei unspre- 
zece, şi pe cei împreună cu dânși, 

34. Care ziceau, că într'adevăr 
a înviat Domnul, și s'a arătat lui 
Simon. 

35. Și ei spuneau cele de pe 
cale și cum li s'a făcut ennoscut 
la frângerea pâinei. 

36. Și vorbind ei acestea, 
Iisus &nsuși stătu în mijlocul lor, 
și le zise: Pace voă! 

317. Dar ei spăimântându se şi 
înfricoșându se gândiau că văd 

un spirit. 
38. Şi le zise: Pentru ce sân- 

teţi turburaţi ? Şi pentru ce să 
ridic gânduri în inima voastră? 

39. Vedeţi mâinele mele şi pi- 
cioarele mele, că eu 6nsumi sânt; 

pipăiţi mă și vedeţi; pentru că 
un spirit nu are carne şi oase,
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după. cum mă vedeţi pe mine că 
am. 

40. Si zicend aceasta le arătă 
mâinele şi picioarele. 

41. Dar ei de bucurie necre- 
zend ânchă şi minunându se le 
zise: Aveţi ceva de mâncare aci ? 

42. Şi denși "i deteră o parte 
de pește fript şi dintrun fagur 
de miere. 

43, Şi luând înaintea tuturor 
mâncă, 

44. Apoi zise către denșşi: 
Acestea sunt cuvintele pe care 
vi le am vorbit, fiind ânchă îm- 
preună cu voi, că trebue a fi îm- 
plinite toate cele scrise despre 
mine în legea lui Moise, și în 
profeți și în psalmi. 

45. Atunci deschise mintea lor 
să înţeleagă scripturile; 

46. Şi le zise că așa stă scris, 
și că așa trebuiu, ca Christos să 
sufere și să, învieze dintre morţi 
a treia zi   
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47. Şi să se predice în numele 
său pocăință și ertare de păcate 
la toate neamurile, începând de 
la Ierusalem. 

48. Voi sânteţi marturi de a- 
cestea; şi iată, eu trimit făgă- 
duinţa Tatălui meu peste voi; 

49. Dar voi staţi în oraşul Ie- 
rusalem penă ce veţi îmbrăca pu- 
tere de sus. 

50 Şi 'i duse afară penă 
spre Betania; şi ridicând mâinele 
sale "i binecuventă. 

51. Şi pe când "i binecuvânta, 
să despărţi de denși, şi fu dus 
în sus la cer. 

52. Iar închinându se lui să 
întoarseră la Ierusalem cu bu: 
curie mare; 

53. Şi erau neîncetat în san- 
tuar, ldudând şi binecuvântând 
pe Dumnezeu. 

AMIN



SÂNTA EVANGHELIE 

DUPE 

LOAN 2 

CAP. |. 

Iisus Christos este întruparea Cuventului. 

Joan botezătorul mărturisește peniru Chzi- 
stos. Chemarea lui Andreiu şi acelor eu 
densul. Chemarea lui Petru, Filip si Na- 
tanari, 

1. În început era Cuvântul, și 
Cuventul era Ja Dumnezeu, şi 
Dumnezeu era Cuvântul. 

2. Acesta era în început la 
Dumnezeu. 

3. Printr'ensul tota fost făcut, 
și fără densul nimic n'a fost fă- 
cut, ce este făcut. 

4. Viaţă era într'ensul, și viaţa 
era lumina oamenilor. 

5. Şi lumina în întunerec să 
arată, și întunerecul n'o prinse. 

6. Posta un om trimis de la 
Dumnezeu, al cărui nume era 
loan. 

“î. Acesta veni spre mărturie, 
ca să mărturisiască pentru lu- 
mină, ca toţi să crează printr'”- 
ensul. - 

8. Nu era acela lumina, ci veni 
ca să mărturisiască pentru lu- 
mină. : 

9. Era lumina cea adevărată,   

care luminează pe oră ce om, ve- 
nind în lume. 

10. în lume era, și lumea prin- 
tr'ensul fu făcută, și lumea iu "k 
cunoscu, 

11. La ale sale veni, și ai săi 
nu 7] primiră. 

12. ar câţi îl primiră le dete 
putere ca să fie fii ai lui Dum- 
nezeu, adecă celor care crede în 
numele lui. 

13. Care nu din sânge, nică din 
a cărnei voinţă, nici din voinţă 
de bărbat, ci din Dumnezeu fură 
născuți. 

14. Şi cuventul carne se făcu, 
şi locui între noi, şi văzurăm mă- 
rirea lui, mărire ca a unui-nă- 
scut de la Tatăl, plin de dar și 
adevăr. 

15. Joan mărturisește pen- 
tru dânsul şi strigă zicend: A- 
cesta era despre care am zis: 
Cei care vine după mine a fost 
înaintea mea; pentru că era mai 

"nainte de.mine. 
16. Căci din aceea cu ce den- 

sul era plin noi toţi am luat, a- 

decă dar pentru. dar;.
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17. Pentru că legea a fost dată 
prin Moisc, darul şi adevărul prin 
lisus Christos a venit. 

18. Pe Dumnezeu nimeni nu 
Va văzut vre odată; Fiul unul 
născut, care este la sînul Tatălui, 
acela a spus. 

19. Şi aceasta este mărturia 
iui loan, când trimiseră la densul 
Tudei din Ierusalem pe preoţi și 
leviţi, ca să 'l întrebe: Tu cine 
ești ? 

20 Si mărturisi, și nu tăgădui, 
ci mărturisi că nu sunt eu Chri- 
stosul. 

21. Şi 11 întrebară: Ce dar? 
Eşti tu Elie? Şi zise: Nu sunt. 

22. Eşti tu profetul? Şi ră- 
spunse: Nu. Deci "i ziseră: Cine 
cești ? Ca să dăm răspuns celor 
care ne au trimis. 

23. Ce zică despre tine 6nsuţi? 
Zise: lu sânt glas de strigător 
în pustie: Indreptaţi calea Dom- 
nului; după cum a zis Isaia pro- 
fetul. 

24. Şi trimişi erau dintre Ia- 
Yisei. 

25. Şi 1 întrebară, și i ziseră: 
Pentru ce botezi dar, daca tu nu 
eşti Christosul, nici Elie, nici pro- 

fetul ? 

26. Ră&spuse lor loan zicend: 
Eu botez cu apă; dar în mijlocul 
vostru stă acela pe care voinu i 

știță, 
21. EI este care vine după mine, 

care a fost înaintea mea, căruia 
eu nu sânt vrednic să desleg cu- 
reaoa încălțămintei lui 

28. Acestea au fost în Betania   

dincolo de Iordan, unde boteza 
Ioan. 

29. A doa zi vede Ioca pe 
lisus venind la dânsul și zice: 
Iată, Moelul lui Dumnezeu, care ri: 
dică păcatul lumei. 

30. Acesta este pentru caream 
zis: După mine vine bărbat, care 
a fost înaintea mea, pentru că 
cra mai mainte de mine. 

31. Şi cu nul ştiam; dar ca 
să fie adus lui Israel la cunoştinţă, 
pentru aceasta am venit eu bote- 

zând cu apă. 
32. Și loan mărturisi zicând 

că am văzut Spiritul pogorîndu se 
ca un porumb din cer, şi rămase 

peste dânsul. 
33. Şi eu nul știam; dar cel 

care mă trimiso să botez cu apă, 
acela 'mi a zis: Peste care vei fi 
văzut Spiritul pogorindu se, şi 
rămânând peste deusul, acesta 
este care botează cu Spirit Sânt. 

34. Şi cu am văzut, și am măr- 
turisit că acesta este Fiul lui Dum- 
nezeu. 

35. A doa zi iarăşi sta Ioan, 
şi doi dintre ucenici lui; 

36. Şi uilându se în faţa lui 
lisus care umbla zice: Iată, Melul 
lui Dumnezeu. 

37. Și cei doi ucenici '] auziră 
vorbind, şi se duseră după lisus. 

38. lar lisus intorcendu se şi 
văzendu îi urmând le zice: Ce 
căutaţi ? Şi ei ziseră: Rabi,— ceea 
ce însemnează Invăţătorule —, 
unde stai? 

39. Veniţi şi veţi vedea, le zice 
cl. Deci veniră și văzură unde
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stă, și r&maseră la dânsul în zioa 
accea; şi era ca la al zecelea 
ceas. 

40. Andreiă, fratele lui Simon 
Petru, era unul din cei doi care 
auziră de la loan și să duseră 
după dânsul. 

41. Acesta găsește mai 'niciu 
pe fratele său Simon, şi "i zice: 
Noi am găsit pe Messia, adecă 
pe Christos, 

42. Şi "1 duse la lisus. [ar lisus 
uitându se în faţa lui zise: Tu 
eşti Simon, fiul lui Ioan; tu vei 
fi numit Chefa, care însemnează 
Petru. 

43. A doa zi lisus voi să 
plece în Galilea, și găsește pe 
Filip, şi “i zice: Urmează "mi. 

44. Iar Filip cra din Betsaida, 
din orașul lui Andreiii şi Petru. 

45. Filip găsește pe Natanael 
și "i zice: Pe acela despre care 
au scris Moise în lege și profeţi 
noi lam găsit, pe lisus din Na- 
zaret, fiul lui Iosef. 

46. Şi Natanael 'i zise: Din Na- 
zaret poate fi ceva bun? Filip "i 
zice: Vino și vezi. 

41. lisus văzu pe Natanacl ve- 
nind la dânsul, şi zice despre el: 
lată cu adevărat un Îsraelit în 
care nu este viclenie. 

48. De unde m& cunoşti? îi 
zice Natanael. Ră&spunse lisus şi 
"i zise: Te am văzut stând sub 
smochin mai nainte d'a te striga 
tilip. 

49. N&spunse Natanael și“ zice: 
Rabi, tu eşti Fiul lui Dumnezeu, 
tu ești împăratul lui Israel.   
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50. R&spunse lisus şi “i zise: 
Pentru că "ţi am zis, că te am 
văzut sub smochin, crezi? Mai 
mari de cât acestea vei vedea. 

51. Adevăr, adevăr zic voă, de 
acum veţi vedea cerul deschi- 
zendu se, și pe ângeri lui Dum 
nezeu suindu se și pogorându se 
peste Fiul omului. 

CAP. II. 

Prefacerea apei în vin la nunta din Cana 
Gatilei. Alungarea dia santuar a celor 
care făceau , egustorie acolo. 

1. Şi a treia zi a fost nuntă în 
Cana Galilei; şi muma lui lisus 
era acolo. 

2. Şi fu chemat la nuntă şi 
Iisus și ucenici săi. 

3. Şi fiind lipsă de vin, muma 
lui lisus zice către dânsul: Vin 
nu mai au, 

4. Dar lisus "i zice: I'emee, ce 
am cu cu tine? Ceasul meu n'a 
venit ânchă&. 

5. Zice muma lui călre cei ca- 
re slujau: Faceţi ori ce va zice 
vo. 

6. Şi erau acolo şase vase de 
apă făcute din peairă, puse pen- 
tru curățirea ludeilor, luând fie 
care câte doă sau trei măsuri. 

7. Zice lor lisus: Umpleţi va- 
sele cu apă. Şi le umplură până 

sus. 
8. Şi le zice: Acum scoateţi și 

duceţi nunului. Şi denși %i du- 

seră. 
9 Şi când gustă nunul apa fă- 

cută vin, şi nu știa de unde este 

10
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—- iar slujitori care adusese apa 
știau —, nunul chemă pe mire şi 
i zice: 

19. Ori ce om pune întâiu vi- 
nul bun, și când sau îmbătat, 

atunci pune pe cel rău; 

11. Dar tu ai ţinut vinul bun 
până acum. Acest început al mi- 
nunilor î7 făcu lisus în Cana Ga- 
lilei, şi făcu cunoscut mărirea sa; 
şi ucenici săi crezură îutr'ensul. 

12. După aceasta se duse 
în jos la Capernaum, densul, şi 
muma lui, și fraţi lui, şi ucenici 
lui; şi acolo nu r&maseră multe 
zile. 

13. Şi era aproape Paştele 
Iudeilor, și lisus se duse în sus 
la Ierusalem. 

14. Si găsi în santuar pe cei 
care vând boi și oi și porumbei, 
și pe schimbători de bani șă- 

zeud; 
15. Şi făcend un biciii de îm- 

pletituri, dete toate afară din san- 
tuar, atât oile, căt și boi; și vărsă 
bani mărunți ai schimbătorilor;, 
și ră&sturnă mesele lor; 

16. Şi zise celor care vindeau 
porumbei: idicaţi acestea d'aici; 
nu faceţi casa Tatălui mcu casă, 
de negustori. 

17. Si ucenici lui 'şi aduseră, 
aminte, că este scris: livna ca- 
sei tale mă& va mistui. 

18. Răspuns au dar ludei şi "i 
ziseră: Ce semn ne arăţi, că faci 

acestea ? 
19. Răspuns a lisus şi lezise: 

Surpaţi acest templu, şi în trei 
zile îl voi ridica. 
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20. Si Iudci ziseră: Acest tem- 
plu fu clădit în patruzeci şi șase 
de ani, și tu îl vei ridica în trei 

zile ? 
21. Dar el zicea de templu, de 

corpul său. 
22. Deci când se sculă dintre 

morţi, ucenici săi 'şi aduseră a- 
minte, că aceasta zicea, și cre- 
zură seripturei, și cuventului pe 
care la spus lisus. 

23. lar când era în leru- 
salem la Paște, în sărbătoare, 
mulţi crezură în numele lui vă 
zend semnele lui pe care le făcea. 

24, Dar lisus ensuşi nu se în- 
credea în ei, pentru că el cunoştea 
pe toți; 

25 Și pentru că nu avea tre- 
buinţă ca să mărturisiască cine 
va pentru om; căci el cusuși cu- 
noștea ce era în om. 

CAP. III. 

Convorlirea lui Zisus cu Xicodem. Ioan lo- 
tezătorul mărturiseşte de a doa oară pen- 

tru Zisu. 

1. Şi între Farisei era un om 
cu numele Nicodem, un mai mare 
al Iudeilor. 

2 Acesta veni la densul noap- 
tea şi “i zise: Rabi, știm că ai 
venit învăţător de la Dumnezeu; 
pentru că nimeni nu poate face 
minunile pe care le faci tu, daca 
nu este Dumnezeu cu dânsul. 

3. Răspunse lisus şi "i zise: 
Adevăr zic ţie, daca cineva nu 
va fi fost născut de sus, nu 
poale vedea împărăţia lui Dum- 
nezeu.
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4. Zice către densul Nicodem: 
Cum poate un om bătrin fiind 
ca să [ie născut? Nu cumva poate 
întra de a dva oară în pântecele 
mumei sale, ca să fie născut? 

5. R&spunse lisus: Adevăr zic 
ție: Daca cineva nu va fi fost 
născut din apă și Spirit, nu poa- 
te intra în împărăţia lui Dum- 
nezeu. 

6. Ce este născut din carne, 
carne este, și ce este născut din 
Spirit, spirit este. 

1. Nu te mira de ce ţi am 
zis: Voi trebue să fiţi născuţi 
de sus. 

8. Ventul suflă unde voeşte, şi 
vuetul lui "7 auzi, dar nu știi de 
unde vine și unde se duce; astfel 
este ori cine care e născut din 
Spirit. 

9. Respunse Nicodem și "i zise: 
Cum pot să fie acestea? 

10. Respunse lisus şi "i zise: 
Tu eşti învățătorul lui Israel, și 
uu cunoşti acestea ? 

11. Adevăr, adever zic ţie, că 
noi vorbim ce știm, și mărturi- 
sim ce am văzut; dar voi nu pri- 
iţi mărturia noastră, 

12. Daca vam spus cele pă- 
menteşti și nu credeţi, cum veţi 
crede daca v& spun cele cerești? 

13. Si nimeni nu sa suit în 
cer, de cât numai cel care sa 
pozgorit din cer, Fiul omului, care 
este în cer. 

14. Şi după cum Moise ridică 
în sus şarpele in pustie, așa tre- 
bue să fie ridicat în sus Fiul o- 

mului;   

15. Pentru ca ori cine crede 
într'ânsul să nu piară, ci să aibă 
viaţă vecinică, 

16. Căci Dumnezeu a iubit 
lumea aşa de mult, în cât a dat 
pe Fiul său Unul-născut, pentru 
ca ori cine crede într'ânsul să 
nu piară, ci să aibă viaţă veci- 
nică. 

17. Căci Dumnezeu n'a trimis 
pe Fiul său în lume, ca să osin- 
diască lumea, ci pentru ca lumea 
să fie mântuită printr'ensul. 

18. Cine crede într'ensul nu 
este osindit, sar cine nu credea 
şi fost osîndit, pentru că n'a cre- 
zut în numele Unui-născut Fiu 
al lui Dumnezeu. 

19. Iar osînda este aceasta, că 
lumina a venit în lume, şi 0a- 
meni au iubit întunerecul mai 
mult de cât lumina; pentru că 
faptele lor erau rele. 

20, Căci ori cine făptuește rele 
uraște lumina, şi nu vine la lu- 
mină, pentru ca faptele lui să nu 

fie mustrate. 
21. lar cine lucrează adevărul 

vine la lumină, pentru ca faptele 
lui să fie cunoscule, pentru că 
sunt săvârșite în Dumnezeu. 

22. După acestea veni lisus 
şi ucenici săi în pămentul ludei; 
şi acolo petrecea timpul cu denși, 

și boteza. 
23. Si boteza şi loan în Enon, 

aproape de Salim, pentru că erau 

acolo ape multe; şi veniau și se 

botezau. 
24. Căci Ioan nu cra ânchăa- 

runcat în închisoare.
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25. Deci se născu din partea 
ucenicilor lui Ioan întrebare c'un 
ludeu despre curăţire. 

26. Şi ei veniră la Ioan și “i 
ziseră: Rabi, acela care era cu 
tine dincolo de Iordan, pentru 
care tu ai mărturisit, iată, acesta 
botează, şi toţi vin la densul. 

27. Ră&spunse loan şi le zise: 
Nu poate un om să iea nimic, 
daca nu îi este dat din cer. 

28. Voi 6nşivă 'mi sânteţi mar- 
tori că am spus: Nu sânt eu 
Christosul, dar că sunt trimis 
înaintea aceluia. 

29. Cine are mireasă este mire, 
iar prietenul mirelui, care stă și 
7 ascultă, se bucură foarte de 
glasul mirelui; deci această bu- 
curie a mea este împlinită. 

30. Acela trebue să crească, 
iar eu să scad. 

31. Cel care vine de sus 
este d'asupra tuturor; cel care 
este de pe pământ, de pe pă- 
ment este, şi vorbește cele de 
pe păment; cel care vine din cer 
este d'asupra tuturor. 

32. Şi ce a văzut şi a auzit, 
aceasta mărturiseşte; dar nimeni 
nu primește mărturia lui, 

33. Cine a primit mărturia lui 
a întărit, că Dumnezeu este a- 
devă&rat. 

34. Căci pe cinea trimis Dum- 
nezeu, vorbeşte cuvintele lui 
Dumnezeu, pentru că Dumnezeu 
nn dă spiritul după măsură. 

35. Tatăl iubeşte pe Fiul, şi a 
dat tot în mâna lui. 

36. Cine crede în Fiul are   

viaţă vecinică; iar eine nu a- 
scultă pe Fiul nu va vedea viaţă, 
ci rămâne peste densul urgialui 
Dumnezeu. ” 

CAP. IV. 

Convorbirea lui Iisus cu femeea samaritană. 
Mai multi cred într'ânsul. EI însănătoșază 

pe fiul unui slujitor împărătesc. 

1. Deci cănd înţelese Domnul, 
că Farisei auzise, că lisus face 
şi botează mai mulţi ucenici de 

cât loan. 
2 Deşi lisus ensuși nu boteza, 

ci ucenici săi, 
3. Lăsâ Iudea, şi se duse iar 

în Galilea. 
4. Dar trebuia ca el să treacă 

prin Samaria. 
5. Deci vine la un orașal Sa- 

marii, numit Sichar, aproape de 
locul pe care îl dete Iacob lui 
Iosef, fiul său. 

6. Si acolo era puţul lui Iacob. 
lisus dar ostenit fiind de călă- 
torie să aşăză numai decât lângă 
puț. Era ca la al șaselea ceas. 

1. Atunci vine o femee din Sa- 
maria, ca să scoață, apă; și lisus 
"i zice: Dă 'mi să beau; 

8.. Pentru că ucenici lui se du- 
sese în oraș ca să cumpere de 

mâncare. 

9. Dar femea samaritană "i zice: 
Cum, tu ludeu fiind, ceri să bei 
de la mine, care sint femee sa- 
maritană ? Căci ludei n'au a face 
cu Samaritani. 

10. Răspunse lisus și i zise: 
Daca ştiai darul lui Dumnezeu,
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și cine este care “ţi zice, dă'mi 
să beau, tu ai fi cerut dela den- 
sul, şi “ţi ar fi dat apă vie. 

11. Doamne, "i zice femea, nici 
vas de scos apă nu ai, şi puţul 
este adânc. Deci de unde ai apa 
cea vie? 

12. Nu cumva eşti tu mai mare 
de cât părintele nostru Iacob, 
care ne a dat puţul, şi ensușiel 
a b&ut dintr'ensul, precum şi fii 
săi şi turmele sale? 

13. R&spunse lisus şi "i zise: 
Ori cine bea din apa aceasta va 
înseta iarăşi; 

14 Dar cine va fi băut din apa 
pe care o voi da eu, în veci nu 
va înseta. Şi apa pe care o voi 
da lui să va face într'&nsul isvor 
de apă curgend în viața vecinică. 

15. Doamne, zice femea că- 
tre densul, dă 'mi această apă, 
ca să nu însetez, nici să nu mai 

vin aci să scoţ apă. 
16. lisus "i zice: Du te, cheamă 

pe bărbatul tău, şi vino aci. 
17. Ră&spunse femea și zise: 

Nam bărbat. lisus "i zice: Bine 
ai zis că nam bărbat; 

18. Pentru că cinci bărbaţi ai 
avut, şi pe care laiacum, nu ţi 
este bărbat; adevărat ai spus a- 
ceasta. 

19. Doamne, 'i zice feinea, văz 
că tu ești profet. 

20. Părinţi noştri să închinară 
pe acest munte; și voi ziceţi că 
în lerusalem este locul, unde tre- 
bue a se închina. 

21. Femee, "i zice lisus, crede 
mă, că vine un timp, când nu   

vă veţi închina Tatălui, nici pe 
acest munte, nici în Ierusalem, 

22. Voi vă închinaţi la ce nu 
ştiţi; noi ne închinăm la ce știm; 
pentru că mântuirea din ludei 
este. 

23. Adevărat vine un timp, și 
acum este vemt, când adevăraţi 
închinători se vor închina Ta- 
tălui în spirit şi adevăr; căci şi 
Tatăl pe uni ca aceştia 'i voeşte 
a se închina lui. 

24. Spirit este Dumnezeu; și 

cei care se închină lui, trebue să 
se închine în spirit şi adevăr. 

25. Zice lui femea: Ştiu că 
vine Mesia — adecă Christos —; 
când acela va fi venit, ne va spune 
toate. 

26. Zice ei lisus: Eu stint care 
“ți vorbesc. 

27. Intre acestea veniră uce- 
nici săi, şi se mirau că vorbia 
c'o femee; dar nimeni nu zise: 

Ce voeşti, sau pentru ce vorbeşti 
cu dânsa? 

28. Femea deci 'şi lăsă vasul 
de apă şi se duse în oraș, şi zice 
oamenilor: 

29. Veniţi, vedeţi un om, care 
"mi a spus toate câte am făcut; 
nu cumva acesta este Christosul? 

30. Deci dar ei eșiră din oraş 
şi veniau la dânsul. 

31, Intre acestea îl rugau uce- 
nici zicend: Rabi, mănâncă, 

32. lar el le zise: Eu am să 
mănânce o mâncare, pe care voi 
wo cunoaşteţi. 

33. Deci ucenici ziceau între
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dânși: Nu cumva "ia adus cineva 
să mănânce? ” 

34. Zice lor lisus: Mâncarea 
mea cste ca să fac voea celui 
care m'a trimis, şi să s&verșesc 
lucrul lui. 

35, Oare nu ziceţi voi, că sânt 
ânchă& patru luni, și vine sece- 
rișul ? Iată, zic voă, ridicaţi ochi 
voștri și priviţi că semănăturile 
sânt albe pentru scceriș chiar 
acum. 

30. Secerătorul primeşte plată, 
și adună rod în viaţa vecinică; 
ca să se bucure împreună atât 
semănătorul, cât și secerătorul. 

317. Căci în aceasta este cu- 
ventul adevărat, că altul este se- 
mănătorul, şi altul secerătorul. 

36. Eu vam trimis să seceraţi 
ce n'aţi muncit; alți au muncit, 
și voi aţi intrat în munca lor. 

39. Şi din orașul acela mulţi 
dintre samaritani crezură în tr'En- 
sul pentru cuvântul femei, care 
mărturisia, că 'mia spus toate 
câte am făcut. 

40. Deci dar samaritani, când 
veniră la cl, îl rugau ca să ră- 
mâe la denși; și rămase acolo doă 
zile. 

41. Şi mult nai mulţi crezură 
pentru cuventul lui, 

42. Şi ziceau femci, că nu cre- 
dem numai pentru vorbele tale; 
căci noi Enșine am auzil, şi cu- 
noaştem că €l este cu adevărat 
Mântuitorul lumci, Christosul. 

43. Şi după dos zile eşi de 
acolo și se duse în Galilea. 

41. Căci Isus Ensuşi mărturisi,   

că un profet nu are cinste în pa- 
tria lui. 

45. Deci când veni în Galilea, 
îl primiră bine Galilei care v&- 
zuse toate câte a făcut în Leru- 
salem la sărbătoare; căci şi ei 
venise la sărbătoare. 

46. Deci lisus veni iarăși în 
Cana Galilei, unde fâcuse apa vin. 
Şi era un om împărătesc al cărui 
fiu bolia în Capernaum. 

47. Acesta, auzind că lisus a 
venit din ludea în Galilea, se 
duse la densul și "| ruga ca să 
vie și să tămăduiască pe [iul său; 
căci era să inoară. 

48. Dar zise lisus călre den- 
sul: Voi, daca nu veţi fi văzut 
semne și minuni, nu credeți. 

49. Doamne, zise către densul 
omul împărătesc, vino mai "nainte 
d'a muri copilul meu. 

50. Du te, îi zice Iisus; fiul tău 
trăește. Şi omul se încrezu în cu- 
ventul pe care "i la zis lisus, și 
plecă. 

51. Şi pe când se întorcea 
acum, slugile lui i eşiră înainte 
și vestiră zicând, că copilul său 
trăește. 

52. Deci ceru ştiinţă de la dânși 
despre ceasul, în care a fost mai 
bine. Şi "i spuseră, că ieri la ceasul 
al șaptelea lau lăsat frigurile. 

53. Şi tatăl cunoscu că în acel 
ceas în care "i zise lisus: Fiul tău 
trăește; 

54. Şi crezu densul și toată 
casa lui. Aceasta făcu lisus iarăşi 
ca al doilea semn, după ce veni 
din Iudea în Galilea.
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CAP. Y. 

Zisua însănătoșază sâmbăta pe un slăbănog 
la Hethesda. ludei urmăresc pe isus. Cu- 
vintele lui în această împrejurare. 

1. După acestea era o sărbă- 
toare a Iudeilor, și lisus se duse 
la Jerusalem. 

2, Şi este în lerusalem lângă 
poarta oilor o scăldătoare ce se 
numește pe cbrecşte Bethesda, 
avend emci portice. 

3. In acestea zăcea mulţimea 
mare de bolnavi: orbi, schiopi, 
uscați, 

4. Așteptând mișcarea apei ; căci 
un ânger al Domnului se pogora 
da timp nemerit în scăldătoare, și 

turbura apa; şi cel d'inteiu care 
întra după turburavea apei se fă- 
cea sănătos de orice boală era 
ținut. 

5. Și era acolo un om având 
treizeci și opt de ani în boala sa. 

6. Pe acesta văzându ] lisus 
zăcend, şi cunoscând că de mult 
timp este acum, "i zice: Voeşti 
să fii sănătos? 

7. Doamne, "i răspunse bolna- 
vul, nu am om ca să mă arunce 
în scăldătoare, când apa a fost 
turburată; căci pe când vin eu, 
altul să pogoară înaintea mea. 

8. Scoală te, "i zice lisus, iea, 
patul tău și umblă, 

9. Şi îndată se făcu omul să- 
nătos, și luă patul său şi umbla. 

10. Dar în acea zi era sâm- 
Dătă. Deci ziceau ludei celui tă- 
măduit: Este sâmbătă, nu'ţi este 
ertat să iei patul. 

| 11. Iarelle răspunse: Col care 
mă făcu sănătos, ace'a "mi zise: 
lea patul tâu, şi umblă. 

12. Deci "1 întrebară: Cine este 
omul care "ţi a zis, iea patul t&u 
și umblă ? 

13. Dar cel tămăduit nu știa 
cine este, căci lisus se dele lao 

parte, fiind gloaţă în acel loc. 
14. După acestea Iisus îl gă- 

sește în santuar, şi "i zise: Iată, 
te ai făcut sănătos; de acum nu 
mai păcătui, ca să nu "ţi fie ceva 
mai râu. 

15. Atunci omul s8 duse şi în- 
știință pe ludei că lisus este care 
Va făcut sănătos. 

16 Şi pentru aceasta ludei ur- 
măriră pe lisus, și căutau să” 
omoare, liind că făcea acestea sâm- 
băta; 

17. Dar lisus le răspunse: Ta- 
tăl meu până acum lucrează, și 
cu aseminea lucrez. 

18, Deci pentru aceasta ludei 
căulau şi mai mult ca săi o- 
moare, liind că nu numai că de- 
slega sâmbăta, dar zicea că Dum- 
nezeu este chiar Tatăl s&u, pu- 
n&ndu se pe sine Ensuși de o po- 
trivă cu Dumnezeu. - 

19. Deci r&spunse lisus și 
le zise: Adevăr, adevăr zic voă, 
nu poate Fiul să facă dela sine 
ensuși nimic, daca nu vede pe 
Tatăl fâcend ceva; căci cele ce 
ar face acela, acestea le face și 

liul întocmai 

20. Pentru că Tatăl iubeşte 
pe Yiul și "i arată toate câte fa- 
ce cl; și i va arăta lucruri mai  
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mari de cât acestea, ca să vă mi- 
nunaţi voi. 

21. Căci după cum Tatăl de- 
șteaptă morţi şi le dă viaţa, așa 
și Fiul dă viaţa la cei pe caro “i 
voeşte. 

22. Pentru că nici Tatăl nu ju- 
decă pe nimenea, ci judecata 
toată a dat'o Fiului, ca toţi să 
cinstiască pe Fiul, după cum cin- 
stese pe Tatăl. 

23. Cine nu cinstește pe Fiul, 

nu cinstește pe Tatăl care lu 
trimis. 

24. Adevăr, adevăr zic voă, că 
cine aude cuvântul meu și crede 
în cel care m'a îrimis pe mine 
are viaţă, vecinică, și la judecată, 
nu vine, ci a trecut din moarte 
la viaţă. 

25. Adevăr, adevăr zic voă, că 
vine ceasul și acum este venit, 
când morţi vor auzi glasul Fiului 
lui Dumnezeu, și care vor fi au- 
zit, vii vor fi. 

26. Căci după cum Tatăl are 
viaţă în sine ensuși, astfel a dat, 
şi Fiului să aibă viaţă în sine 
ensuși, 

21. Şi putere "ia dat ca să 
facă judecată, pentru că este Fiu 
al omului. 

28. Nu vă minunaţi de aceasta; 
că vine ceasul, când toţi care 
sunt în morminte vor auzi gla- 
sul lui, 

29. Și care vor [i lucrat cele 
bune vor eşi în înviere de viaţă, 
iar care vor [i fâptuit cele rele 
în înviere de judecată. 

30. Eu nu pot face nimic   

de la mine Ensumi; judec după 
cum aud; și judecata mea este 
dreaptă, pentru că nu caut voea 
mea, ci voea celui care m'a tri- 
mis pe mine, Tatăl. 

31. Daca eu mărturisesc pen- 
tru mine Ensumi, mărturia mea 
nu este adevărată. 

32. Altul este care mărturisește 
pentru mine, și ştiu că adevărată 
este mărturia pe care o dă pentru 
mine 

33 Voi aţi trimis la loan,şia 
mărturisit pentru adevăr. 

34. Dareu nu primesc mărtu- 
ria de la un om, şi zic acestea 
ca voi să fiți mântuiţi. 

35. Acela era luminătorul care 
ardea și lumina; şi voi aţi dorit 
să vă veseliţi pentru un timp în 
lumina lui. “ 

36. Eu am âns& mărturie mai 
mare de cât a lui loan; căci lu- 
crurile pe care mi lea dat Tatăl 
ca să le săverșesc, ele chiar, lu- 
crurile pe care eu le fac, măr- 
turisese pentru mine că Tatăl 
ma trimis. 

37. Și Tatăl care m'a trimis, 
acela a mărturisit pentru mine. 
Nici glasul lui nu 'laţi auzit 
vre o dată, nici faţa lui n'aţi vă&- 
zut o, 

38. Şi cuventul lui nu '] aveţi 
rămăind în voi, pentru că voi nu 
credeţi pe acesta pe care la tri- 
mis acela. 

39. Cercetaţi scripturile, căci 
voi gândiţi că într'ensele aveţi 
viaţă vecinică,; şi acelea sunt ca- 
re mărturisesc pentru mine;
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40. Şi nu voiţi să veniţi la mine, 
ca să aveţi viaţă. 

41. Nu primesc mărire de la 
oameni. 

42. Dar vam cunoscut, că nu 
aveţi în voi €enşivă iubirea lui 
Dumnezeu. 

43. Lu am venit în numele Ta- 
tălui meu, și nu mă primiţi; daca 
altul va fi venit în numele său, 
pe acesta îl veţi primi. 

44. Cum puteţi voi crede, când 
primiţi mărire uni de la alţi, și 
nu căutaţi mărirea care vine de 
la singurul Dumnezeu? 

45. Nu gândiţi că eu vă voi 
învinovăţi la 'Tatăi meu; este cine 
să vă învinovăţiască, Moise în 
care voi v'aţi pus încrederea. 

46. Căci daca aţi crede pe 
Moise, m'aţi crede și pe mine; 
pentru că acela a scris despre 
mine. 

47. Iar daca nu credeţi serip- 
turile aceluia, cum veţi crede cu- 
vintele mele ? 

CAP. YI. 

Săturarea celor cinci mii. Umbiarea lui Iisus 
pe mare. El este pâinea cerească. 

1. După acestea lisus se duse 
dincolo de marea Galilei, ce se 
numește şi marea Tiberiadei. 

2. Și "i urma gloată multă, 
pentru că vedea minunele pe ca- 
re le făcea, la cei bolnavi. 

3. Şi Iisus veni sus pe munte, 
"şi acolo stete jos cu ucenici săi. 

4. Şi era aproape Paștele, săr- 
bătoarea ludeilor. 
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5, lisus ridicând dar ochi și 
văzând că vine spre densul gloată 
multă, zice lui Filip: De unde să, 
“cumpărăm pâini, ca să mănânce 
aceștia ? 

6. lar aceasta o zicea cercân= 
„dul; căci el șlia ce avea să 
facă, 

1. Filip "i răspunse: Pâini pen- 
tru do5 sute de denari nu le 
ajung, ca să iea fie care câte 
puţin. 

8. Și unul dintre ucenici săi, 
Andreiu fratele lui Simon Petru, 
i zice: 

9. Este aci un băeat, care are 
cincă pâini de orz și doi peşti; 
dar ce sunt acestea pentru a- 
tăţia ? 

10. Atunci lisus zise: Spuneţi 
oamenilor să stea jos. Şi era 
earbă multă în acel loc. Deci stă- 
tură jos bărbaţi în număr ca la. 
cinci mii. 

11. Şi lisus luă pâinile şi mul- 
ţumind împărţi ucenicilor și uce- 
nici celor care șădeau; aseminea. 
împărți şi din peşti cât voiră. 

12. lar după ce să săturară, 
zice ucenicilor săi: Strângeţi fră- 
miturile ce au rămas, ca să nu 
se pearză ceva. 

13. Deci ei strânseră şi um- 
plură do&sprezece coșuri de îră- 
mituri care r&ămaseră celor care 
au mâncat din cele cinci pâini 

de orz. 
14. lar oameni v&zend minu- 

nea ce făcu ziceau: Acesta cu a- 
devărat este profetul care vine   în lume.
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15. Deci lisus cunoscend că 
au de gând să vie și să Lica cu 
sila, ca să”l facă împărat, să 
trase iarăşi la o parte în munte, 
cl singur. 

16. Şi când să făcu seară, 
ucenici săi veniră jos la mare, 

17. Si intrând în vas treceau 
dincolo de mare, la Capernaum. 
Si s& făcuse întunerec acum, şi 

“lisus nu venise ânchă la dânși. 
18. Și suflând vânt puternic 

marea se întărită. 
19. Deci după ce mânară ca 

la do&zeci și cinci sau treizeci de 
stadii, zăresc pe lisus umblând 
pe mare, şi apropiindu se de vas; 
și ci s& lemură. 

20. Dar el le zice: Eu sânt;: 
nu vă temeți, 

21. Deci voiau să llica în vas, 
și îndată vasul ajunse la locul la 
care mergeau. 

29. A doa zi gloata care sta 
dincolo de mare văzu că nu fu- 
sese alt vas acolo, de cât unul 
— acela în care intrase ucenici 
dui — și că lisus nu intrase în 
vas împreună cu ucenici săi, ci 
numai ucenici lui plecase, 

23. Că alle vase de la Tibe- 
viada venise aproape de locul, 
unde au mâncat pâinea după ce 
a mulţumit Domnul; 

24. Când văzu dar gloata că 

lisus nu: este acolo, nici ucenici 
lui, intrară ei în vase și veniră 
la Capernaum, căutând pe lisus. 

25. Şi găsindu 1 dincolo de 
mare "i ziseră: Rabi, câud ai a- 
juns aci?   

26. Ră&spunse lor lisus şi zise: 
Adevăr, adevăr zic voă, mă cău- 
taţi, nu pentru că aţi văzut mi- 
nunile, ci pentru că aţi mâncat 
din pâini și vaţi săturat, 

27. Dobendiţi vă nu mâncarea 
cea peritoare, ci mâncarea ce 
v&mâne spre viaţă vecinică, pe 
care Fiul omului o va da vos; 
căci Tatăl, Dumnezeu, pe acesta 

1 a adeverit, 
28, Deci ziseră către dânsul: 

Ce să facem ca să săverșim lu- 
crurile lui Dumnezeu ? 

29. Răspunse lisus și le zise: 
Acesta este lucrul lui Dumnezeu, 
ca să credeţi în acela pe care la 

' trimis densul. 
30. Atuncă "i ziseră: Ce semn 

facă tu dar, ca să vedem şi să, 

credem în tine? Ce lucru faci? 
31. Părinţi noştri au mâncat 

mana în pustie, după cum este 
scris: Pâine din cer le dete să 
mănânce. 

32. Și lisus le zise: Adevăr, a- 
devăr zie vos, nu Moise va dat 
pâinea din cer, ci Tatăl meu vă 
dă pâinea din cer, cea adevărată. 

33. Căci pâinea lui Dumnezeu 
este aceea care să pogoară din 
cer şi dă lumei viaţă. 

34. Deci ziseră către densul, 
Doamne, dă ne tot dauna, această 
pâine. 

35. fise lor lisus: Eu sint 
pâinea. vieţei, cine vine la mine 
nu va flămânzi, şi cine crede în 

mine nu va înseta nici odată, 
36. Dar vam spus că m'aţi şi 

văzut, şi nu credeţi,



37. fot ee'mi dă Tatăl, la mine 
va veni; şi pe cel care vine la 
amine nu'l voi da afară. 

38. Pentru că mam pogorit 
din cer, nu ca să fac voea mea, 
ci voea celui care m'a trimis 

39. Şi aceasta este voea celui 
care m'a trimis, ca tot ce "mi a 
dat mie, să nu perz ceve din el, 
ci să '] înviez în zioa de apoi. 

40. Căci aceasta este voea Ta- 
tălui meu, ca oricine vede pe 
Viu! şi crede într'nsul să aibă 
viață vecănică; şi cu să l înviez 
în zioa de apoi. 

41. Deci ludei murmurau 
împrotiva lui, pentru că zise: Eu 
sânt pânea ce sa pogorit din 

cer, 
42. Și ziceau: Nu este acesta 

fiul lui Iosef, lisus, pe al cărui 

Tată şi pe a cărui mumă noi ii 
ştim ? Cum zice dar că din cer 
m'am pogorit ? 

43. Re&spunse lisus şi le zise: 
Nu murmuraţi între voi. 

44. Nimeni nu poate veni la 
mine, daca nul trage Tatăl care 
m'a trimis; și cu îl voi învia în 

zioa de apoi. 

45. Este scris în profeți: Şi vor 
fi toță învăţaţi de Dumnezeu. Deci 
ori cine a auzit de la Tatăl şi a 
învăţat vine la mine. 

46. Nu pentru că a văzut ci- 
neva pe Tatăl, afară de cel care 
este de la Dumnezeu, acesta a 
văzut pe Tatăl. 

47. Adevăr, adevăr zic voă, 

cine crede în mine, are viaţă 
vecinică,.   
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43. Eu stiut pâinea vieţei. 
49. Părinţii voştri au mâncat 

mana în pustie, și au murit. 
50. Aceasta este pâinea care 

să pogoară din cer, ca cineva 
să mănânce dintr'ensa şi să nu 
moară 

51. Eu sânt pâinea cea vie ca- 
re s'a pogorit din cer; daca mă- 

nâncă cineva din această pâine, 
în veac va fi viu; şi pâinea pe 
care eu o voi da este carnea mea 
— pe care eu o voi da — pentru 

viaţa lumei. 
52, Deci ludei se cerlau în- 

tre denşi zicend: Cum poate a- 
cesta a ne da să mâncăm carnea 
lui ? _ 

53. Dar lisus le zise: Adevăr, 

adevăr zic voă, daca nu veţi fi 

mâncat carnea Fiului omului, și 

nu veţi fi băut sângele lui, nu 

aveţi viaţă în voi enșive. 

54. Cine mănâncă carnea mica 

şi bea sângele meu-are viaţă veci- 

nică, şi eu îl voi învia în zioa de 

apoi. 

55. Căci carnea mea este mân- 

care adevărată, şi sângele meu 

băutură, adevărată. 

56. Cine mănâncă carnea mea 

şi bea sângele meu rămâne în 

mine şi eu într'ensul. 

57. După cum ma trimis pe 

mine Tatăl cel viu, și eu sânt 

viu pentru Tatăl, așa şi cine mă 

mănâncă pe mine, acela va fi viu 

pentru mine, 

58. Aceasta este pâinea care 

sa pogorit din cer; nu după cum 

au mâncat părinți voștri mana
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și au murit; cine mănâncă a- 
ceastă pâine va fi viu în veci. 

59. Acestea le vorbi în sina- 
gogă învățând în Capernaum. 

60. De aceea mulţi dintre 
ucenici lui auzindu Iziseră: Aspru 
este cuvântul acesta; cine poate 
să 'l asculte ? 

61. Şi lisus cunoscend în sine 
ensuși câ ucenici săi murmură 
despre aceasta le zise: Aceasta 
vă sminteşte? 

62. Dar daca veți vedea pe Fiul 
omului suindu se unde era mai 

"nainte ? 
63 Spiritul este care face viu; 

carnea nu foloseşte nimic; cu- 

vintele, pe care eu vi le am zis, 
sunt spirit, și viaţă sunt. 

64. Dar sânt uni dintre voi 
care nu cred. Căci lisus știa d'in- 
ceput că sânt uni care nu cred, 

și cine este care avea să] dea 
prius. 

65. Şi zicea: Pentru aceasta 
vam spus, că nimenea nu poate 
să vie la mine, daca nu “i este 
dat de la “tatăl meu. 

66. De aceea mulţi dintre 
ucenici săi se duseră îndărăt, şi 
nu mai umblau cu dânsul. 

67. Deci lisus zise celor doi- 
sprezece: Nu cumva voiţi să ple- 
caţi și voi? 

68. Doamne, 'i răspunse Simon 
Petru, la cine ne vom duce? Tu 
ai cuvinte de viaţă vecinică,; 

69. Şi noi am crezut și am cu- 
noscut că Tu eşti sântul lui Dum- 
nezeu. 

10. Ră&spunse lor lisus: Nu 

  

vam ales eu oare pe voi doi- 
sprezece ? Şi unul dintre voi este 
-diabol. 

71. Jar el zicea de Iuda al lui 
Simon Iscariotu, căci acesta, unul 
dintre cei doisprezece, avea să i 

dea prins. 

CAP. VII. 

Neeredinţa fraților lui Iisus. Vorbirea lui 

Tisus cu Rudei la sărbătoarea corturilor. 

1. După acestea lisus umbla 
în Galilea; căci nu voia să umble 
în Iudea, pentru că Judei căulau 
să '] omoare. 

2. Şi era aproape sărbătoarea 
ludeilor, înfigerea corturilor. 

3. Deci ziseră către dânsul fraţi 
lui: Strămută te de aici, şi dute 
în Iudea, peniru ca și ucenici 
tăi să vază lucrurile pe care le 

faci. 
4. Căci nimeni nu face ceva 

într'ascuns, şi caută el Ensuși a 
fi fără sfială. Daca faci acestea, 
fă te cunoscut lumei pe tine 
ensuți. 

5. Peniru că nici fraţi lui nu 
credeau într'ensul. 

6. Deci lisus le zice: Timpul 
meu nu este ânchă acum, iar 
timpul vostru în tot-dauna este 
gata. 

1. Lumea nu vE& poate uri pe 

voi, dar pe mine mă uraște, 
pentru că eu încredinţez despre 
densa că lucrurile ei sânt rele. 

-8. Duceţi vă voi la sărbătoare; 

eu nu mă duc ânchă la sărbă-
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toarea aceasta, pentru că timpul 
îneu nu sa împlinit ânchă. 

9. Şi zicendu le acestea rămase 
în Galilea. 

10. Iar după ce plecară fraţi 
săi la s&rbătoare, atunci se duse 
şi el, nu de faţă, ci cam în a- 
scuns. 

it. Deci ludei îl căutau la săr- 
bătoare și ziceau: Unde este a- 
cela ? 

12. Şi era nemulţumire mare 
despre densul printre gloate. Uni 
ziceau că este bun; iar alţi zi- 
ceau: Nu, ci amăgește gloata. 

13. Totuşi de frica ludeilor, 
nimenea nu vorbia de densul fără 
sfială, 

14. Iar când fu jumătatea, 
sărbătorei, Iisus se duse sus în 
santuar şi învăța. 

15. Şi ludei se minunau zicând: 
Cum ştie acesta, carte, fără să fi 
învăţat ? 

16. Dar lisus le r&spunse şi 
zise: Învățătura nea nu este de 
la mire, ci a aceluia care m'a 

trimis pe mine; 

19. Daca voește cineva să facă, 
voea lui, va cunoaște din învă- 
ţătura aceasta, daca este de la 
Dumnezeu, sau daca eu vorbesc 
de la mine 6nsuni. 

18. Cine vorbeşte de la sine 
caută mărirea sa; iar cine caută, 

mărirea, celui care l'a trimis, a- 
cesta este adevărat, şi nedreptate 
nu este într'6nsul. 

19. Oare nu Moise v'a dat legea, 
și nimenea dintre voi nu ţine   
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legea? Pentru ce căulaţi să mă 
omoriți ? 

20. R&spunse gloata și zise: 
Ai demon; cine caută să te o- 
moare ? 

21. Respunse lisus şi le zise: 
Un lucru am făcut, şi toţi vă mi- 
nunaţi. 

22. De aceea va dat Moise tă- 
crea împrejur, nu pentru că este 
de la Moise, ci de la părinţi, şi 
astfel tăeţi împrejur pe om sâm- 
băta. 

23. Deci daca un om primește 
tăerea împrejur sâmbăta, pentru 
ca să nu fie călcată legea lui 
Moise, pe mine v& mâniaţi, că 
am făcut sâmbăta pe un om în- 
tree sănătos ? 

24. Nu judecaţi după vedere, 
ci judecaţi judecată dreaptă. 

25. Deci uni dintre lerusa- 
lemitani ziceau: Nu este oare a- 
cesta pe care ei îl caută casă l 
omoare? 

26. Și iată, vorbeşte fără sfială, 
şi denşi nimic nu 'i zic. Nu cum- 
va cei mari au cunoscut cu a- 
devărat, că acesta este Chri- 
stosul? 

27. Dar noi știm pe acesta de 
unde este; și când va veni Chri- 
stosul, nimenea nu ştie de unde 
este. 

28. Deci lisus strigă învățând 
în santuar și zicând: Şi pe mine 
mă știți, şi știți de unde sânt; 
şi de la mine ensumi n'am venit, 
ci adevărat este celcare m'a tri- 
mis, pe care voi nu] şiiţi; 

29. Dar eu îl știu; pentru că
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de la dânsul stint, și acela m'a 
trimis. 

30. Deci căutau ca să! prinză, 
dar nimenea nu puse mâna pe 
densul, pentru că nu venise ânchă 
ceasul lui. 

31. Și mulţi din gloată crezură 
într'ensul, și ziceau: Christosul. 

când va veni, nu cumva va face 
mai multe minuni de cât acestea 
pe: care le a făcut acesta? 

32. Farisci auziră gloata mur- 
murând acestea despre dânsul; 

și mai mari preoţilor şi larisei 
trimiseră slujitori ca să 'l prinză. 

33. Dar lisus le zise: Puţia 
timp mai sint cu voi, şi mă duc 
la cel care ma trimis. 

34. M& veţi căuta și nu mă 
veţi găsi; şi unde sint eu, voi 

nu puteţi veni. 
35. Deci ziseră ludei uni către 

alţi: Unde are să se ducă, acesta, 

ca noi să nu '] găsim ? Nu cumva 
are să se ducă la Jude cei îm- 
prăştiaţi între Eleni, și să înveţe 
pe Eleni? 

36. Ce este cuvântul acesta pe 
care la zis: M& veți căuta, şi nu 
mă veţi găsi, şi unde sunt eu, 
voi nu puteţi veni? 

37. lar în cea din urmă zi 
mare a sărbăturei lisus sta și 
striga zicând: Daca însetează ci- 
neva, să vie la mine și să bea. 

38. Cine crede în mine, din 
pântecele lui vor curge riuri de 
apă vie, după cum a zis scrip- 
tura. 

39. Şi zise aceasta, de Spiritul 
pe care avea să '] primiască cei 

  

  
, 
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care crezură într'Ensul, căci Spi- 
ritul Sânt nu era ânchă dat pentru 
că lisus nu fusese ânchă ridicat 
la mărire. 

40. Deci mulţi din gloată au- 
zind cuvintele acestea ziceau: Cu 
adevărat. acesta este profetul. 
Alţi ziceau: Acesta este Chri- 
stosul. 

41. Jar alţi ziceau: Nu cumva 
că Christosul vine din Galilea? 

42. Oare n'a zis scriptura, că 
Christosul vine din neamul lui 
David, şi de la Betleem, satul 
unde era David ? 

43. Deci se făcu pentru densul 
desbinare în gloală; 

44. Şi uni dintre ei veniră ca 
să'l prinză, dar nici unul nu 
puse mâinele pe densul. 

45. Slujitori deci veniră la 
mai mari preoţilor și la Farisei; 
şi aceștia le ziseră: Pentru ce nu 
Vaţi adus ? 

46. Şi slujitori r&spunseră: Nici 
o dată un om n'a vorbit așa, ca 
omul acesta. 

47. lar Yarisei le răspunseră: 
Nu cumva și voi aţi fost amă- 
iţi? 

48. Nu cumva a crezut într'en- 
sul cineva dintre mai mari, sau 
dintre Farisei ? 

49. Darg loata aceasta, care nu 
cunoaște legea, este blestemată! 

50. Zice către denși Nicodem, 
cel care venise mai "nainte la 
densul noaptea, deşi era unul din- 
tre ei: 

51. Oare legea noasiră osîn- 
dește pe om, daca nu aude mai
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'nteiu de la densul, și nu cunoaște 
ce face ? 

52. R&spunseră şi "i ziseră: Nu 
cumva şi tu ești din Galilea? 
Cercetează şi vezi că din Galilea 
profet nu se ridică. 

[53. Şi se duse fie care la ca- 
sa sa, 

CAP. VIII. 

Femea păcăloasă. Christos vorbeşte de sine, 

de chemarea sa şi de efârşitul său. Despre 
adevăea'a libertate şi robie, Iudei sânt ur- 
mași diabolului, iar nu ai lui Abraam. 

1. lar lisus se duse la muntele 
maslinilor. 

2. Şi dis de dimineaţă veni ia- 
răși în santuar, și tot poporul 
venia la densul; și stând jos îi 
învăţa. 

3. Iar cărturari şi Farisei 
aduc la dânsul pe o femee prinsă, 
în adulter, şi punând o în mijloc, 

4. “] zic: Invăţătorule, această 
femee a fost prinsă chiar asupra 
faptului de adulter. 

5. Şi Moise ne a poruncit în 
lege a omori cu petre pe unele 
ca acestea; deci tu ce zici despre 
dânsa ? 

6. Şi ziceau aceasta cercându '], 
ca să aibă cuzent d'a 1 învinovăţi, 
Iar lisus plecându se jos seriea cu 
degetul pe pământ. 

1. Dar fiind că "întrebau ne- 
încetat, ridicându se în sus zise 
către denși: Cine dintre voi este 
fără păcat, să arunce cel d'inteiu 
peatra asupra ci.   

8. Şi pleecându se iarăși jos, 
scriea cu dejetul pe păment. 

9. Iar ei auzind, și mustraţi 
fiind de cugetul lor, eșiau unul 
câte unul, începând de la cei 
bătrîni până la cei din urmă; şi 

rămase numai lisus, și femea ca- 
re era în mijloc. 

10. Atunci lisus ridicându se, 
şi ne zărind pe nimenea afară de 
femee, îi zise: Femee, unde șânt 

cei care te invinovăţesc? Nu tea 
osîndit nimenea ? 

11. Şi ea zise: Nimenea, Doam- 
ne. Atunci lisus "i zise: Nici eu 
nu te osîndesc; dute, de acum 

să nu mai păcătueşti.] 

12. Deci lisus le vorbi iarăşi 
zicend: Lu sunt lumina lumei; 
cine 'mi urmează mie nu va um- 
bla în întunerec, ci va avea lu- 
miva vieţei. 

13. Şi Farisei "i ziseră: Tu dai 
mărturie pentru tine Ensuţi; măr- 
turia ta nu este adevărată. 

14. Răspunso lisus și le zise: 
Chiar când eu dau mărturie pen- 
tru mine 6nsumi, mărturia mea 

este adevărată; pentru că ştiu de 
unde am venit, și unde mă duc; 
dar voi nu ştiţi de unde vin, sau 
unde mă duc. 

15. Voi osîndiţi după vedere, 
eu nu osindesc pe nimenea. 

16. Chiar când osîndesc și eu, 
hotărîrea mea osinditoare este 
adevărată; pentru că nu sânt sin- 
gur, ci eu şi celcare ma trimis, 
Tatăl. 

17. Şi chiar în legea voastră



160 

este scris, că mărturia a doi oa- 
meni este adevărată. 

18. Eu sânt care dau mărturie 
pentru mine Ensumi, și pentru 
mine dă mărturie cel care m'a 
trimis, Tatăl. 

19. Deci "i ziceau: Unde este 
tatăl tâu? Răspunse lisus: Nică 
pe mine nu mă ştiţi, nici pe Ta- 
1ăl meu; daca m'aţi şti pe mine, 
aţi ști și pe Tatăl meu. 

20. Aceste cuvinte le vorbi 
isus stând lângă culiea pentru 
daruri, pe când învăţa în san- 
tuar; şi nimenea nul prinse, 
pentru că nu venise ânchă cea- 
sul lui. 

21. Deci iarăși le zise Iisus: 
Eu m& duc, și m& veţi căuta, 
și veţi muri în păcatul vostru; 
unde mă duc eu, voi nu puteţi 
veni. 

22. Deci Iudei ziceau: Nu cum- 
va se va omori pe sine Ensuși? 
Pentru că zice, unde mă duc eu, 
voi nu puteţi veni. 

23. Şi le zise: Voi sânteţi din 
cele de jos, cu sunt din cele de 
sus; voi sunteţi din lumea a- 
ceasta, eu nu sânt din lumea a- 
ceasta. 

24. Deci vam spus, că veţi 
muri în păcatele voasire; căci 
daca nu credeţi că eu sunt, veţi 
muri în păcatele voastre. 

25. Atunci i ziseră: Tu cine 
cșii ? Şi lisus le zise: Ceea ce de 
la început vă vorbesc chiar voă? 

26. Multe am să zic despre voi 
și să osindesc; dar cel care m'a 
trimis pe mine adevărat este, şi 
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eu ce am auzit de la deusul, a- 
cestea le vorbesc în lume. 

27. Şi nu înţeleseră că le vorbia 
despre Tatăl. 

28. Deci le zise lisus: Când 

veţi fi ridicat sus pe Fiul omului, 
atunci veţi cunoaşte că cu sânt, 
şi de la mine €Ensuni uimic nu 
fac, ci după cum m'a învăţat pe 

mine Tatăl, acestea vorbesc. 
29. Şi cine m'a trimis pe inine, 

este impreună cu mine; Tutăl 

nu m'a lăsat singur; pentru că 
cu tot dauna fac cele plăcute lui. 

30. Acestea vorbind el, mulți 
crezură într'6nsul. 

31. Deci lisus zicea către 
Iudei care crezuse într'ânsul: Da- 
ca voi rămâneţi în cuvântul meu, 
sunteţi cu adevărat ucenici mei; 

32. Şi veţi cunoaşte adevtrul, 
și adevărul vă va libera pe voi. 

33. Noi suntem neamullui A- 
braam, r&spunseră către dânsul, 
și nici o dală n'am fost robi cui- 
va; cum zici tu că vom fi liberi? 

34. Ră&spunse lor lisus: Ade- 
văr, adevăr zic vo&, că ori cine 

făptuește păcatul este rob al p&- 
calului. 

35. Şi robul nu rămâne în casă 
pentru tot dauna; sar fiul rămâne 
pentru tot dauna. 

36. Deci duca fiul vă va fi li- 
berat, veţi fi într'adevăr liberi. 

37. Ştiu că sunteţi neamul lui 
Abraam; dar căutaţi să mă omo- 
riți, pentru că cuvântul meu 
n'are loc în voi. 

38. Eu vorbesc ce am văzut 
de la Tatăl meu; și voi deci fa-
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ceţi ce aţi auzit de la tatăl ro- 
stru. 

39. Răspunseră şi "i ziseră: Ta- 
tăl nostru este Abraam. Zice lor 
Jisus: Daca aţi fi fii lui Abraam, 
aţi face faptele lui Abraam. 

40. Dar voi căutaţi acum să 
mă omoriţi pe mine, un om care 
vam vorbit adevărul, pe care 
tam auzit de la Dumnezeu; A- 
braam n'a făcut aceasta. 

41. Voi faceţi faptele tatălui 
vostru. Dar ei “i ziseră: Noi nu 
sântem născuţi din desfrănare; 
avem un Tată, pe Dumnezeu. 

42, Şi lisus le zise: Daca Dum- 
nezeu ar fi Tatăl vostru, m'aţi 
iubi pe mine; căci eu din Dum- 
nezeu am eșit, şi vin; căci n'am 

venit de Ja mine €nsumi; ci a- 
cela m'a trimis. 

43. Pentru ce nu înţelegeţi vor- 
birea mea? Pentru că nu puteţi 
auzi cuvântul meu. 

44. Deci voi sânteţi din tatăl, 
diavolul, și voiţi a face poflele 
tatălui vostru. Acela de la în- 
ceput era omoritor de oameni, 
şi nu stetea în adevăr, pentru că 
într'eusul nu este adevăr. Când 
vorbeşte minciuna, vorbeşte din 
ale sale; pentru că este miunci- 

nos, şi tată al minciunoi. 
45. Dar pe mine nu mă cre- 

deţi, pentru că eu spun ade- 
vărul. 

46. Cine dintre voi mă mustră 
pentru păcat? Daca vorbesc a- 
devăr, pentru ce nu mă credeţi ? 

417. Cine este de la Dumnezeu 
ascultă cuvintele lui Dumnezeu;   

de aceea voi nu ascultați, pentru 
că nu sânteţi de la Dumnezeu. 

48. Răspunseră deci Iudei și “i 
ziseră: Nu zicem noi oare bine 
că ești Samaritan și ai demon? 

49. R&spunse lisus: lu nu am 
demon; ci cinstesc pe Tatăl meu, - 
și voi mă necinstiţi pe mine. 

50. Eu nu caut mărirea mea, 
este cine o caută și judecă. 

51. Adevăr, adevăr zic vo, 
daca va păzi cineva cuventul, nu 
va vedea moarte în veci. 

52. Deci "i ziseră ludei: Acum 
am cunoscut că ai demon. A- 
braam a murit și profeţi, şi tu 
zici: Daca va păzi cineva cu- 
ventul, nu va gusta moarte în 
veci. 

53. Nu cumva eşti tu mai mare 
de cât părintele nostru Abraam, 
care a murit? Şi profeţi au mu- 
vit; drept cine te dai pe tine 

Ensuţi? 
54. Ră&spunse lisus: Daca cu 

mă voi fi mărit pe mine 6nsumi, 
mărirea mea nimic nu este, este 

atăl care mă măreşte, despre 
care voi ziceţi că este Dumnezeul 
vostru, și nu 'laţi cunoscut. 

55. lar cu îl cunosc, și daca 
zic că nul cunosc, voi fi ase- 
minea vo& mincinos; dar îl cu- 

nosc, și păzesc cuvântul lui. 
56. Abraam, părintele vostru, 

fu bucuros să vază zioa mea; și 

văzu și fu mulţumit. 

57. Deci ziseră Ludei către den- 

sul: Cincă zeci de ani nu ai ânchă, 

şi ai văzut pe Abraam? 

58. Zise lor lisus: Adevăr, a- 

11
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devăr zic voă, mai 'nainte d'a fi 
fost făcut Abraam stint eu. 

59. Deci luară petre ca să a- 
runce într'ensul; dar lisus se 
ascunse şi eşi din santuar, fre- 
când prin mijlocul lor; şi ust-fel 
se duse. 

CAP. IX. 

Tămăduirea orbului din naştere. Părerile 
răutăcioase ale Fariseilor despre tămăduire 

în zioa sâmbelei. Mărturisirea şi credința 
orbului tămăduit. 

1. Şi trecând văzu pe un om 
orb din naștere. 

2. Şi ucenici săi '] întrebară 
zicend: Rabi, cine a p&cătuit, a- 

cesta sau părinţi lui, ca să fie 
născut orb? 

3. B&spunse Iisus: Nici acesta 
n'a p&cătuit, nică părinţi lui; cei 
pentru ca lucrurile lui Dumnezeu 
să fie arătate intr'ensul. 

4. Noi trebue să facem până 
este zioă lucrurile celui care m'a 
trimis; vine noapte, cânul nime- 
nea nu poate lucra. 

5. Când sânt în lume, lumina 
lumei sânt. 

6. Zicend acestea scuipă jos, 
și făcu noroiu din scuipat, şi 
unse cu noroiu peste ochi or- 
bului, 

7. Şi “i zise: Du te, spală te la 
izvorul Siloam (ce însemnează: 
Trimis). Deci se duse şi s€ spălă, 
și veni v&zend. 

8. lar vecini și cei care îl ve- 
deau mai 'nainle că era cerşător 
ziceau: Nu este oare acesta cel 
care șade și cerşeşte ? 
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9. Uni ziceau că acesta este; 
iar alţi ziceau: Nu, ci seamănă 
cu dânsul. “ 

10. Acela zicea că eu sunt. Deci 
'] întrebau: Cum ţi s'au deschis 
ochi dar? 

il. R&spunse acela și zise: 0- 
mul care se numeşte lisus făcu 
noroiu, și mi unse ochi şi'mi 
zise: Dute la izvorul Siloam 
şi spală te. Deci ducendu mă şi 
spalându mă am dobindit ve- 
derea. 

12. Şi "i ziseră: Unde este a- 
cela? Nu știu, zice el. 

13. Ei aduc la Farisei pe 
care altă dată era orb. 

14. Şi era sâmbătă zioa în care 
lisus făcu noroiu şi "i deschise 
ochi. 

15. Deci iar] întrebau şi Fa- 
risei, cum a dobindit vederca. Şi 
le zise: Noroiu 'mia pus pe ochi, 
și mam spălat și văd. 

16. Şi uni dintre Farisei ziceau: 
Omul acesta nu este dela Dum- 
nezeu, pentru că nu ţine sâm- 
bătă. lar alţi ziceau: Cum poate 
un om păcătos să facă astfel de 
minuni ? Şi era desbinare între 
denşi. 

17. Deci iarăşi zic orbului: Tu 
ce zici despre densul că "ţia de- 
schis ochi? Iar el zise că este 
Profet. 

18. Dar ludei nul crezură că 
era orb şi a dobindit vederea, 
până ce chemară pe părinţi celui 
care a dobindit vederea, 

19. Și "i întrebară zicend: A- 
cesta, este fiul vostru despre care
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ziceţi că fu născut orb? Cum 
vede dar acum ? 

20. Răspunseră părinţi lui şi 
ziseră:; Ştim că acesta este fiul 
nostru, și că fu născut orb; 

21. lar cum vede acum, nu 
știm; sau cine "ia deschis ochi, 
noi nu ştim; întrebaţi ']; e este 
în vârstă, Ensuși va vorbi despre 
sine. 

22, Acestea ziseră părinţi lui, 
pentru că se temeau de ludei; 
căcă ludei se învoiseră, ca daca 

va mărturisi cineva că el este 
Christos, să fie dat afară din si- 
nagogă. 

23. De aceea au zis părinţi lui, 
că este în vârstă; întrebaţi "1. 

24. Deci chemară de a doa oară 
pe omul care era orb și "i ziseră:: 
Dă mărire lui Dumnezeu, noi 
știm că omul acesta este p&- 
cătos. 

25. lar acela respunse: Nu ştiu 
daca este păcătos; una știu, că 
orb fiind, văd acum. 

26. Deci iar "i ziseră: Ce "ţia 
făcut ? Cum “ţia deschis ochi? 

27. Răspunse lor. V'am spus 
acum, şi n'aţi auzit; ce voiţi să 
auziţi iarăși? Nu cumva voiţi 
şi voi să vă faceţi ucenici lui? 

28. Şi | înfruntară aspru și 
ziseră. Tu ești ucenicul aceluia; 
dar noi suntem ucenici lui Moise. 

29. Noi ştim că Dumnezeu a 
vorbit lui Moise; dar pe acesta 
nu 'Î știm de unde este. 

30. R&spunse omul şi le zise. 
In aceasta dar este minunea, că   

voi nu știți de unde este, şi 'mi a 
deschis ochi. 

31. Ştim ânsă că Dumnezeu 
nu ascultă pe păcătoşi; ci daca 
este cineva temător de Dum- 
nezeu, şi face voia lui, pe acesta 
1 ascultă. 

32. Din veci nu sa auzit că 
cineva a deschis ochi vre unuia 
ce s'a născut orb. 

33. Daca acesta nu era de la 
Dumnezeu, nu putea face nimic. 

34. R&spunseră și "i ziseră: Tu 
cu totul eşti născut în păcate, și 
tu ne înveţi pe noi ? Şi '] deteră 
afară, 

35. lisus auzi, că "lau dat 
afară, și găsindu 1 zise: Crezi tu 
în Fiul lui Dumnezeu? 

36. Răspunse acela și zise: Şi 
cine este, Doamne, ca să crez 

într'ensul ? 

37. lisus "i zise: Şi 1] ai văzut, 
și este acela care vorbeşte cu 

tine. 

38. Jar el zise: Crez, Doamne, 

și “i se închină. 

39. Şi lisus zise: Bu am venit 
în această lume spre a osindi, 
ca, cei care nu văd, să vază, şi 
cei care văd, să fie orbi. 

40, Şi auziră acestea uni dintre 
Farisei care erau cu densul, şi 
i ziseră: Nu cumva și noi sân- 
tem orbi? 

41. Zise lor lisus: Daca aţi fi 
orbi, n'aţi avea păcat; dar acum 
ziceţi că vedem; deci păcatul vo- 

stru rămâne.
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CAP. ă. 

Păstorul cel bun. Cuvintele lui Iisus la săr- 

dătoarea înoirei templului. 

1. Adevăr, adevăr zic vo, cine 
nu intră pe ușă în staulul oilor, 
ci sare pe d'altă parte, acela fur 
este şi tâlhar. 

2. Iar cine intră pe ușă păstor 
este al oilor. 

3. Acestuia portarul 'i deschide, 
şi oile aud glasul lui, și cheamă 
oile sale pe nume și le duce a- 
fară. 

4. Şi după cea mânat afară 
pe toate ale sale, merge înaintea 
lor; și oile 'i urmează, că cunosc 
glasul lui. 

5. Dar unui strein nu i vor 
urma, ci vor fugi de densul, că 
nu cunosc glasul streinilor. 

6. Această asemănare le spuse 
lisus; dar aceia nu înțeleseră ce 

erau ce le vorbia el. 
1. Deci iarăşi le zise lisus: 

Adevăr, adevăr zic voă, eu sânt 
ușa către oi. 

8. Toţi câţi au venit mai 'na- 
inte de mine, fură sunt şi tâlhari; 
dar oile nu "i au ascultat. 

9. Eu sânt ușa; daca va fi in- 
trat cineva prin mine, mântuit 
va, fi, şi va intra şi va eși și pă- 
șune va afla. 

10. Furul nu vine de cât ca să 
fure şi să înjunghe și să pearză,; 
eu am venit pentru ca oile mele 
să aibă viaţă, și să aibă de prisos. 

11. Eu sânt păstorul cel bun; 
păstorul cel bun 'şi pune sufletul 

pentru oi. 
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12 Iar cel tocmit şi care nu 
este păstor, ale cărui oi nu sânt 
ale sale, privește lupul venind, 
şi lasă oile, şi fuge; și lupul le 
răpeşte și împrăștie oile; 

13. Pentru că tocmit este, și 

nu are grijă de oi. 

14. Eu sânt păstorul cel bun, 
şi cunose peale mele, și ale mele 

m& cunosc, 

15. După cum mă cunoaște 
Tatăl, şi eu cunosc pe Tatăl; și 
sufletul 'mi pun pentru o. 

16. Dar am alte oi, care nu 
sânt din staulul acesta, şi pe a- 
celea trebue ca să le duc, şi vor 
asculta de glasul meu; şi să vor 
face o turmă, un păstor. 

17. De aceea Talâl mă iubește, 
fiind că pun sufletul meu, pen- 
tru ca iarăși să | ieau. 

18. Nimenea nu '] ridică de la 
mine, ci eu îl pun de la mine 
ensumi, Putere am ca să lpun, 
şi putere am ca iarăși să 'lieau; 
această poruncă am primit o de 
la Tatăl meu. 

19. Deci iarăși se făcu pen- 
tru cuvintele acestea desbinare 

între Ludei. 
20. lar mulţi dintre ei ziceau: 

Are demon, şi nu este în firea 
lui; pentru ce !! ascultați? 

21. Alţi ziceau: Cuvintele a- 
cestea nu sânt ale unui demo- 
nizat; nu cumva un demon poate 
deschide ochi orbilor ? 

22. Şi era atunci în Ieru- 
salem sărbătoarea reinoirei; era 

iarnă; 

23. Şi lisus s8 preumbla în
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santuar în porticul lui Solomon. 
24. Deci ludei îl încunjurară 

şi i ziceau: Penă când ne scoţi 
sufletul? Daca tu ești Christosul, 
spune ne fără sfială. 

25. Răspunse lor lisus: V'am 
spus, şi nu credeţi; lucrurile pe 
care le fac în numele Tatălui 
meu, acestea mărturisesc pentru 

mine. 
26. Dar voi nu credeţi, pentru 

că nu sunteţi dintre oile mele, 
după cum vam spus. 

27. Oile mele ascultă de glasul 
meu, şi eu le cunosc, și 'mi ur- 

„_mează; 
28. Şi eu le dau viaţă veci- 

nică, şi în veac nu vor peri, şi 
nu le va răpi cineva din mâna 
mea. 

29. Tatăl meu, care 'mifea 
dat, este mai mare de cât toţi; 
şi nimenea nu le poate răpi din 
mâna Tatălui zeu. 

30. Eu şi Tatăl sintem una. 
31. Deci ludei luară iarăşi petre, 

ca să 'l omoare. 
32. lisus le r&spunse: Multe 

lucruri bune vam arătat de la 
Tatăl meu; pentru care lucru din 
ele m8 omoriţi cu petre? 

33. Răspunseră lui ludei zicând: 
Pentru lucru bun nu te omorim 
cu petre, ci pentru blasfemie, și 
pentru că tu om fiind te facă pe 
tine €Ensuţi Dumnezeu. 

34. Răspunse lor lisus: Nu este 
oare scris în legea voastră: «liu 
am zis, Dumnezei stinteţă ?» 

35. Daca ea a numit Dumnezei 
pe aceia către care a fost cu-   
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ventul lui Dumnezeu, și scriptura 
nu poate fi desființată, 

36. Voi ziceţi aceluia pe care 
Tatăl la sânţit şi la trimis în 
lume: Tu rosteşti blasfemie, pen- 
tru că am zis: Fiul lui Dumnezeu 
sânt? 

37. Daca nu fac lucrurile Ta- 
tălui meu, să nu mă credeţi. 

38. Jar daca le fac, şi daca nu 
mă credeţi, credeţi lucrurile; ca 
să ştiţi și să cunoaşteţi, că Ta- 
tăl este în mine, şi eu în Tatăl. 

39. Deci căutau iarăşi ca săi 
prinză, dar el scăpă din mâna 
lor. 

40. Şi se duse iarăşi dincolo 
de lordan, în locul unde era Ioan, 
când boteza în întâia dată; şi ră- 

mase acolo. 
41. Şi mulți veniră la dânsul, 

și ziceau că loan n'a făcut nică 
o minune, dar toate câte a spus 
Ioan despre acesta, adevărate 

erau. 
42. Şi mulți crezură într'Ensul 

acolo. 

CAP. XI. 

Invierea lui Lazar. Sfatul lui Caiafa că tre- 

due omorit unul pentru popor. isus se 

duce întrun loc pustiu. 

1. Şi era un om bolnav, Lazar 
din Betania, din satul Marii şi al 

sori ci Marta. 
2. Jar Maria era aceea care a 

uns cu mir pe Domnul, şi ia 
şters picioarele cu părul ei, al 
cărei frate Lazar era bolnav. 

3. Deci surorile trimiseră la
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densul zicend: Doamne, iată, pe 
care '] iubeşti este bolnav. 

4. Şi lisus auzind zise: Boala 
aceasta nu este spre moarte, ci 
pentru mărirea lui Dumnezeu, 
ca Fiul lui Dumnezeu să fie mă- 
rit printr'ensa. 

5. Şi lisus iubia pe Marta şi 
pe sora ei și pe Lazar. 

6. Deci după ce auzi că este 
bolnav, atunci mai rămase doă 
zile în locul unde era. 

7. Apoi după aceasta zice uce- 
nicilor: Să, mergem iar în ludea. 

8 Rabi, îi zic ucenici, ludei 
căutau chiar acum să te omoare 
cu petre, și iar mergi acolo? 

9. Răspunse lisus: Oare nu 
do&sprezece stint ceasurile zilei ? 
Daca umblă cineva zioa, nu se 
poticnește, pentru că vede lumina, 
acestei lumi; 

10. lar daca umblă cineva 
noaptea se poticneşte, liind că 
nu este într'ănsul lumină. 

11. Acestea vorbi, și după a- 
ceea le zice: Lazar prietenul no- 
stru a adormit; dar mă duc ca 
să '] deştept din somn. 

12. Deci ucenici 'i ziseră: Doam- 
ne, daca a adormit va scăpa. 

13. lisus ânsă vorbise despre 
moartea lui Lazar, şi denşi gân- 
diră că, vorbeşte despre adormi- 
rea somnului. 

14. Atuncă lisus le spuse fără, 
sfială: Lazar a murit; 
„15. Și mă bucur pentru voi, 

că nu eram acolo, pentru ca să 
credeţi; să mergem dar la dânsul. 

16. Deci Toma, care se nu- 
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mește geamăn, zise celor îm- 
preună cu dânsul ucenici: Să 
mergem şi noi, ca să murim cu 

densul. 

17. Venind dar lisus îl află 
avend acum patru zile în mor- 
ment. 

18. Si Betania era aproape de 
lerusalem, ca la cincisprezece 
stadii; 

19. Şi mulţi dintre ludei ve- 
niseră la Marta şi Maria ca să le 
mângâe pentru fratele lor. 

20. Deci Marta, îndată ce auzi 
că vine lisus, eși înaintea lui; 
iar Maria șădea în casă. 

21. Şi Marta zise către lisus, 
Doamne, daca erai aci, n'ar fi 
murit fratele meu. 

22. Şi acum știu că Dumnezeu 
"ţi va da, câte vei cere de la 
Dumnezeu. 

23. Fratele t&u va învia, "i zice 
lisus, 

24. Ştiu, îi zice Marta, că va 
învia la învierea în zioa de apoi. 

25. Eu sânt învierea şi vieaţa, 
"i zice lisus. Cine crede în mine, 
viu va, fi, şi daca va fi murit; 

26. Şi ori cine, care este viu 
şi crede în mine, nu va muriîn 
veac; crezi tu aceasta ? 

21. Aşa este, Doamne, "i zice; 

cu am crezut că tu ești Chri- 
stosul, Fiul lui Dumnezeu, care 
vine în lume. 

28. Şi zicend aceasta, se duse 
și chemă, pe Maria sora ei, spu- 
nend în ascuns: Invăţătorul este 
aci și te cheamă.



IOAN 

29. Aceea, îndată ce auzi, să 

sculă în grabă şi veni la densul. 
30. Şi lisus nu venise ânchă 

în sat, ci era în locul undei eşi 
Marta înainte. 

31. Deci ludei, care erau cu 
densa în casă și o mângâeau, 
văzend că Maria sa sculat în 
grabă şi a eşit, "i urmară, gân- 
dind că se duce la mormânt, ca 
să plângă acolo. 

323. Maria, deci, îndată ce veni 
unde era lisus, văzendu "] "i căzu 
la picioare zicându "i: Doamne, 
daca erai aci, nu 'mi ar fi murit 
fratele. 

33. lar lisus, când o văzu plân- 
gând, şi pe ludei care veniseră 
împreună cu densa plângând și 
ei, gemu de mânie în spiritul său 
și se cutremură, 

34. Și zise: Unde Laţi pus? 
Doamne, i zic ele, vino și vezi. 

35. lisus lăcrămă. 

36. Deci ziceau ludei: lată, cât 
de mult îl iubia! 

37. Iar alţi dintre dânşi ziceau: 
Nu putea oare acesta, care a 
deschis ochi orbului, să facă, ca, 
şi acesta să nu moară? 

38. Deci lisus gemând iar de 
mânie în sine vine la mormânt. 
Şi era groapă, și d'asupra ei era 
pusă o peatră. 

39. Ridicaţi peatra, zice Iisus. 
Iar Marta, sora celui mort, i 
zice: Doamne, miroase rău acum; 
pentru că este a patra, zi. 

40. Zice ei lisus: Nu "ţi am 
spus, că daca crezi vei vedea mă- 
rirea lui Dumnezeu ?   
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41. Deci ridicară peatra, unde 
era pus mortul. lar Jisus ridicâ, 
ochi în sus, și zise: Tată, ţi mul- 
fumesce că m'ai ascultat. 

42. Eu știam că tot dauna mă& 
asculți; dar am zis pentru gloata 
ce stă împrejur, pentru ca să 
crează că tu m'ai trimis. 

43. Şi zicend acestea strigă cu 
glas mare: Lazăre, vino afară! 

44. Și eși mortul, având pi- 
cioarele și mâinele legate cu 
făşii de pânză, și faţa lui era, 
infăşurată cu un ștergar. Desle- 
gaţi '], le zice lisus, și lăsaţi 'l să 
meargă. 

45, Deci mulţi dintre ludei, 
care veniră la Maria și v&zură 
ce a făcut lisus, crezură într'- 
ensul. | 

46. Jar uni dintre denşi să du- 
seră la Farisei şi le spuse cele 
ce a făcut lisus. 

41. Deci mai mari preoţilor 
și Parisei ţinură sfat și ziceau: 
Ce facem ? Pentru că omul a- 
cesta face multe minuni. 

48. Daca îl lăsăm aşa, toţi vor 
crede înwensul; și vor veni Ro- 
mani şi ne vor lua şi locul și 
neamul. 

49. Iar un oare care dintre 
denşi, Caiafa, archiereu fiind în 
anul acela, le zise: Voi nu știți 

nimic, 
50. Nică nu cumpăniţi cu min- 

tea că ne este de folos ca să 
moară un om pentru popor, și 
să nu peară tot neamul. 

51. Şi aceasta n'o zise de la 
sine €nsuși; ci archicreu fiind
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în anul acela profetiză, că lisus 
avea să moară pentru neamul 

lor ; 
52. Si nu numai pentru nea- 

mul for, ci şi pentru ca să adune 
într'una pe fii lui Dumnezeu cei 

împrăștiați. 

53. Deci din acea zi să sfâtuiră 
ca să 'l omoare. 

51. Pentru aceea lisus nu 
mai umbla fără sfială printre 
Iudei, ci se duse de acolo într'un 
loc aproape de pustie, întrun 
oraş numit Efraim, şi acolo r&- 
mase cu ucenici sti. 

55. Şi era aproape Paştele Iu- 
deilor; și mulţi de la ţară veniră 
sus la Ierusalem mai 'nainte de 
Paște, ca să se curăţiască. 

56. Deci căutau pe lisus, și 
vorbiau între denşi stând în san- 
tuar: Ce vi se pare? Că n'are 
să vie nici de cum la sărbă- 
toare ? 

57. Iar mai mari preoţilor şi 
Farisei dedese porunci, ca, daca 
cineva știe unde este, să încu- 
noşliinţeze ca să 'l prinză. 

CAP. XII. 

Maria unge vicioarele lui lisus în Betania. 

Intrarea lui Iisus în Jerusalem. El spune 

mai ainainte moartea sa, 

, 1. Şi cu șase zile mai 'nainte 
de Paşte, lisus veni la Betania, 
unde era Lazar, pe care Iisus îl 
sculase dintre morți. 

2. Deci "i făcură cină acolo; şi 
Marta sluja, iar Lazăr cra unul   
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dintre cei care șădeau la masă 
împreună cu densul. 

3. Atunci Maria, luând o litră 
cu mir foarte scump de nard a- 
devărat, unse picioarele lui lisus, 
şi şterse cu părul ei picioarele 
lui; şi casa se umplu de mirosul 

mirului. 
4. Și unul dintre ucenici lui, 

Iuda Iscariotu, care avea să l 
dea prins, zice: 

5. Pentru ce nu sa venduta- 
cest mir pe trei sute de denari 
şi să sc fi dat la săraci? 

G. Dar el zise aceasta, nu pen- 
tru că avea grijă de săraci, ci 
pentru că fur era, și pungă a- 
vând da la o parte din cele puse 
într'6usa. 

7. Deci lisus zise: Las'o casă 
'] păstreze pentru zioa îmormen- 
tărei mele. 

8. Căci pe săraci "i aveţi în 
tot dauna cu voi, dar pe mine 
nu m8 aveţi în tot dauna, 

9. Şi gloată multă dintre 
ludei află că este acolo; şi veni 
nu numai pentru lisus, ci ca să 
vază şi pe Lazăr, pe care îl sculă 
dintre morţi. 

10. lar mai mari preoţilor se 
sfătuiră, ca să omoare şi pe Lazăr; 

11. Pentru că din pricina lui 
mulţi dintre ludei plecară, şi ere- 
zură în lisus. 

12. A doa zi gloata multă, 
care era venilă la s&rbătoare, 
auzind că lisus vine la Ieru- 
salem, 

13. Luară ramuri de fenic, şi 
cșiră spre întimpinarea lui, şi



IOAN 

strigau: Osana; binecuvântat este 
cel ce vine în numele Domnului, 
împăratul lui Israel. 

14. Şi lisus găsind un asin t6- 
năr şăzu pe dânsul, după cum 

este scris: 
15. Nu te teme, fiica Sionului; 

iată, împăratul tău vine șăzând 
pe mânzul asinci. 

16. Dar uccnici săi nu înţele- 
seră acestea la început; şi când 
fu mărit lisus, atunci 'şi aduseră 
aminte, că acestea crau scrise 
pentru densul, şi că ei 'i au făcut 
acestea. 

17. Deci mărturisia gloata care 
era cu densul, când a chemat pe 
Lazăr din morment şi "la îuviat 
dintre morţi. 

18. De aceea, "la și întimpinat 
gloata, pentru că auzi, că dân- 
sul a făcut minunea aceasta. 

19. Astfel fiind, Farisci ziseră 
între denși: Vedeţi că nimic nu 
folosiţi; iată, lumea s'a dus după 
dânsul. 

20. Şi erau uni Elini din 
cei care vin ca să se închine în 
timpul sărbătorei; 

21. Aceștia dar veniră la Filip, 
cel de la Betsaida Galilei, şi "i 
rugară zicend: Domnule, voim 
să vedem pe lisus. 

22. Filip vine și spune lui An- 
dreii; Andreiu și Filip spun lui 
lisus. 

23. lar lisus le răspunde zi- 
cend: A venit ceasul ca Fiul o- 
mului să fie mărit. 

24. Adevăr, adevăr zic vos, 
grăuntele de grâu, ce a căzut pe   
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păment, daca nu va fi murit, ră- 
mâne numai el, iar daca va fi 
murit, aduce rod mult. 

25. Cine 'și iubește sufletul îl 
perde; şi cine 'și uraşte sufletul 
în lumea aceasta, îl va păstra 
pentru vieaţă de veci. 

26. Daca 'mi slujaște cineva, 
să 'mi urmeze; şi unde sânt eu, 
acolo va fi și slujitorul meu; daca 
"mi slujaște cineva, îl va cinsti 

Tatăl. 
27. Acum sufletul 'mi este tur- 

burat; şi ce voi zice? Tală, sca- 

pă mă& din ceasul acesta. Dar 
pentru accea am venit în ceasul 

acesta. 
28. Tată, mărește '|i numele. 

Deci veni glas din cer zicând: Şi 

Pam mărit, şi iar îl voi mări. 

29. Iar gloata ce sta şi auzi 

zicea, că tunet a fost; alţi ziceau: 

ânger "i a vorbit. 

30. Răspunse lisus și zise: Nu 

pentru mine a fost glasul acesta, 
ci pentru voi. 

31. Acum este judecarea ace- 

stei lumi, acum va fi aruncat 

afară stăpinitorul acestei lumi. 

32. Şi eu, când voi fi înălţat 

de pe păment, voi trage pe toţi 

la mine. 
33. lar aceasta o zicea însem- 

nând cu ce moarte avea să moară. 

34 Gloata "i răspunse: Noi am 

auzit din lege că Christosul r&- 

mâne în veac; şi cum zici tu că 

Fiul omului trebue să fie înălțat? 

Cine este acesta Fiul omului? 

35. Lisus deci le zise: Lumina 

este ânehă puţin timp între voi.
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Umblaţi până când aveţi lumina, 
“ca să nu vă apuce întunerecul; 

și cine umblă în întunerec nu 
Ştie încotro merge. 

36. Pen când aveţi lumină, 
“credeți în lumină, ca să fiţi fi 
ai luminei. Acestea a vorbit Iisus 
și plecând să ascunse de denși. 

3%. Dar deși făcu atâtea mi- 
nuni înaintea lor, tot nu credeau 

într'6nsul; 
38. Pentru ca să fie împlinit 

“cuvântul lui Isaia profetul pe care 
la zis: Doamne, cine a crezut la 
“cele auzite de la noi? 

Şi braţul Domnului cui a fost 
-descoperit ? 

39. De aceea nu puteau crede, 
că iarăşi Isaia a zis: 

40. Orbit a ochi lor, şi înver- 
toșat a inima lor; 

Ca să nu vază cu ochi și să 
nu înţeleagă cu inima, şi să nu 
“se întoarcă, și eu "i voi vindeca, 

41. Acestea zise Isaia pentru 
“că văzu mărirea lui şi vorbi de- 
spre dânsul. 

42. Dar totuşi mulţi chiar din- 
tre mai mari crezură într'ensul, 
«însă din pricina Fariseilor nu 
mărturisiau, ca să nu fie daţia- 
fară, din sinagogă; 

43. Căci au iubit mărirea, oa- 
«menilor mai mult, decât mărirea 
lui Dumnezeu. 

44, Şi lisus strigă şi zise: Cine 
“crede în mine, nu crede în mine, 
ci în cel care na trimis pe mine. 

45. Și cine mă vede pe mine, 
vede pe cel care m'a trimis pe 
mine.   
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46. Eu am venit ca o lumină 
în lume, pentru ca ori cine crede 
în mine să nu rămâe în întu- 
nerec. 

47. Şi daca cineva va fi auzit 
de la mine cuvintele şi nu Ze va, 
fi păzit, eu nul osindese; căci 
n'am venit să osindesc lumea, ci 
ca să mântuesc lumea. 

48. Cine nu se învoește cu 
mine şi nu primește cuvintele 
mele, are cine să 'l osîndiască; 
cuvântul pe care lam spus, a- 
cela îi va osindi în zioa de apoi; 

49. Pentru că eu n'am vorbit 
de la mine 6nsumi; ci Tatăl ca- 
re m'a trimis, ensuşi el 'mia 
dat poruncă ce să zic şi ce să 
vorbesc. 

50. Şi ştiu că porunca lui este 
vieaţă vecinică. Deci cele ce vor- 
besc eu, după cum 'mi a spus 
Tatăl, aşa vorbesc. 

CAP. XIII. 

Cea din urmă cină cu svălarea picioarelor. 

Arătarea trădătorului. Poruncă noă. In- 
crederea lui Prtru,. 

1. lar mai 'nainte de sărbă- 
toarea Paștelui lisus, ştiind că 
"ia venit ceasul ca să se stră- 
mute din lumea aceasta la Tatăl, 
iubind pe ai săi care erau în lu- 
me, "i a iubit până în sfârșit. 

2. Și pe când cra cină, când 
diavolul 'şi pusese acum în gând 
ca luda Iscariotu, fiul lui Simon, 
să 'l dea prins, 

3. Iisus, ştiind că Tatăl ia 
dat toate în mâini, și că de la
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Dumnezeu a eșit şi la Dumnezeu 
merge, 

4. Să scoală de la cină, şi și 
desbracă hainele, şi luând un 
ștergar să încinse. 

5. Apoi toarnă apă în vasul de 
spălat, şi începu a spăla picioa- 
rele ucenicilor, şi a fe şterge cu 
ștergarul cu care era încins. 

6. Deci vine la Simon Petru. 
Acesta “i zice: Doamne, tu "mi 
speli picioarele? 

7. Respunse lisus şi "i zise: Tu 
nu știi acum ce fac eu, dar vei 
înțelege în urmă. 

8. Petru "i zice: În veac nu 'mi 
vei spăla picioarele. lisus "i r&- 
spunse: Daca nu te spăl, nu ai 
parte cu mine. 

9. Simon Petru "i zice: Doamne, 
nu numai picioarele mele, ci și 
mâinele şi capul. 

10. lisus "i zice: Cine s'a scăldat 
nu mai are trebuinţă de cât a 'şi 
spăla picioarele, fiind că este cu 
totul curat; şi voi curaţi sunteţi, 
dar nu toţi. 

11. Căci știa pe cel care avea 
să '] dea prins; de aceea zise: 
Nu toţi sunteţi curaţi. 

12. Deci după ce le spălă 
picioarele, şi 'şi luă hainele și se 
puse iar la masă le zise: Inţele- 
geţi ce vam făcut? 

13. Voi mă numiţi: 
şi Domnul; și bine 
sânt, 

14. Deci daca vam spălat pi- 
cioarele, eu învățătorul şi dom- 
nul, și voi datori sunteţi a spăla, 
picioarele uni altora. 

Invăţătorul 

ziceţi, căci   

15. Căci pildă vam dat, ca să 
faceţi şi voi, după cum v'am fă- 
cut eu. 

16. Adevăr, adevăr zic voă. nu 
este sluga mai mare de cât stă- 
pinul s&u, nici trimisul mai mare 
de cât cel care la trimis. 

17. Daca şiiţi acestea, fericiţi 
sânteţi daca le veţi fi făcut. 

18. Nu zic despre voi toţi; eu 
știu pe care îi am ales; trebue 
ca să fie împlinită scriptura: Cel 
care 'mi mănâncă pâinea, ridicat; 
a călcâiul împrotiva mea, 

19. De acum vă zic mai 'nainte 
d'a se implini, ca să credeţi, când 
se va îi împlinit că eu sunt. 

20. Adevăr, adevăr zic vos, cine 

primește pe ori care 4] voi fi tri- 
mis, pe mine mă primeşte; iar 
cine mă primeşte pe mine, pri- 
meşte pe cel care na trimis pe 
mine. 

21, Acestea vorbind lisus 
să turbură cu spiritul, şi măr- 
turisi şi zise: Adevăr, adevăr zic 
voă, că unul dintre voi mă va da 

prins. 
22, Deci se uitau ucenici uni 

la alţi, nedomiriţi fiind despre 

cine vorbeşte. 
23. Şi era lângă sinullui lisus 

la masă unul dintre ucenici săi 
pe care "1 iubia Iisus. 

24. Deci Simon Petru "i face 
semn și "i zice: Spune cine este 
despre care vorbeşte. 

25. Şi acela ridicându se spre 
peptul lui lisus "i zice: Doamuc, 
cine este? 

26. lisus răspunde: Este acela
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pentru care eu voi întinge îm- 
bucătura și ?i voi da. Deci în- 
tingend imbucătura ice și dă lui 
Iuda, Iscariotu, fiu al lui Simon. 

27. Şi după îmbucătură, atunci 
iutră Satan în acela. Deci lisus 
i zice: Ceea ce faci, fă mai cu- 
rînd. 

28. Şi nimenea, dintre cei care 
ş&deau la masă nu înţelese pen- 
tru ce îi a zis aceasta. 

29. Căci uni gândiau, fiind că 
luda avea punga, că lisus "i zice: 
Cumpără cele ce ne trebue pen- 
tru sărbătoare; sau să dea ceva 

săracilor. 

30. Deci luând acela îmbucă- 
tura eși indală,; și era noapte. 

31. Şi când a eşit, zise 
Iisus: Acum Fiul omului este mă- 
rit, şi într'ensul Dumnezeu este 
mărit; 

32. Şi Dumnezeu îl va mări 
în sine €nsuși, şi îndată îl va 
mări. 

33. Copii, puţin timp mai sânt 
împreună cu voi. Mă veţi căuta; 

și după cum am zis ludeilor că 
unde mă duc eu. voi nu puteţi 
veni, și vo& vă zic de acum îna- 
inte. 

34. Poruncă noă vă dau ca să 
vă iubiţi uni pe alţi, după cum 
vam iubit; ca şi voi să vă iubiţi 
uni pe alţi. 

35. Intr'aceasta vor cunoaște 
toți, că "mi sunteţi ucenici, daca 
aveţi iubire uni către alţi. 

36. Doamne, "i zice Simon 
Petru, unde te ducit Ră&spunse 
lisus: Unde mă duc, nu poţi să   

"mi -urmezi acum; dar mai în 
urmă 'mi vei urma. 

37. Doamne, "i zice Petru, pen- 
tru ce nu pot să 'ţi urmez de a- 
acum ? Sufletul "mi voi pune pen- 
tru tine. 

38. lisus "i r&spunse: Sufletul 
“ţi vei pune pentru mine? A- 
devăr, adevăr zic ţie, nu va cânta 
cocoșul până ce nu mă vei fi 1ă- 
găduit de trei ori. 

CAP. XIV. 

Christos merge la Tatăl. Făgădueşte bimi- 
terea Mângâetorului, Unirea credincioşilor 

cu Christos. Pacea lui. 

1. Să nu se turbure inima 
voastră; aveţi încredere în Dum- 

nezeu, și în mine aveţi încre- 
dere. 

2. In casa Tatălui meu sânt 
multe locuinţe, iar daca n'ar fi, 
v'aș fi spus. ME duc să vă pre- 
gătesc loc. 

3. Și daca mă voi fi dus, și 
voi [i pregătit voă loc, iar vin și 
vă voi lua la mine ensumi; pen- 
tru ca, acolo unde sint eu, să [iţi 
și voi. 

4. Şi unde mă duc eu, voi ştiţi 
calea 

5. Doamne, "i zice Toma, nu 
știm unde te duci; cum știm noi 
calea ? 

6. lisus "i zice: Eu sânt calea 
şi adevărul, și vieața; nimenea 
nu vine la Tatăl, de cât prin 
mine. 

7. Daca m'aţi fi cunoscut pe 
mine, aţi fi cunoscut și pe Tatăl;
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de acum înainte îl cunoaşteţi, și 
| aţi văzut. 

8. Doamne, îi zice Filip, ara- 
tă ne pe Tatăl, şi ne este de a- 
juns. 

9. lisus îi zice: De atâta timp 
sunt cu voi, şi nu m'ai cunoscut, 
Filipe ? Cine m'a văzut pe mine, 
a văzut pe Tatăl; cum zici tu, 
arată ne pe Tatăl? 

10. Nu crezi că eu sfnt în Ta- 
tă şi Tatăl este întru mine? Cu- 
vintele pe care le zic vos, nu le 
spun de la mine Ensumi; şi Ta- 
tăl care locuește în mine el &n- 
suși face lucrurile. 

11. Credeţi 'mi că eu sânt în 
Tatăl, şi Tatăl este întru mine; 
iar daca nu, credeţi 'mi pentru 
ens&și lucrurile mele. 

12. Adevăr, adevăr zice vogă, 
cine crede în mine, va face şi el 
lucrurile pe care le fac eu, şi mai 
mari de cât acestea va face, pen- 
tru că eu mă duc la Tatăl. 

13. Și ori ce veţi fi cerut în 
numele meu, aceasta voi face; 
pentru ca Tatăl să fie mărit în 
Fiul, 

14. Daca veţi fi cerut ceva în 
numele meu, voi face aceasta, 

15. Daca mă iubiți pe mine, 
veţi păzi poruncile mele. 

16. Şi eu voi ruga pe Tatăl, 
și va da voă alt Mângâetor, ea 
să fie împreună cu voi în veac, 

17. Pe Spiritul adevărului, pe 
care lumea nul poate primi, 
peniru că nu "l vede, nici nu'l 
cunoaște; dar voi îl cunoaşteţi,   

fiind că rămâne la voi, şi va fi 
întru voi. 

18. Nu vă voi lăsa singuri în 
lume; vin la voi. 

19. Ânchă puţin timp şi lumea 
nu mă va mai vedea, dar voi mă 
vedeţi; căci eu veţuesc, și voi veţi 
veţui. 

20. In acea zi voi veţi cunoaște 
că eu sânt în Tatăl meu, și voi 
sânteți in mine, şi eu sânt în 
voi, 

21. Cine are poruncile mele şi 
le păzește. acela este care mă 
iubește; iar cine mă iubeşte pe 
mine, iubit va fi de către Tatăl 
meu, şi eu îl voi iubi, şimă voi 
arăta lui ensumi. 

22. Doamne, i zice Iuda (nu 
Iscariotul), ce s'a făcut de gân- 
deşti să te arăţi noă pe tine &n- 
suţi, și nu lumei? 

23. Năspunse lisus și "i zise: 
Daca cineva mă iubește, va păzi 
cuvintul meu; şi Tatăl meu îl va 
iubi, şi la dânsul vom veni, și 
locuinţă ne vom face la densul. 

24. Cine nu mă iubeşte, nu 
păzește cuvintele mele; şi cu- 
vîntul pe care | auziţi nu este 
al meu, ci al Tatălui care m'a 
trimis pe mine. 

25. Acestea vi le am vorbit, 
fiind ânchă la voi, 

26. Dar Mângâetorul, Spiritul 
cel Sânt, pe care il va trimite 
Tatăl în numele meu, [El vă va 
învăţa toate, şi vă va aduce a- 
minte toate câte vam zis. 

27, Pace vă las vo, pacea mea 
o dau voă; nu după cum dă lu-
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mea, vă dau eu. Sănu vi se tur- 
bure inima, nică să se sperie. 

28. Aţi auzit că eu vam zis: 
M& duc și vin la voi. Daca mă 
iubiaţi, v'aţi fi bucurat, că m& 
duc la Tatăl; căci Tatăl este mai 
mare de cât mine. 

29 Şi acum vam spus mai 
'nainte d'a se face, ca să credeţi 
când să va fi făcut. 

30. Nu voi mai vorbi multe cu 
voi, căci vine stăpinitorul lumei; 
și în mine nu are nimic; 

31. Dar casă cunoască lumea, 
că iubesc pe Tatăl, și după cum 
"mi a poruncit Tatăl, așa fac. Scu- 
laţi vă, să plecăm d'aci. 

CAP. XV. 

Pița cea adevărată. Porunca lui Ohristos 
şi cea mai mare iubire. Prieteni aleşi. Ura 
şi zina lumel. Mângăetorul. 

1. Eu sânt viţa cea adevărată, 
și 'latăl meu este lucrătorul. 

2. Orice coardă de viţă în 
mine care nu face rod o desfi- 
inţează; și pe ori care face rod 
o curăţă, ca să faci mai mult 
rod. 

3. Voi sunteţi curaţi acum 
pentru cuvântul pe care vi lam 
spus. 

4. R&mâneţi la mine, şi eu zoi 
rămâne la voi. După cum coarda 
de viţă nu poate face rod de la 
sine ensuși, daca nu va fi-rămas 
la viţa, așa nici voi, daca nu veţi 
fi rămas la mine. 

5. Eu sânt viţa, voi coardele 

viței; cine r&mâne la mine şi eu 
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la el, acesta face rod mult; pen- 
tru că afară de mine nu puteţi 
face nimic. 

6. Daca cineva nu va îi rămas 
la mine, aruncat a fost afară ca 
coarda de viţă, şi s'a uscat; și 
le string și în foc le aruncă şi 
ard. 

7, Daca veţi fi r&mas la mine, 
şi cuvintele mele vor fi rămas 
în voi, cereţi ori ce aţi voi, şi se 

va da voă. 

8. Prin aceasta este mărit Ta- 
tăl meu, ca să aduceţi rod mult; 
și "mi veţi fi ucenici 

9. După cum m'a iubit pe mine 
Tatăl, şi eu vam iubit pe voi: 
rămâneţi în iubirea mea. 

10. Daca, veţi fi păzit poruncile 
mele, veţi rămâne în iubirea nea; 
după cum eu am păzit porun- 
cile Tatălui meu, şi rămân în iu- 

birea lui. 

11. Acestea vi leam spus, ca 
bucuria mea să fie în voi, şi bu- 
curia voastră să fie deplină. 

12. Aceasta este porunca mea, 
ca să vă iubiţi uni pe alţi după 
cum vam iubit. 

13. O iubire mai mare de cât 
aceasta n'are nimenea, ca cineva 
să 'şi pună sufletul pentru prie- 
teni săi. 

14. Voi 'mi sunteţi prieteni, 
daca, veţi fi făcut cele ce eu vă 
poruncesc. 

15. Nu vă mai numesc slugi, 
pentru că sluga nu ştie ce face 

stăpiuul s&u; vam numit prie- 
teni, pentru că vam făcut cuno-
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scut tot ce am auzit de la Tatăl 
meu. 

16. Nu voi m'aţi ales pe mine, 
ci eu v'am ales mie, și v'am rîn- 
duit, ca voi să vă duceţi şi rod 
să aduceţi, şi rodul vostru să r&- 
mâe; pentru ca să vă dau ori ce 
veţi fi cerut de la Tatăl în nu- 
mele meu. 

17. Acestea vă poruncesc, ca 
să vă iubiţi uni pe alţi. 

18. Daca lumea vă uraște pe 
voi, cunoaşteţi că m'a urit mai 
'nteiă pe mine de cât pe voi. 

19. Daca aţi fi din lume, lu- 
mea ar iubi ce este al său; dar 
pentru că nu sunteţi din lume, 
ci eu vam ales mie din lume, 
de aceca lumea vă uraște, 

20. Aduceţi vă aminte de cu- 
ventul pe care vi lam zis: O 
slugă nu este mai mare de cât 
Sslăpinul său Daca m'au prigonit 
pe mine, şi pe voi vă vor pri- 
goni. Daca au păzit cuventul 
meu, şi pe al vostru îl vor păzi. 

21. Dar toate acestea le vor 
face voă din pricina numelui meu, 

pentru că ei nu știu pe cel care 
m'a trimis. 

22. Daca n'aș fi venit, și nu 
le aş fi spus, păcat n'ar avea, dar 
acum nu au cuvânt de îndreptare 
pentru p&catul lor. 

23. Cine m& uraște pe mine, 
uraște şi pe Tatăl meu. 

24. Daca naș fi făcut între 
denși lucrurile pe care altul nu 
le a făcut, păcat n'ar avea; dar 
acum și m'au văzut şi m'a uurit 
și pe mine și pe 'latăl meu.   

25. Dar ca să fie împlinit cu- 
ventul ce este scris în legea lor, 
că fără cuvent m'au urit. 

26. Şi când va fi venit Mân- 
găetorul, pe care eu îl voi tri- 
mite vogă de la Tatăl, Spirituk 
adevărului, care de la Tatăl pur- 
cede, acela va mărturisi pentru 
mine; 

21. Şi mărturisiţi şi voi, pen- 
tru că de la început sânteţi cuw 
mine. 

CAP. XVI. 

Prigonirile viitoare. Ajutorul Jângâetori= 

74î. Intristarea schimbată în bucurie. Bu 

găciunile făcute în numele lui Christos. 
Fuga ucenicilor. 

1. Acestea vi le am vorbit ca, 
să nu vă abatețţi. 

2. Ei vă vor da afară din si- 
nagogă; într'adevăr vine un timp 
ca ori cine, care va omorit, să. 

gândiască că aduce jerifă lui 
Dumnezeu. 

3. Şi acestea le vor face pen- 
tru că n'au cunoscut pe Tatăl, 
nici pe mine. 

4. Dar acestea vi leam vorbit. 
ca. să v& aduceţi aminte de ele, 
când va fi venit timpul, că eu 
vam spus. Şi acestea nu vi leam 
spus din început, pentru că eram, 
cu voi. 

5. Acum ânsă mă duc lacine 
ma, trimis, și nimenea dintre voi 
nu mă întreabă: Unde te duci? 

6. Ci pentru că vam vorbit: 
acestea, întristarea va umplut, 

inima.
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7. Dar eu vă spun adevărul; 
este bine pentru voi ca eu să mă 
duc; căci daca nu mă duc, Mân- 
gâetorul nu va veni la voi; iar 
daca mă due îl voi trimite la 
voi. 

8. Şi venind acela va mustra 
lumea pentru păcat şi pentru 
dreptate şi pentru judecată; 

9. Pentru păcat, fiind că nu 
cred în mine; 

10. Și pentru dreptate, fiind că 
mă duc la Tatăl, și nu m& mai 
vedeţi; 

14. Jar pentru judecată, fiina 
că stăpinitorul lumii acestia este 
judecat. 

12. Mai am multe de zis voă, 
dar nu puteţi purta greutatea lor. 

13. lar când va fi venit acela, 
Spiritul adevărului, va arăta voă 
calea spre tot adevărul; căci nu 
va vorbi de la sine ânsuşi, ci va 
vorbi câte va îi auzit, și va vesti 
voă cele ce au să vie. 

14. Acela mă va mări pe mine, 
pentru că va lua din al meu, şi 
va vesti vogă. 

15. Toate câte are Tatăl ale 
mele sânt; de aceea am zis că 
iea din al meu, şi va vesti vos. 

16. Putin și nu mă mai vedeţi, 
și iar puţin și mă veţi vedea, că 
eu mă duc la Tatăl. 

17. Deci ziseră dintre ucenici 
s&i uni către alţi: Ce este aceasta 
ce ne zice: puțin și nu mă ve- 
deți, și iar puţin și m& veţi ve- 
dea ? Şi, că eu măduela Tatăl? 

18. Deci ziceau: Ce este aceasta, 
ce zice: Puțin ? Nu ştim ce spune. 

    

19. Dar lisus eunoscu că voiau 
să ' întrebe şi le zise: Despre a- 
ceasta cercelaţi între voi, pen- 
tru că am zis: Puțin şi nu mă 
vedeții şi iar puţin şi mă veţi 
vedea? 

20. Adevăr, adevăr zic voă, că 
voi veţi plânge și vă veţi jăli; 
iar lumea să va bucura; voi vă 
veţi întrista, dar întristarea voa- 
stră va fi spre bucurie. 

21. Femea când naşte întristare 
are, pentru că “ia venit ceasul; 
dar când a născut copilul, nu 'şi 
mai aduce aminte de durere, pen: 
tru bucuria că s'a născut om în 
lume. 

22. Așa și voi întristare aveţi 
acum, dar iar vă voi vedea, și 

inima voastră să va bucura, şi 
nimenea nu va lua dela voi bu- 
curia voastră. 

23. Şi în zioa aceca nu mă 
veţi întreba nimic. Adevăr, ade- 
văr zic voă: Ori ce veţi fi cerut 
de la Tată], va da vos în numele 
meu. 

24. Penă acum n'aţi cerut ni- 
mic în numele meu; cereţi și 
veţi primi, pentru ca bucuria, voa- 
stră să fie deplină. 

25. Acestea vi le am vorbit 
în asemănări; dar vine ceasul 
când uu voi mai vorbi voă în 
asemănări, ci fără sfială vă voi 
da ştire despre Tatăl. 

26. In acea zi veţi cere în nu- 
mele meu; și nu vă zic că eu 
voi ruga pe Tatăl pentru voi; 

21. Căci ensuși Tatăl vă iu: 
bește, pentru că voi n'aţi iubit, și
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aţi crezut că eu de la Tatăl am 
eşit. 

28. Am cșit din Tatăl, și am 
venit în lume; iarăși las lumea, 
și mă ducla Tatăl. 

29. Iată, i zie ucenici sti, 
acum vorbeşti fără sfială, şi nu 
spui nici o asemănare. 

30. Acum știm că știi toate, şi 
n'ai trebuință ca să te întrebe 
cineva; de aceea credem că de 
la Dumnezeu ai eşit. 
81. Acum credeți, le răspunse 
Lisus. 

32. Iată, vine ceasul, şi acum 
a. venit, ca să fiţi risipiţi fie care 
la ale sale, și pe mine să mă]ă- 
saţi singur; dar nu sânt singur, 
pentru că Tatăl este cu mine. 

33. Vam spus acestea, ca să 
aveţi pace în mine. In lume a- 
veţi strimtorare; dar îndrăsniţi, 
cu am biruit lumea. 

CAP. XVII. 

Rugăciunea lui Christos pentru sine, pentru 
apostoli și pentru tof, credincioși. 

1. Acestea vorbi lisus, și ridi- 
cându 'și ochi spre cer zise: Tată, 
a venit ceasul; mărește pe Tiul 
tău, ca Fiul tău să te măriască; 

2. După cum "i ai dat lui pu- 
tere peste ori ce corp, pentru ca 
să dea vieaţă vecinică la toţi pe 
care tu îi ai dat lui. 
„3. Şi aceasta este vieaţa vecă- 

nică, ca să te cunoască pe tine 
singurul adevăratul Dumnezeu, 
şi pe care tu lai trimis pe lisus, 
ca Christos. 

  

  

4. Eu te am mărit pe tine pe 
păment, săverșind lucrul pe care 
mi lai dat să 1 fac; 

5. Şi acum mărește mă şi tu, 
Tată, la tine Ensuţi cu mărirea 
pe care o aveani la tine mai 'na- 
inte d'a fi lumea. 

6. lăcutam cunoscut numele 
tău oamenilor pe care 'mi "iai 
dat din lume; ai tăi erau și mie 
'mi "i ai dat; şi cuvântul tău "lau 
păzit. Ă 

7. Acum au cunoscut că toate 
câte "mi ai dat de la tine stnt; 

8. Pentru că cuvintele pe care 
"mi Ze ai dat le am dat lor, și 
denşi le au primit, și au cuno- 
scut cu adevărat că de la tine 
am eșit, şi au crezut că tu m'ai 
trimis. 

9. lu pentru denși mă rog; 
nu pentru lume m& rog, ei pen- 
tru care 'mi ai dat, pentru că ai 

1&i sânt; 
10. Și toate ale mele ale tale 

sânt, și ale tale ale mele; şi mă- 
rit sunt întrenşi. 

11. Şi cu nu mai sânt în lu- 
me, dar aceștia sânt în lume, şi 
eu vin la tine. Tată sânte, pă- 
strează "i în numele tău, pe care. 
'mi 'lai dat, ca să fie una, după 
cum sfintem noi. 

12. Când eram cu denși în lu- 
me, eu “i păstram în numele tău 
pe care 'mi lai dat; şi am pă- 
zit, şi nică unul dintre deânși n'a 
perit, de cât numai fiul peirei, 
pentru ca să fie împlinită scrip- 
tura. 

13. Dar acum vin la tine; și 

12 »
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acestea le rostesc în lume, ca să 
aibă bucuria mea deplină în ei. 

14. Eu le am dat cuvântul tău; 
şi lumea "i a urit, pentru că nu 
sânt din lume, după cum eu nu 
sânt din lume. 

15. Nu m38 rog ca săi iei din 
lume, ci ca săi păzești de cel r&u. 

16. Ei nu sânt din lume, după 
cum eu nu sânt din lume. 

17. Sânţeşte "i în adevărul tă; 
cuvântul t&u este adevărul. 

18. După cum mai trimis pe 
mine în lume, și eu'i am Wrimis 
în lume. 

19. Si pentru denşi cu mă sân- 
ţese pe mine €usumi, pentru ca 
şi ei să lie cu adevărat sânţiţi. 

20. Şi nu numai pentru ace- 
știa me€ rog, ci și pentru cei care 
vor crede în mine prin cuven- 
tul lor, 

21. Pentru ca toţi să fie una, 
după cum tu, Tată, eşti în mine 
şi eu în tine, ca şi ei să fie în 
noi; pentru ca lumea să crează, 
că tu mai triniis, 

22. Şi leam dat mărirea, pe 
care 'mi ai dat o, ca să fie una, 
după cum noi una suntem, 

23. Eu snt într'enşi, și tu în 
mine, ca să fie desăverşiţi în- 
truna, și să cunoască lumea că 
tu nai trimis, şi iai iubit, după 
cum m'ai iubit pe mine. 

24. Tată, ce 'mi ai dat mie, 
voesc ca, unde sânt eu, să fie şi 
aceia cu mine; ca să priviască, 
mărirea mea, pe care 'miai dat o; 
pentru că m'ai iubit mai 'nainte 
de urzirea lumei, 

  

25. Dreptule Tată, şi lumea nu 
tea cunoscut, dar eu team cu- 
noscut, și aceștia au cunoscut că 
tu m'ai trimis; 

26. Şi leam făcut cunoscut nu- 
mele t&u, şi 'l voi face cunoscuţ; 
pentru ca iubirea cu care m'ai 
iubit să fie într'enşi, şi eu să fiu 
într'enşi, 

CAP. XVIII. 

Venirea lui Iuda şi spalma ostașilor. Prin- 
derea lui lisus. Judecarea lui la Ana și 
Caiafa. Căderea lui Petru. Judecarea îna- 
întea, bui Pilat, 

Î. Acestea zicând Iisus eşi îm- 
preună cu ucenici săi dincolo de 
păriul Cedron, unde era o gră- 
gină în care intră el și ucenici 
săi. 

2. Şi luda, care avea să!'l dea 
prins. știa şi el locul, pentru că 
adesea ori lisus s'a adunat acolo 
cu ucenici săi. 

3. Deci luda, după ce luă co- 
hortă, și slujitori dintre ai preo- : 
ților mai mari și Fariseilor, vine 
acolo cu făclii și cu felinare şi 
cu arme. 

4. Și lisus, știind toate ce au 
să vie peste dânsul, eși şi le zice: 
Pe cine căutaţi ? 

5. Pe lisus Nazareul, "i r&spun- 
seră ei. Eu sunt, le zice lisus. 
Iar Iuda, care avea să 'i dea prins, 
era și el cu denși. 

6. Deci când le zise: Eu sânt, 
să deteră înapoi și căzură jos, 

7. Şi iar "i întrebă: Pe cine 
căutați ? Şi ei ziseră: Pe lisus 
Nazareul.



IOAN 179 
  

S. Răspunse isus: V'am spus 
că eu sunt: dacă dar mă căutaţi 
pe mine, lăsaţi pe aceștia să se 
ducă; 

9. Pentru ca să fie împlinit cu- 
ventul pe care 'la zis că Pe care 
mi ai dat, mam perdut pe nici 
unul dintr'enși. 

10. Atunci Simon Petru, a- 
vând spadă, o trase şi lovi pe 
sluga archiereului, și 'i tăe ure- 
chea dreaptă. Şi numele slugei 
era Malchu. 

11. Deci lisus zise lui Petru: 
Pune spada în teacă; paharul pe 
care mi Va dat Tatăl, oare nul 
voi bea ? 

12. Atunci cohorta și căpi- 
tanul și slujitori ludeilor prinseră 
pe lisus și "| legară, 

13. Şi "1 duseră întâiu la Ana, 
căci era socrul lui Caiafa, care 
era archiereu în acel an. 

14. Şi Caiafa era acela care 
sfătui pe ludei, că este de fo- 
los ca un om să moară pentru 

popor. 
15. Și lui lisus urma Simon 

Petru, și alt ucenic. Şi ucenicul 
acela era cunoscut archiereului, 
şi intrâ cu lisus în curtea archie- 
reului; 

16. lar Petru sta afară la ușă. 
Deci ucenicul celălalt, care era 
cunoscut archiereului, eşi afară, 
și zise portăriţei, şi duse pe Petru 
înăuntru. 

17. Si slujnica portăriţă zice 
lui Petru: Nu cumva ești şi tu 
dintre ucenici. acestui om? Nu 
sânt, "i zice el.   

18. Iar slugile și slujitori ste- 
teau, după ce făcuseră, jăratec, 
pentru că era frig, și se încălziau; 
și sta și Petru împreună cu denşi 
și se încălzia. 

19. Deci archiereul întrebă 
pe lisus despre ucenici lui, și 
despre învăţătura lui.- 

20. lisus “i răspunse: Eu am 
vorbit fâră sfială lumei; eu tot 
dauna am învăţat în sinagogă 
şi în santuar, unde se adună toţi 
Ludei, și într'ascuns n'am vorbit 

nimic. 
21. Pentru ce mă întrebi? In- 

treabă pe cei care au auzit, ce 
le am vorbit; iată, aceştia știu 

ce am zis eu. 
22. Şi zicând el acestea unul 

dintre slujitori fiind de faţă dete 
lui lisus o palmă zicend: Astfel 
răspunzi archiereului ? 

23. isus "i răspunse: Daca am 
vorbit rău, dovedeşte acest râu; 
iar daca am vorbit bine, pentru 

ce mă baţi? 
24. Ana îl trimise legat la Ca- 

iafa archiereul. 
25. Si Simon Petru sta şi 

se încălzia. Deci "i ziseră: Nu 

cumva ești şi tu dintre ucenici 

lui ? EL tăgădui şi zise: Nu sânt. 

26. Şi unul dintre slugile ar- 

chiereului, rudă fiind cu acela a 

cărui ureche o tăe Petru, zice: 

Nu te am văzut eu în grădină 

cu dânsul? 

27. Dar Petru iarăși tăgădui, 

şi îndată cântă cocoșul. 
28. Deci due pe Lisus dela 

Caiafa în pretoriu; şi era dimi”
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neaţă,; şi denşi nu intrară în pre- 
toriu, peniru casă nu se spurce, 
ci să mănânce Paştele. 

29. Atunci Pilat eși afară la 
denşi şi zice: Ce învinuire adu- 
ceţi împrotiva acestui om? 

30. R&spunseră ei şi 'i zic: Daca 
acesta nu era, făcător de rele, nu 
“ţi lam fi dat. 

31, Deci Pilat le zise: Luaţi” 
voi, şi după legea, voastră jude- 
caţi ']. Şi ludei “i ziseră: No&nu 
ne este ertat să omorim pe ni- 
menca; 

32. Pentru ca să fie împlinit 
cuventul lui lisus, pe care '| a zis 
însemnând cu ce moarte avea să 
Moară. 

33. Atuncă Pilat eşi iur în 
pretoriu, și chemă pe lisus, şi"i 
zise: Tu ești împăratul Iudeilor ? 

31. lisus "i răspunse: Zici tu 
aceasta de la tine ensuți, sau alţi 
“ţi au vorbit despre mine? 

35. Ră&spunse Pilat: Nu cumva 
eu sunt ludeu? Neamul tău și 
mai mari preoţilor te au dat în 
mâinele mele; ce ai făcut? 

36. R&spunse lisus: Împărăţia 
mea nu este din lumea aceasta; 
daca, împărăţia mea ar fi din lu- 
mea aceasta, slujitori mei ar 
lupta, ca să nu fiu datprins lu- 
deilor; acum dar împărăţia mea 
nu este de aici. 

37. Deci Pilat i zise: Astfel 
dar nu ești tu împărat? hRăspunse 
lisus: Tu zici că eu sânt împă- 
rat. Eu spre aceasta sint născut, 
și spre aceasta am venit în lume, 
ca să mărturisesc pentru adevăr.     
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Ori cine este din adevăr ascultă 
de glasul meu. 

38. Pilat “i zice: Ce este ade- 
vărul ? Şi aceasta zicând eşi iar 
la ludei, şi le zice: Eu nu gă- 
sesc nici o vină într'6nsul. 

39. Dar voi aveţi obiceiu ca la 
Paște să dau pentru voi drumul 
unui închis; voiţi deci ca să dau 
drumul pentru voi împăratului 
ludeilor ? 

40. Atunci strigară iarăşi toţi 
zicend: Nu acestuia, ci lui Da- 
raba. Şi Baraba era tâlhar! 

CAP. XIX. 

Iată omul. Răstignirea lui Iisus. Muma lui 

şi Joan. Josef cu Nicodem fîmormântează 
corpul lui Iisus, 

1. Atunci dar Pilat luă pe lisus 
și "1 bicăui. - 

2. Și ostași împletind cunună 
de spini "i puseră pe cap; şi 1 
îmbrăcară cu un vestmânt de 
purpură; 

3. Şi veniau la dânsul şi ziceau: 
Bucură te, împăratul ludeilor; și 
"i dedeau palme. 

4. Și Pilat iar cși afară şi le 
zice: lată, vi'l aduc afară ca să 
cunoaşteţi că nu găsesc nici o 
vină într'ensul. 

5. Deci lisus eşi afară, purtând 
cununa de spini și vestmentul 

de purpură. Şi Pilat le zice: Iată 
omul. 

6. Dar când mai mari preoţilor 
şi slujitori îl văzură strigară zi- 
cend: răstigneşte '], răslignește "1. 
Pilat le zice: Luaţi] voi şi re-
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stigniţi "1; căci eu nu găsesc vină 
într'ensul. 

7. Ludei "i respunseră: Noi a- 
vem lege, și după legea noastră 
trebue să moară, pentru că s'a 
făcut pe sine Fiu al lui Dum: 
nezcu. 

8. Deci când auzi Pilat acest 
cuvent, şi mai mult se temu; 

9. Şi intră iar în pretoriu și 
zice lui Iisus: De unde ești tu? 
Dar lisus nu "i dete r&spuns. 

10. Atunci Pilat "i zice: Mie 
nu 'mi vorbeşti? Nu știi că pu- 
tere am să "ţi dau drumul, şi 
putere am să te răstignesc ? 

11. lisus răspunse: N'ai avea 
nici o putere asupra mea, dica 
nu 'ţi ar fi fost dat de sus; de 
aceea cel care mă dă prins ţie 
mai mare păcat are. 

12. Drept aceea Pilat încerca 
să "i dea drumul; dar ludei stri- 
gau zicend: Daca dai drumul la, 
acesta, nu cești prieten al Cesa- 
rului; ori cine se face pe sine 
împărat, este împrotiva Cesa- 
rului. 

13. Deci Pilat auzind acest cu- 
vânt, aduse afară pe lisus, şi să 
așăză pe „scaunul de judecător în 
locul numit Litostroton, iar e- 
breește Gabbata. 

14. Şi era zi de pregătire pen- 
tru Paşte; era ca la al şaselea 
ceas; și zice ludcilor: Jată, îm- 
p&ratul vostru, 

15. Dar ei strigară: lea |, iea "|, 
răstigneşte “i. Zice lor Pilat. Pe 
împăratul vostru să '] răstisnese ? 
Mai mari preoţilor r&spunseră:   
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Nu avem împărat de cât pe Ce- 
sarul. 

16. Atunci îl dete lor, ca să fie 
răstignit. Deci luară pe lisus și " 
duseră; 

17. Şi ducendu 'şi crucea eşi 
la locul numit al Căpăţinei, ce 
se cheamă pe cbreeşte Golgota; 

18. Unde îl răstioniră, și îm- 
preună cu dânsul alţi doi. de o 
parte şi de alia, iar în mijloc pe 
jisus. 

19. Şi Pilat scrise şi titlu, şi 
puse pe cruce. Şi era scris: IISUS 
NAZAREUL, IMPERATUL IU- 
DEILOR. 

20. Deci mulți dintre Iudei ci- 
tiră acest titlu, pentru că era a- 
proape de oraş locul, unde fu 
răstiznit lisus, și era scris ebre- 
ește, latineşte, eleneşte. 

21. Şi preoți mai mari ai Iu- 
deilor ziseră lui Pilat; nu scri: 

Impăratul ludeilor; dar că el a 
zis: Sânt împăratul ludeilor. 

22. Pilat r&spunse: Ceea, ce am 
seris, am scris, 

23. Ostaşi deci, când r&- 
stigniră pe lisus, luară hainele 
lui, şi făcură patru părţi, fie că- 
rui ostaș o parte, luară și vest- 
mentul lui; și vestmântul era 
necusut, ţesut de sus peste tot. 

24. Deci ziseră între denşi: Să 
nu '] sfășiem, ci să aruncăm sorţi 
pentru densul, al cui va fi; pen- 
tru ca să fie împlinită scriptura, 
care zice: 

Impărţit au hainele mele loruși, 
Si pentru vestmântul meu a- 

runcară sorţi.
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Deci ostași făcură aceasta. 
25. Şi steteau lângă crucea lui 

” lisus muma lui, și sora mumei 
lui, Maria lui Clopa, și Maria Mag- 
dalena. 

26. Deci lisus, văzând pe muma 
sa, şi pe ucenicul stând alături 
pe care "| iubia, zice mumei: Fe- 
mee, iată fiul tău. 

21. Apoi zice ucenicului: Iată, 
muma, ta. Şi din acel ceaso luă 
ucenicul la sine. 

28. După acestea lisus știind 
că totul s'a sfirşit acum pentru 
ca scriptura să fie îndeplinită, 
zice: Mi este sete. 

29. Şi era acolo un vas plin 
de oţet; deci punând ei întrun 
isop un burete plin de oţet îl du- 
seră la gura lui. 

30. Şi când luă lisus oţetul 
zise: S'a sfârșit; și plecând capul 
dete spiritul. 

31. Deci ludei. fiind că era 
zi de pregătire, ca să nu rămâe 
corpurile pe cruce sâmbăta, — 
căci zioa, acelei sâmbete era ma- 
re —, rugară pe Pilat, ca să le 
sdrobiască oasele picioarelor, și 
să fie ridicaţi. 

32. Şi ostași veniră și sdrobiră 
celui d'intâiu oasele picioarelor, 
asemnea şi celui împreună r&- 
slignit cu densul. 

33. Dar după ce veniră la Lisus, 
când îl văzură că cra mort a- 
cum, nu 'i sdrobiră oasele picioa- 
relor; 

34. Ci unul dintre ostași "i îim- 
punse coasta cu o lance, și în- 
dată eși sânge și apă.   
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35. Şi cel care a văzut a măr- 
turisit, şi mărturia lui este ade- 
vărată; și știe că spune adevărat, 
pentru ca voi să credeţi. 

36. Căci acestea s'au făcut ca 
să fie împlinită scriptura: Os nu 
"i se va sdrobi. | 

37. Şi iar altă scriptură zice: 
Privi vor la cel pe care "lau îm- 
puns, 

38. Și după acestea, Iosef 
din Arimatea, ucenic fiind al lui 
lisus, dar într'aseuns pentru frica, 
ludeilor, rugă pe Pilat ca să ri- 
dice corpul lui lisus; şi Pilat “i 
dete voie. Deci veni și ridică cor- 
pul lui lisus. 

39. Şi veni și Nieodem, care 
venise mai "nainte noaplea la 
lisus, aducând o amestecătură 
de smirnă și aloe ca la o sulă de 
litre. 

40. Deci luară corpul lui lisus 
și "| legară în fășii de pânză cu 
aromate, după cum au ludei o- 
biceiă să îmormânteze. 

41. Şi era grădină în locul unde 
fu răstignit, și în grădină un mor- 
ment nou, în care nimenea n'a 
fost pus vre odală. 

42. Deci, din pricina zilei de 
pregătire a ludeilor, puseră pe 
Iisus acolo, pentru că mormentul 
era aproape. 

CAP. XX. 

Invierea. Jlaria, Petru şi Joan la mormânt. 

Doi ângeri. Grădinarul şi Maria. Domnul 
în anijlocul ucenicilor. Toma necredinciosul, 

1. lar în cea dintâi zi a săp- 
tămânei, Maria Magdalena vine
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la mormânt dimineaţa, întunerec 
fiind ânchă, și vede peatra ridi- 
cată de pe mormânt. 

2. Deci aleargă și vine la Simon 
Petru și celălalt ucenic pe care 
îl iubia Iisus, și le zice: Luatau 
pe Domnul din mormânt, și nu 
ştim unde "lau pus. 

3. Atunci eși Petru și celălalt 
ucenic, şi veniră la mormânt. 

4. Și alergau amendoi împre- 
ună; și celălalt ucenic alergă mai 
repede înaintea lui Petru, şi veni 
cel d'inteiu la morment. 

5. Și plecânduse vede făşiile 
de pânză jos, dar nu intră înă- 

untru. 

6. Deci vine Simon Petru ur- 
mându "i, și intră în morment; 
și privește făşiile de pânză jos. 

7. Şi ștergarul care era pe ca- 
pui lui nu se afla cu făşiile de 
pânză, ci Ja o parte infășurat în- 
tr'un loc. 

8. Atunci intră şi celălalt uce- 
nic, care veni cel d'intâiu la mor- 
ment, şi văzu şi crezu. 

9. Căci nu ştiau ânchă serip- 
tura, că el trebue să se scoale 
dintre morţi. 

10. Ucenici deci se duseră iar 
la, ei acasă. 

11. Şi Maria sta plân:6nd 
la mormânt afară; și pe când 
plângea se plecă să se uite în 
morment, 

12. Și zărește doi ângeri îm- 
brăcaţi în alb şăzând unul la cap 
și altul la picioare, unde era pus 
corpul lui lisus, 

13. Şi i zic: Femee, pentru ce   

plângi ? Pentru că 'mia luat pe 
lomnul, le zice, și nu știu unde 
Pau pus. 

14. Zicend acestea se întoarse 
înapoi, şi zărește pe Iisus stând, 
și nu știa că este lisus. 

15. Femee, 'i zice lisus, pentru 
ce plângi? Pe cine cauţi? Densa 
gândind că este grădinarul, îi 
zice: Doamne, daca tu l'ai dus 

în altă parte, spune "mi undel'ai 
pus, și cu îl voi ridica. 

16. Maria, 'i zice lisus. Rabuni, 
adecă, Invăţătorule, “i zice ea în- 
torcendu se. 

17. Nu mă atinge, "i zice lisus, 
căci ânch& nu m'am suit la Ta- 
tăl meu; du te dar la fraţi mei, 
și le zi: ME sui la Tatăl meu și 
Tatăl vostru, şi la Dumnezeul 
meu și Dumnezeul vostru. 

18. Vine Maria Magdalena ve- 
stind ucenicilor: Am văzut pe 
Domnul, și că "ia zis acestea. 

19. Şi fiind seara în zioa 
aceea, în întâia zi a săptăminei, 
și încuiate fiind ușile, unde crau 
ucenici adunaţi de frica ludeilor, 
veni lisus și stete în mijloc şi le 
zice: Pace voă. 

20. Şi zicend aceasta le arătă 
mâinele şi coasta. Deci se bucu- 
rară ucenici v&zend pe Domnul. 

21. Si lisus iar le zise: Pace 

vo&; după cum m'a trimis pe 
mine "Tatăl, şi eu vă trimit pe 

voi. 

22. Şi aceasta zicând suflă a- 
supra lor și le zice: Luaţi Spirit 
Sânt. 

23. Ale căror păcate Ze veţi fi
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lăsat, lăsate sânt lor; ale căror 
păcate le ţineţi, ţinute sânt. 

24. Şi Toma unul dintre cei 
doisprezece, numit Geamân, nu 

era cu denși când veni lisus. 

25. Deci ceilalţi ucenici "i zi- 
ceau: Am văzut pe Domnul. Dar 
el le zise: Daca nu voi fi văzut 
în mâinele lui semnul cuielor, și 
daca nu voi fi pus degetul meu 
în semnul cuielor, şi nu voi fi 
pus mâna mea în coasta lui, nu 
voi crerte. 

26. Şi după opt zile iarăşi 
erau înăuntru ucenici lui, și Toma 
cu denşi. Veni lisus, uşile fiind 
încuiate, şi stete în mijloc şi 
zise: Pace vo&. Apoi zise lui 
Toma: 

217. Ad aci degetul t&u, și vezi 
mâinele mele; şi ad mâna ta, și 
pune o în coasta mea; și uu fii 

necredincios, ci credincios. 

28. Şi Toma răspunse și "i zisa: 
Domnul meu, și Dumnezeul meu! 

29. lisus "i zice: Toma, ai ere- 
zut, pentru că m'ai văzut; feri- 
ciți sânt care nau văzut, şi au 
crezut. 

30. Dar lisus făcu înaintea 
ucenicilor săi și alte multe mi- 
nuni, care nu sânt scrise în car- 
tea aceasta. 

31. Iar acestea sânt scrise, ea 
să credeţi că lisus este Christosul, 
Fiul lui Dumnezeu, şi crezând să 
aveţi vieaţă în numele lui.   

CAP. XXI. 

Hsus se arătă din nou ucenicilor la lacul 

Teberiadei. El spune mai d'inainte lui Pe 
tru ce are să "i se întemple. 

1. După acestea lisus iarsea- 
rătă ucenicilor la marea 'Tebe- 
riadei, şi se arătă astfel: 

2. Erau împreună Simon Petru 
și toma, numit Geamăn, și Na- 
tanael cel de la Cana Galilei, şi 
fii lui Zebedeu, şi alţi doi dintre 
ucenici lui. 

3. ME duc să pescuesc, le zice 
Simon Petru. Venim și noi îm- 
preună cu tine, "i zic denși. E- 
șiră și intrară îndată în vas, şi 
în noaptea aceea nu priuscră 
nimic. 

4. Şi făcendu se dimineaţă lisus 
fu la țărm, dar ucenici nu știau 
că este lisus. 

5. Deei lisus le zice: Copii, nu 
cumva aveţi ceva de mâncare? 
Nu, “i răspunseră ci. 

6. Şi lisus le zise: Aruncaţi 
plasa în partea dreaptă a va 
sului, şi veţi alla. Deci aruncară 
şi nu mai puteau să otragă din 
pricina mulţimei de pește. 

1; Atunci ucenicul acela pe 
care !] iubia lisus zice lui Petru: 

Domnul este. Deci Simun Petru, 
când auzi că este Domnul, și iu- 
cinse haina, căci era gol. și se 
aruncă în mare. 

8. Iar ceilalţi ucenici veniră cu 
luntrea, căci nu crau departe de 
uscat, ci ca la doă sute de co- 
turi, tărind plasa cu pește. 

9. Deci când eșiră la uscat, văd
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cărbuni aprinși acolo şi peşte pus | tine €Ensuţi, și umblai unde voiai: 
pe denşi, şi pâine. 

10. lisus le zice: Aduceţi din 
pești pe care "i aţi prins acum. 

11. Simon Petru să sui în luntre 
şi trase plasa la uscat, plină de 
peşti niari o sută ciuci-zeci și trei; 
şi plasa nu sa rupt, deşi erau 
atât de mulţi. 

12. Aidea, prânziţi, le zice lisus. 
Dar nici unul dintre ucenici nu 
îndrăsnia să 'l întrebe: Tu cine 
ești ? ştiind că este Domnul. 

13. Şi lisus vine șiiea pâinea, 
şi le dă, aseminea şi peştele, 

14. Acum pentru a treia oară 
să arătă lisus ucenicilor, după ce 

se sculă dintre morţi. 

15. Deci când prânziră, Iisus 
întreabă pe Simon Petru: Simone 
fiul lui loan, mă iubeşti pe mine 
mai mult de cât aceştia? Aşa 
este, Doamne, i răspunde; tu știi 
că te iubesc. Paște meluşei mei, 
'i zice el. 

16. Jarăși ”] întreabă de a doa 
oară: Simone fiul lui Ioan, mă 
iubești ? Așa este, Doamne, îi 
respunde, tu ştii că le iubesc. 
Paște oile mele, "i zice el. 

17. De a treia oară '| întreabă: 
Simone fiul lui Ioan, mă iubeşti? 
Petru se întristă, că "i zise dea 
treia oară: M& iubeşti? Şi 'i zise: 
Doamne, tu știi toate; tu cunoşti 
că te iubesc. lisus 'i zice: Paşte 
turmele mele. 

18. Adevăr, adevăr zic ţie, când 
erai mai tânăr, te încingeai pe 

| 
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dar când vei fi îmbătrinit, vei 
! întinde mâinele tale, şi alțul te 
:va încinge, şi te va duce unde 

nu voeşti. 
19. Şi aceasta o zise însemnând 

cu ce fel de moarte va mări pe 
Dumnezeu. Şi vorbind aceasta i 
zice: Urmează 'mi. 

20. Iar Petru întorcendu se ză- 
reşte venind în urmă pe ucenicul 
pe care "] iubia Iisus, care săși 
răzimă la cină pe peptul lui, şi 
zise: Doamue, cine este care te 
dă prins? 

21. Pe acesta văzendu "1 Petru, 
zice lui lisus: Dar acesta ce 
va fi? 

22. lisus "i zice: Daca voesce ca 
densul să rămână până cc vin, 
ce “ţi este ţie? 'Tu urmează 'mi. 

23. Deci eşi vorba aceasta in- 
tre fraţi, că ucenicul acela nu 
moare; dar lisus nu zisc că nu 
moare; ci daca voesc ca densul 
să rămână până ce vin, ce li 
esle ţie? - 

24. Acesta este ucenicul ca- 
re mărturiseşte pentru acestea, 

care a scris acestea; și noi ştim 
că mărturia lui este adevărală. 

25. Sunt şi alte multe pe 
care le fâcu lisus, care daca sar 
fi scris câte una, mi se pare că 
chiar lumea nu ar fi încăput în 
sine cărţile ce sau scris. 

A MI N



FAPTELE APOSTOLILOR 

CAP. 1. 

disus înviat făgădueşte apostolilor venirea 

Sântului Spirit şi se înalță la cer, Adu- 
narea apostolilor şi alegerea lui Maria. 

1. Cea d'inttiă istorisire, Teo- 
file, am alcătuito despre toate 
câte începu lisus să facă şi să, 
înveţe, 

2. Penă în zioa în care fu luat 
sus, după ce prin Spiritul Sânt 
dete porunci apostolilor. pe care 
'şi "i alese; 

3. Cărora prin multe semne 
netăgăduite li se şi înfățişă viu 
după patimirea sa, arătându li se 
în timp de patruzeci de zile, și 
vorbind cele despre împărăţia lui 
Dumnezeu; 

4. Și mâncând împreună cu 
denși le porunci să nu se depăr- 
teze de Ierusalem, ci să aştepte 
făgăduinţa Tatălui, pe care aţi 
auzit o de la mine; 

5. Pentru că Ioan boteză cu 
apă, iar voi veţi fi botezați cu 
Spirit Sânt nu după multe aceste 
zile. 

6. Deci după ce s'au adunat 
1 întrebară zicend: Doamne, nu 
cumva statorniceşti iarăși în tim-   

pul acesta împărăția pentru I- 
srael ? 

7. Iar el le zise: Nu estealvo- 
stru să ştiţi timpurile sau vre- 
murile potrivite pe care lea a- 
șăzat Tatăl cu a sa putere. 

8. Dar veţi lua virtute când 
Sântul Spirit va fi venit peste 
voi; și 'mi veţi fi marturi în le- 
rusalem, şi în toată Judea şi în 
Samaria, şi până la marginea pă- 
mântului. 

9. Şi acestea zicând fu ridicat 
în sus, privind ei, şi un nor îl 
luă, asupră'și de la ochi lor. 

10. Şi pe când se uitau denși 
cu ochi neclintiţi spre cer, du- 
cendu se el, iată li se înfăţişară 
şi doi bărbaţi în vestminte albe, 

11. Și ziseră: Bărbaţi Galilei, 
ce staţi uitându vă spre cer? A- 
cest lisus, care fu luat dela voi 
la cer, asifel va veni după cum 
Vați văzut ducendu se spre cer. 

12. Atunci s& întoarseră la 
Terusalem de la muntele Mâsliniş, 
ce este aproape de Ierusalem, 
cale de sâmbătă avend. 

13. Şi când intrară se suiră 
în camera de sus, unde steteau 

Petru şi loan și Iacob şi Andrei,
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Filip şi Toma, Bartolomeu și Ma- 
teiii, Iacob al lui Alfeu şi Simon 
Zelotul, și Iuda al lui Iacob. 

14. Aceștia toţi stăruiau în- 
trun cuget în rugăciune d'im- 
preună cu femeile, și cu Maria, 
muma, lui lisus, şi cu fraţi lui. 

15. Şi într'aceste zile scu- 
lându se Petru în mijlocul fra- 
ţilor — şi era mulţime de per- 
soane în acel loc ca la o sută, 
doăzecă — zise: , 

16. Bărbaţi fraţi, trebuia ca să, 
fie împlinită scriptura pe care 
mai dinainte a spuso Spiritul 
Sânt prin gura lui David despre 
Iuda, ce se făcu călăuză celor 
care priuseră pe lisus; 

17 Intru cât era numărat în- 
tre noi și fu ales la această, 
slujbă. 

18. Dar acesta 'și dobindi un 
loc din plata fără delegei, şi că- 
zend cu capul în jos crăpă prin 
mijloc şi i se vărsă toate mă- 
runtaele; 

19. Şi fu cunoscut tuturor ca- 
re locuesc în Ierusalem, în cât 
locul acela se numi în limba lor 
Akeldama, adecă loc de sânge. 

20. Pentru că scris este în car- 
tea psalmilor: 

Fie locuinţa lui pustie, 
Și să nu fie el care locuește 

într'Ensa; 

Şi altul să iea însărcinarea lui. 
21. Deci trebue ea unul dintre 

acești bărbaţi, care au venit îm- 
preună cu noi în orice timp 
cât Domnul lisus a stat între 
noi,   
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22. — Incepând de la botezul 
lui loan — penă în zioa în care 
fu luat sus de la noi, să fie mar- 
tor împreună cu noi al învierei 
lui. 

23. Atunci puseră înainte pe 
doi, pe Iosef numit Barsaba, ca- 
re fu supranumit lustu, și pe 
Matia. 

24. Şi rugându se ziseră: Tu, 
Doamne, care cunoşti inimile tu- 
turor, arată din acești doi pe 
unul, pe care Lai ales, 

20 Casăiea locul acestei slujbe 
și apostolii, de la care sa abă- 
tut Juda spre a se duce lu locul 
sâu. 

26. Şi le deteră sorţi, şi căzu 
sorțul pe Matia, şi fu numărat 
împreună cu cei unsprezece a- 
postoli. 

CAP. II. 

Pozorîrea Sântului Spirit şi darul limbelor. 
Petru învață că s'a împlinit profeția lui 
Joel şi David. Venirea celor trei mil la 
credință. Vieaţa lor de obşte. 

1. Şi când fu împlinită zioa 
cincizecimei, toţi erau împreună 
la un loe. 

2. Şi Hără de veste se făcu sunet 
din cer, ca de un vânt ce bate 

tare și umplu toată casa unde 
șădeau. 

3. Si li se arătară limbi ca de 
foc despărțite, şi se așă&zâ peste 
fie care dintre ei. 

4. Si toţi se umplură de Spi- 
rit Sânt, şi începură a vorbi în 
alte limbi, după cum Spiritul le 
da a se rosti.
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5. Şi crau Ludei locuitori în 
Ierusalem, bărbaţi temători de 
Dumnezeu, din tot ncamul celor 
care se află sub cer. 

6. Deci, după ce se făcu acest 
sunet, se strânse mulţime și să 
turburâ, pentru că fie care "i a- 
uzia vorbind în limba sa €n- 
săşi. 

7. Şi toți erau uimiţi şi se mi- 
nunau zicând: Iată, oare nu sânt 
Galilei toţi aceştia care vorbesc? 

- 8. Şi cum auzim noi fie care 
ensăşi limba noastră în care am 
fost născuţi? 

9. Parţi și Meză și Elamiţi, şi 
cei care locuesc în Mesopotamia, 
ludea și Capadocia, în Pont și 
Asia 

10. In Frigia și Panfilia, în E- 
gipt şi în părţile Libiei de lângă, 
Cirene, și lomani streini care 
se allă aici, atât ludei cât şi pro- 
seliţi, 

11. Creteni și Arabi, îi auzim 
vorbind în limbele noastre mă» 
ririle lui Dumnezeu. 

12. Şi toţi erau uimiţi și nu se 
domiriau, zicând unul către altul: 
Ce va să fie aceasta ? 

13. laralţi bătendu și joc ziceau 
că sunt plini de must 

14. Dar Petru, stând cu cei 
unsprezece 'şi ridică «lasul, şi le 
rosti: Fraţi ludei şi toţi care lo- 
cuiţi în Ierusalem, aceasta să vă 
fie cunoscut, și ascultați cuvin- 
tele mele. 

15. Căci aceștia nu sunt beţă, 
după cum gândiţi voi; pentru că 
este al treilea ceas din zi;   

16. Ci aceasta este ce s'a zis 
prin profetul Ioel: 

17. Şi va fi în zilele din urmă, 
zice Dumnezeu, 

Voi vărsa din Spiritul meu 
peste ori ce carne; 

Şi vor profetiza fii voştri şi 
fiicele voastre, 

Şi tineri voştri vedenii vor 
vedea, 

Și bătrini voştri vise vor visa: 
18. Şi anume peste credincioşi 

mei și peste credincioasele mele 
în acele zile 

Voi vărsa din Spiritul meu; 
Şi vor profetiza. 

19. Şi voi face minuni în cer 
sus, i 

Şi semne pe pământ jos, 
Sânge și foc, și abur de fum; 
20. Soarele va fi schimbat în 

întunerec, 
Şi luna în sânge 
Mai "nainte da fi venit zioa 

Domnului, 

Zioa cea mare și strălucilă; 
21. Şi oricine va fi chemat 

numele Domnului, mântuit va fi. 

22. Bărbaţi Israeliţi, ascultați 
cuvintele acestea: Pe Iisus Na- 
zareul, bărbat adeverit dela Dum- 
nezeu pentru voi cu puteri și mi- 
nuni și semne, pe care le a făcut 
Dumnezeu printr'ensul în mij- 
locul vostru, după cum nşivă 
ştiţi, 

23 Pe acest Iisus, dat fiind 
după statul rinduit și știința mai 

d'inainte a lui Dumnezeu, piro- 
nindu | prin mâna celor fără de 
lege, 'laţi omorit;
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24. Pe care Dumnezeu, după 
ce deslegâ, durerile morţii, “1 a 
înviat, pentru că nu era cu pu- 
tiuţă ca cel să fie ţinut de densa. 

29. Căci David zice despre 
densul: 

Zăriam pe Domnul tot dauna 
înaintea, mea; 

Pentru că este d'a dreapta mea, 
ca să nu fiu clătinat. 

26. De aceea veselitu s'a inima 
mea, şi s'a bucurat limba mea; 

Chiar și carnea mea 'şi va pu- 
ne locuinţa pe incredere; 

21. Pentru că nu vei lăsa su: 
fletul meu în Iad, 

Nici nu vei da pe cuviosul tău 
să vază stricăciune. 

28. Făcutu mi ai cunoscut căi 
de viaţă; 

Umplea mă vei de veselie cu 
faţa ta. 

29. Bărbaţi fraţi, 'mi este certat 
a vorbi fără sfială către voi de- 
spre patriarehul David, că şi s'a 
s&verşit şi îmormentat fu, și mor- 
mântul lui este între noi penă în 
zioa aceasta. 

30. Deci profet fiind, şi știind 
că cu jurământ "ia jurat Dum- 
nezeu că, din rodul coapsei lui 
va pune pe tronul lui; 

31. Mai 'nainte văzând vorbi 
despre învierea lui Christos, că 
nici nu fu lăsat în Iad, nici car- 
nea lui nu văzu stricăciune. 

32. Pe acest lisus "la înviat 
Dumnezeu, pentru care noi toţi 
suntem martori. 

33. Deci inăiţat fiind prin dreap- 
ta lui Dumnezeu, după ce primi   
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făgăduinţa Sântului Spirit de la 
Tatăl, vărsă acum ceea ce voi 
vedeţi şi auziţi. 

34. Căci David nu sa suit în 
ceruri, dar 6usuşi zice: Domnul 
zisa Domnului meu, 

Săzi d'a dreapta mea, 
30. Până ce voi pune pe vrăj- 

maşi t&i așternut al picioarelor 
tale. 

30. Deci toată casa lui Israel 
să știe neclintit, că Dumnezeu 
a făcut, atât Domn cât și Christos, 
pe acest lisus, pe care voi "aţi 
răstignit, 

37. lar ei auzind fură stră- 
punși prin inimă, și ziseră către 
Petru şi ceilalți apostoli: Ce vom 
face, bărbaţi fraţi ? 

38. Și Petru zise către denşi: 
Pocăiţi vă, și fie care dintre voi 
să fie botezat în numele lui isus 
Christos spre eriarea, . păcatelor 
voastre; şi veţi primi darul Sân- 

tului Spirit. 
3Yy. Căci pentru voi este fâgă- 

duinţa, și pentru copii voştri, şi 
pentru toţi cei în depăriare, pe 
câţi “i va chema la sine Domnul 

Dumnezeul nostru. 

40. Şi prin mai multe alte 
cuvinte dovedia și îndemna zi- 

când: Scăpaţi vă de acest neam 
sucit. 

41. Deci ei primind cuventul 
lui fură botezați, şi se adaose în 

acea zi ca la trei mii de suflete. 

43, Şi stăruiau în învăţătura 

apostolilor, și în impărtăşire, în 

frângerea pâinei şi în rugăciuni. 
43. Şi fiecărui suflet "i. se
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făcu teamă; şi multe minuni şi 
semne să făceau prin apostoli. 

44. Și toţi credincioși erau la 
un loc, şi aveau toate de obște; 

45. Şi ?și vindeau averile și a- 
vuţiile şi le împărţiau la toţi, 
după cum avea cineva trebuință. 

46. Şi în fiecare zi erau in- 
tr'un gând stăruitori în santuar, 
şi frângend pâinea din casă în 
casă luau parte la masă cu bu- 
curie și firească nevinovăție a 
inimei, 

47. L.ăudând pe Dumnezeu şi 
fiind plăcuţi la tot poporul. Iar 
Domnul adăoga la un loc în fie 
care zi pe cei mântuiţi. 

CAP. III. 

Petru însănătoșează pe um şckiop cerşător, 
şi cheamă mulţimea la pocăință şi credinţă. 

1. Iar Petru și loan să duceau 
sus în santuar la ceasul rugă- 
ciunei, al noulea,. 

2. Și era purtat un oare care 
bărbat, șchiop fiind din naştere, 
pe care ' puneau în iie care zi 
lângă poarta santuarului, numită 
poarta Frumoasă, spre a cerşi mi- 
lostenie de la cer care intrau în 
santuar; 

3. Acesta văzând pe Petru și 
pe loan având de gând să intre 
în santuar să ruga a "i da mi- 
lostenie. 

4. Dar Petru pironind privirea 
la densul împreună cu loan zise: 
Uită te la noi. 

5. Şi “i privi cu luare aminte 
aşteptând să primiuscă ceva de la 
denşi. 
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6. Atunci Petru i zise: Argint 
și aur nu am; dar ce am, aceasta. 
"ți dau: In numele lui lisus Chri- 
stos Nazareul scoală te și umblă. 

7. Şiapucându "1 de mâna dreap- 
tă îl sculă. Şi îndată “i fură în- 
tărite picioarele şi glesnele. 

8. Și sărind în sus stătu și um= 
bla; şi intrâ- impreună cu denși 
în sautuar, umblând și sărind și 
lăudând pe Dumnezeu. 

9. Şi tot poporul îl văzu um= 
blând și lăudând pe Dumnezeu. 

10. Şi "1 cunoşteau că acesta 
șădea pentru milostenie lângă 
poarta Frumoasă a santuarului; 
Şi fură umpluţi de spaimă şi 
uimire pentru ceea ce "se iulim- 
plase. 

11. Şi ţinend pe Petru şi 
pe loan, alergă la denşi tot po- 
porul spre porticul numit al lui 
Solomon, uimiţi fiind. 

12. Dar Petru văzend zise că- 
tre popor. Bărbaţi Israeliţi, pen- 
tru ce vă minunaţi de acesta, sau 
pentru ce pironiţi ochi la noi, ea 
cum cu a noastră putere sau te- 

mere de Dumnezeu am fi făcut, 
ca el să umble? 

13. Dumnezeul lui Abraam şi 
Isaac și Iacob, Dumnezeul pă- 
rinţilor noștri, a mărit pe sluga 
sa lisus, pe care voi 'laţi dat 
prins, şi "aţi tăgăduit in faţa lui 
Pilat, deși acela găsi cu calea 
da drumul. 

14. Dar voi aţi tăgăduit pe Sân- 
tul şi Dreptul, și aţi cerut pe un 
bărbat ucigaș a vi se dărui. 

15. lar pe începătorul vieţei
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"] aţi omorit, pe care Dumnezeu 
la înviat dintre morţi, pentru 
care noi sintem martori. 

16. Şi pentru credinţa în nu- 
mele lui, pe acesta pe care? ve- 
deți și '7 ştiţi 'Za întărit numele 
lui; și credinţa care este în noi 
printr'ensul i a dat întregimea 
aceasta înaintea voastră tuturor. 

17. Şi acum fraţilor, știu că 
din neștiinţă aţi făptuit, precum 
şi mai mari voştri. 

18. Dar Dumnezeu a împlinit 
astfel cele ce a vestit mai 'na- 
inte prin gura tuturor profeților, 
că Christosul său avea să su- 
fere. 

19. Deci pocăiţi vă şi întoar- 
ceţi vă, spre a fi șterse ale voa- 
stre păcate, ca să vie de la faţa 
Domnului vremuri potrivite pen- 
tru însufleţire, 

20. Și să vă trimită pe Chri- 
stos lisus cel mai d'inainte rîn- 
duit; 

21. Pe care trebue să] pri- 
miască cerul până la timpuri de 
întocmire din nou a tuturor, de- 
spre care timpuri a vorbit Dum- 
nezeu din veac prin rostul Sân- 
ților săi profeţi. 

22. Căci Moise a zis că Dom- 
nul Dumnezeu va ridica vos Pro- 
fet, ca mine, dintre fraţi voștri; 
de densul ascultați în toate câte 
va zice către voi. 

23. Şi va fi: Orice suflet, care 
nu va fi ascultat de acel profet, 
nimicit va fi din popor. 

24. Şi toţi profeţi câţi au vor- 
bit de la Samuel și cei care au   

urmat pe rind, au şi vestit mai 
d'inainte aceste zile. 

25. Voi sunteţi fi profeților și 
ai legămentului pe care "la în- 
tocmit Dumnezeu faţă de părinţi 
voştri zicend către Abraam: In 
urmaşi t&i binecuventate vor fi 
toate neamurile pământului. 

26. Pentru voi Dumnezeu, în- 
viind pe sluga sa Iisus, "la tri- 
mis mai 'ntâiu ca să vă binecu- 
vinteze, intorcendu vă voi fie care 
de la r&utăţile voastre. 

CAP. IV. 

Petru şi Ioan aduşi înaintea Sinedriului 
sânt opriţi d'a maă învăța. Suferințele a 

postolilor. Punerea la mijloc a averilor. 

i. Şi pe când vorbiau ei către 
popor li se înfăţişară preoţi şi 
căpitanul santuarului și Saducei, 

2, Foarte îngrijaţi, pentru că 
denși învaţă poporul şi vestiau 
în persoana lui lisus invierea din 
morți. 

3. Şi puseră mâinele pe denși 
și “i deteră în pază pen6 a doa 
zi; căci acum era seară. 

4. Dar mulţi dintre cei care 
ascultară cuvântul crezură,; şi se 
făcu numărul bărbaţilor ca la 
cinci mii. 

5. Şi a fost că a doa zi fură, 
adunaţi la lerusalem mai mari 
lor și bătrini și cărturari, 

6. Şi Ana archiereul era acolo 

şi Caiafa şi loan și Alexandru, 
şi câţi erau din neamul mai ma- 
rilor preoţilor. 

2. Şi punendu'i în mijloc "i
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întrebară: Cu ce pulere sau în 
“al cui nume aţi făcut voi aceasta? 

8. Atunci Petru plin fiind de 
Spirit Sânt zise către denşi: Mai 
mari ai poporului și bătrîni ai 
iui Israel, 

9. Fiind că noi sintem astăzi 
judecaţi pentru o facere de bine 
către un om neputincios, prin 
care acesta fu scăpat, 

10. Cunoscut să vă fie voă tu- 
turor şi la tot poporul lui Israel, 
că în numele lui lisus Christos 
Nazareul, pe care voi "] aţi r&- 
stignit, pe care Dumnezeu 1 a 
înviat dintre morţi, în numele a- 
celuia stă acesta de faţă sănătos 
înaintea voastră. 

11. Acesta este peatra ce nu 
fu luată în seamă de către voi, 
clăditorilor, ce a fost făcută pen- 
tru cap de unchii. 

12. Și în nimenea altul nu este 
mântuire; căci nici nu este sub 

cer alt nume dat între oameni, 
în care noi trebue să fim mân- 
tuiţi. 

13. Şi văzând ei indrăsneala 
lui Petru şi loan, și după ce în- 
țeleseră că stint oameni fără carte 
şi din lumea de jos, să mirau și 
cunoşștiau că ei erau împreună cu 
lisus. 

14. Iar privind pe omul cel tă- 
măduit stândi impreună cu dânși, 
n'aveau nimic de zis împrotivă. 

15. Şi după ce porunciră ca ei 
să iasă afară din sinedriu, se sfă- 
tuiră împreună între dânşi. 

16. Zicend: Ce vom face ace- 
stor oameni ? Căci este șliut tu-   

turor locuitorilor din Ierusalem 
că printr'enşi s'a făcut o minune 
cunosculă, și noi nu pulem lă- 

gădui. 
17. Dar ca să nu să respin- 

diască aceasta mai departe în po- 
por, să "i ameninţăm ca să nu 
mai vorbiască în acest nume la 
nici un om. 

18. Şi chemându i le porunci 
ca să nu mai fie auziţi pe nicăiri, 
nici să nu mai înveţe în numele 
lui isus, 

19. Dar Petru şi loan r&spun- 
zend ziseră către denşi: Judecaţi, 
daca, este drept înaintea lui Dum- 
nezeu să ascultăm mai mult de 
voi, de cât de Dumnezeu; 

20. Căci noi nu putem să nu 
vorbim cele ce am văzut şi a- 
uzit. 

21. Iar denşi, după ce "iau mai 
amenințat, le deteră drumul, ne 
aflând nimic cum să "i pedep- 
siască din pricina poporului, fiind 
că toţi măriau pe Dumnezeu pen- 
tru ceea ce sc făcuse. 

22. Căci mai mult de patruzeci 
de ani avea omul asupra căruia 
se făcuse această minune a tă- 
măduirei. 

23. Şi lăsaţi fiind să se ducă 
veniră la ai lor şi făcură cunoscut 
câte au zis către denși mai mari 
preoţilor şi bătrini. 

24. lar ei auzind ridicară în- 
tr'un gând glas către Dumnezeu 
şi ziseră: Stăpine, tu care ai fă- 
cut cerul şi pămentul și marea 
și toate ce sunt într'6nsele,. 

25. Care prin Spirit Sânt ai zis
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prin gura părintelui nostru David, 
sluga ta: 

Pentru ce sau întăritat nea- 
muri, 

Şi popoare au cugetat cele de- 
şarte ? 

26. Impărați pământului s'au 
răsculat. 

Şi stăpinitori s'au adunat îm- 
preună, 

Improtiva Domnului, și împro- 
tiva Unsului stu; 

27. Căci împrotiva lui Iisus, 
sluga, ta cea sântă, pe care 'lai 
uns, sau adunat cu adevărat în 
acest oraș Erod și Ponţiu Pilat 
împreună cu neamuri şi popoare 
ale lui Israel, 

28. Spre a face câte mâna (a, 
şi sfatul t&u au rînduit mai d'ina- 
inte ca să fie. 

29. Şi acum, Doamne, iea a- 

minte la amenințările lor, şi dă, 
robilor t&i ca fără de nică o sfială, 
să vorbiască cuvântul tău, 

30. Intinzând tu mâna ta spre 
tămăduire, şi spre a se facesemne 
și minuni prin numele lui lisus, 
sluga ta cea sântă. 

31. Şi rugându se ei se cutre- 
murâ locul, unde erau adunați, 
și toţi fură umpluţi de Spiritul 
Sânt, şi vorbiau fără sfială cu- 
ventul lui Dumnezeu. 

32. Iar inima și sufletul mul- 
fimei credincioșilor erau una; și 
nici unul nu zicea că din a sa 
avere este ceva al său, ci toate 
le erau de obşte. 

33. Şi apostoli dedeau cu multă, 
putere mărturia lor pentru în-   
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vierea Domnului lisus Christos; 

şi peste denşi toţi era mare dar. 
34. Căci nici unul dintre denşi 

nu era în lipsă de ceva; de oare 
ce câţi stăpiniau locuri sau case, 
venzendu le aduceau preţul celor 
vândute, 

35. Şi '] puneau la picioarele 
apostolilor; și să împărţia fie că- 
ruia, după cum avea cineva tre- 
buinţă. 

36. Iar Iosef care fu numit de 
către apostoli Barnaba, — ceea ce 
însemnează Fiul mângâerei — 
levit, de fel din Cipru, 

37. Avend un loc la ţară 4 
vendu, aduse suma de. bani și 
puse la picioarele apostolilor. 

CAP. V. 

Anania și Safira. Minunile apostolilo”. În- 
gerul dă apostolilor drumul din închisoare. 
Fi sânt prinşi din nou şi întrebaţi după 

lege, Sfatul lui Gamali:. 

1. lar un bărbat cu numele 
Anania, împreună cu Safira, fe- 
mea sa, vându averea, 

2. Şi dete ceva la o parte pen- 
tru sine din preţul ei, știind şi 
femea, şi aducend o parte o puse 
la picioarele apostolilor. 

3 Iar Petru zise: Anania, pen- 
tru ce umplu Satana inima ta, 
ca să minți tu pe Spiritul Sânt, 
și să dai la o parte pentru sineţi 
din preţul locului ? 

4. Rămânend nerândut, nu "ți 
ar fi rămas oare ţie, și vândut 
fiind, nu era oare prețul în ata 
putere? Pentru ce “ţi ai pus în 

13
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inima ta acest lucru ? N'ai min- 
ţit oamenilor, ci lui Dumnezeu. 

5. Şi Anania auzind aceste cu- 
vinte căzu jos şi muri; şi frică, 
mare căzu peste toţi care auziră 
acestea. 

6. Şi sculându se bărbaţi mai 
tineri îl ridicară împreună, și du- 
cendu "] afară "1 îimormântară. 

7. lar după un timp cam de 
trei ceasuri, intră şi femea lui ne- 
știin dece s'a întemplat. 

8. Și Petru zise către dânsa: 
Spune 'mi daca ați vendut locul 
pentru atâta. lar ea zise: Așa 
este, pentru atâta. 

9. Atuncă Petru zise către densa: 
Pentru ce v'aţi învoit împreună, 
ca să cercați Spiritul Domnului ? 
Iată, picioarele celor care îmor- 
meântară pe bărbatul (8u sint la 
ușă, și te vor duce afară. 

10. Şi îndată căzu la picioarele 
lui, şi muri; și intrând tineri o 
găsiră moartă, şi ducândo afară, 
o îmormântară lângă bărbatul ei. 

11. Și căzu frică mare peste 
toată adunarea credincioșilor, și 
peste toţi care auziau acestea. 

12. lar prin mâinele apo- 
stolilor să făceau multe semne 
şi minuni în popor; şi toţi erau 
într'un gând în porticul lui So- 
lomon. | 

13. Şi nimenea dinire ceilalţi 
nu îndrăsnia să se alăture de 
dânși; dar poporul i lăuda, 

14. Şi să adăogau din ce în ce 
mai mult cei care credeau în 
Domnul, mulţime de bărbaţi şi 
de femei;   
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15. Astfel că scoteau la strade 
pe bolnavi, şi 'i puneau pe pa- 
tură și aşternuturi, ca venind 
Petru umbra lui măcar să um: 
briască pe vre unul dintre denși. 

16. Şi venia și mulţime din 
orașele d'imprejurul lerusalemu- 
lui, aducând bolnavi şi bântuiţi 
de spirite necurate, şi toți să tă- 
măduiau. 

17. Atunci sculându se ar- 
chiercul şi toţi cei împreună cu 
densul — care sânt secta Sadu- 
ceilor — să umplură de pismă. 

18. Şi puseră mâinele pe a- 
postoti, și 'i puseră în închisoarea 
obştească. 

19. Dar ângerul Domnului, de- 
schise noaptea ușile închisorei, 
şi scoțându "i afară zise: 

20. Mergeţi și stând vorbiţi în 
santuar poporului de toate ro- 
sturilo acestei vieţi. 

21. Şi auzind întrară din r& 
vărsat de zori în santuar și în- 
vățau. Și venind archiereul și cei 
împreună cu dânsul chemâ să 
se adune sinedriul și toată bătri- 
nimea fiilor lui Israel, şi trimi- 
seră, la închisoare, spre a fi aduși 
apostoli. 

22. Dar venind slujitori nu îi 
găsiră în închisoare, şi întor- 
cendu se încunoștiinţară zicend: 

23. Închisoarea am găsito în- 
cuiată în toată tăria, şi pe pă- 
zitori stând la uși, deschizend 
ânsă n'am găsit pe nimenea înă- 
untru. 

24. lar căpitanul santuarului 
şi mai mari preoţilor, când au-
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ziră cuvintele acestea, erau în 
nedomirire despre denși, ce ar fi 
aceasta. 

25. Şi venind un oare care le 
aduse știre, că iată: Bărbaţi pe 
care 'iaţi pus în închisoare stau 
în santuar și învaţă poporul. 

26. Atunci plecând căpitanul 
cu slujitori "i aduse, dar nu cu 
silă, căci se temeau de popor ca 
să nu “i omoare cu petre. 

21. Si aducenduii, 7i puseră 
în sinedriu, iar archiereul “i în- 
trebâ 

28. Zicend: Intr'adins v'am po- 
runcit să nu învăţaţi în acest 
nume; şi iată, aţi umplut Ieru- 
salemul de invățătura voastră, şi 
voiţi să aduceţi asupra noastră 
sângele acestui om. 

29. Dar Petru răspunzând și 
cei lalţi apostoli ziseră: 'Trebue 
a asculta pe Dumnezeu mai mult 
de cât pe oameni. 

30. Dumnezeul părinților no- 
ștri a înviat pe lisus, pe care 
voi "l aţi omorit cu mâinile voa- 
stre, atârnându l pe un lemn. 

31. Pe acesta Dumnezeu prin 
a sa dreaptă 7] a înălţat Inc&p&- 
tor şi Mântuitor, spre a da po- 
căinţă lui Israel şi ertare de p&- 
cate. 

32. Şi noi sintem martori de 
aceste rosturi, precum şi Spiritul 
Sânt, pe care "la dat Dumnezeu 
celor care "| ascultă. 

33. lar ei auzind erau sfă- 
şiaţi de durere și să sfătuiau să 
"i omoare. 

34. Atunci sculându se în si-   
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nedriu un Fariseu, cu numele 
Gamaliel, învăţător de lege pre- 
ţios lo tot poporul, porunci ca 
să dea pe oameni puţin timp a- 
fară. 

35. Şi zise către denși: Bărbaţi 
Israeliţi, luaţi bine seama ce a- 
veţi de gând să faceți acestor 
oameni. 

36. Căci mai "nainte de aceste 
zile să ridicâ Teuda zicendu se 
pe sine ensuși a fi ceva, la care 
să alătură un număr de bărbaţi 
ca, la patru sute; acesta fu omorit, 
şi toţi câţi "1 ascultară fură îm- 
prăştiaţi şi nimiciţi. 

37. După acesta săridică Iuda 
Galileul în zilele înserierei, şi a- 
trase popor mult după sine. Şi 
acela peri, și toţi câţi 'l ascultau 
fură, risipiţi. 

38. Si acum vă zice, staţi do- 
parte de acești oameni, şi lăsaţi 'i, 
pentru că daca hotărirea aceasta 
sau lucrul acesta este de la, oa- 
meni, se va desfiinţa; 

39. Iar daca este de la Dum- 
nezeu, voi nu îi veţi putea ni- 
mici; staţi dar departe ca nu 
cumva să fiţi şi luptători împro- 
tiva lui Dumnezeu. Şi ei '] ascul- 
tară; 

40. Şi chemând la denşi pea- 
postoli, bătendu "i le porunciră 
să nu vorbiască în numele lui 
Jisus; şi le dete drumul. 

41. Deci ei plecară din faţa si- 
nedriului, bucurându se că sau 
învrednicit a fi despreţuiţi pentru 

numele lui Iisus. 

42. Şi în ori ce zi, în santuar
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și a casă, nu încetau învățând 
şi binevestind pe Christos lisus. 

CAP. VI. 

Alegerea a șaple diaconi, Siefan este înrino- 
văţit că rosteşte cuvinte defăimătoare îm- 
protiva lui Moise și a lui Dumnezeu, 

1. Şi îmulţindu se ucenici în 
aceste zile, să făcu murmur din 

partea Elenistilor împrotiva E- 
breilor, pentru că văduvele lor 
erau irecute cu vederea la slu- 
jirea în fie care zi. 

2. Atunci cei doisprezece che- 
mând la dânși mulţimea uceni- 
cilor ziseră: Nu este potrivit ca 
noi părăsind cuventul lui Dum- 
nezeu să slujim la mese. 

3. Deci Fraţilor, căutaţi dintre 
voi șapte bărbaţi dovediţi cu bu- 
nă purtare, plini de Spirit Sânt 
și înţelepciune, pe care "i vom 
pune la această îndatorire. 

4. Şi noi vom stărui în rugă- 
ciune şi în slujirea cuvântului. 

5. Şi acest cuvent plăcu la toată, 
mulţimea; şi aleseră pe Stefan, 
bărbat plin de credință şi de Spi- 
rit Sânt, și pe Filip, şi pe Pro- 
chor, și pe Nicanor, şi pe Timon, 
și pe Parmena, și pe Nicolau, 
proselit din Antiochia, 

6. Pe carei înfăţișară inaintea, 
apostolilor, şi ei rugându se pu- 
seră mâinile peste denși. 

7. Şi cuvântul lui Dumne- 
zeu sporia și se îmulţia foarte 
numerul ucenicilor în lerusalem ; 
şi mulţime mare de preoţi veniau 
la credinţă,   

8. Iar Stefan plin de darși 
putere făcea minuni și semne 
mari în popor. 

9. Şi s& sculară oare care din 
sinagoga zisă a Libertinilor, şi a 
Cireneilor, și a Alexandrinilor, 
şi a celor din Cilicia și Asia, în- 
trebându se împreună cu Stefan, 

10. Şi nu erau în stare a se 
împrotivi înţelepciunei şi spiri- 
tului cu care vorbia. 

11. Atunci puseră înadins băr- 
baţi spunând că Noi 'l am auzit 
vorbind cuvinte defăimătoare îm- 
protiva lui Moise şi a lui Dum- 
nezeu. 

12. Şi întăritară poporul și pe 
bătrîni şi pe cărturari, și venind 
fără veste îl tăriră cu sila, și 
duseră la sinedriu, 

13. Şi înfăţişară martori min- 
cinoși zicend: Omul acesta nu 
încetează da rosti cuvinte defăi- 
mătoare împrotiva acestui loc 
sânt și improtiva, legei. 

14. Căci 'lam auzit zicând că 
isus, acest Nazareu, va dărima 
locul acesta, şi va schimba da- 
tinele pe care Moise ni lea dat 
în primire. 

15. Şi pironind ochi la densul 
toţi care şădeau în sinedriu vă- 
zură faţa lui ca o faţă de ânger. 

CAP. VII. 

Stefan vorbeşte înaintea sinedri dui despre 
Darul lui Dumnezeu şi despre îndărătni- 
cîrea poporului, 

1. Atuncă zise archiereul: Nu 
cumva acestea astfel sânt ?
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2. Iar el zise: Bărbaţi fraţi și 
părinți, ascultați. Dumnezeul mă- 
rirei să arătă, părintelui nostru 
Abraam fiind în Mesopotamia, 
mai 'nainte d'a locui în Charan, 

3. Şi zise către dânsul: Eși din 
pămentul tău și din rudenia ta, 
și vino în pămentul pe care ţi l 
voi arăta. 

4. Atunci eșind din pămentul 
Chaldeilor locui în Charan; şi de 
acolo îl strămută, după moartea 
tatălui său, în acest pământ, în 
care locuiţi voi acum. 

5. Şi nui dete aci moștenire, 
nică o urmă de picior; dar, pe 

când nu avea ânchă copil, făgă- 

dui ca să 'l dea lui în stăpinire, 

şi urmaşilor săi după dânsul. 
6. Şi Dumnezeu vorbi asifel, 

că urmaşi lui vor fi locuitori vre- 
melnici în pământ strein, și îi 
vor robi și “i vor înecăji patru 
sute de ani. 

7. Şi pe poporul, căruia "i vor 
fi robit, îl voi judeca eu, zise 
Dumnezeu, şi după acestea vor 
eși şi 'mi vor sluji mie în acest 
loc. 

8. Şi îi dete legăment de tăere 
împrejur; şi astfel născu pe Isaac, 
şi "l tăe împrejur în a opta zi; 
şi Isaac pe lacob, şi lacob pe cei 
doisprezece palriarchi, 

9. Şi patriarehi pismuind pe 
Iosef îl vendură spre Egipt; dar 
Dumnezeu fu cu densul. 

10. Şi '1 scoase din toate ne- 
cazurile lui, și "i dete dar şi în- 
țelepeiune înaintea lui Farao, îm- 
p&ratul lgiptului; și'l făcu mai   

mare peste Egipt și peste toată 
casa sa. 

11. Atunci veni foamete peste 
tot Egiptul și Chanaan, și strim- 
torare mare; nu găsiau hrană 
părinți noștri, 

12. Şi auzind Iacob că în Egipt 
sint grâne, trimise pe părinţi 
noştri mai 'ntâiuă. 

13. Şi a dua oară Iosef fu cu- 
noscut de fraţi lui, şi să făcu 
cunoscut lui larao neamul lui 
Iosef. 

14. Atunci Iosef trimiţend che- 
mă, la sine pe Iacob, tatăl său, 
și toată rudenia, şaptezeci şi cinci 
de suflete. 

15. Deci Iacob veni în Egipt, 
și s6 sfârși, el şi părinţi noştri. 

16. Şi fură strămutați la Sichem, 
și puşi în mormântul pe care! 
cumpără Abraam pentru un preţ 
în argint de la fii lui Emor în 
Sichem. 

17. Şi cu cât se apropia tim- 
pul făgăduinţei, pe care Dum- 
nezeu o dete prin jurământ lui 
Abraam, pe atât crescu poporul 
și se îmulţi în Egipt, 

18. Până când să ridică peste: 
Beipt alt împărat, care nu ştia pe 
losef. 

19. Acesta întrebuinţând me- 
șteșugire împrotiva neamului no- 
stru, înecăji pe părinţi noştri, 
spre a face lepădaţi pe copii lor, 
ca să nu fie păstraţi în vieaţă. 

20. In acel timp fu născut 
Moise, și era plăcut lui Dumne- 
zeu; el fu crescut trei luni în 
casa tatălui său;
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21. Şi fiind el lepădat, îl ridică 
fiica lui Farao, şi "| crescu mare 

ca fiu al ei. 
22. Şi Moise fu învăţat în ori 

ce șliință a Egiptenilor; şi era 
puternic în cuvintele și faptele 
lui. 

23. Jar când îi se împlini un 
timp de palruzeci de ani, “i veni 
în minte ca să cerceteze pe fraţi 
săi, pe fii lui Israel. 

24. Şi văzend pe unul nedrep- 
1ățit îl apără, şi răsbună pe cel 
biruit omorind pe Egiptean. 

25. Deci el gândia că fraţi săi 
înţeleg, că Dumnezeu le va da 
mântuire prin mâna sa; dar nu 

înțelcseră. 
26 Si în zioa următoare li se 

arătă, pe când se băteau, și îi 
îndemnă la pace zicend: Bărbaţi, 
voi sunteţi fraţi; pentru ce vă 
faceţi nedreptate unul aituia? 

27. Dar cel care nedreplăţia pe 
aproapele său '] înlătură zicând: 
Cine te a pus mai mare şi ju- 
decător peste noi? 

23. Nu cumva voești să mă o- 
mori, după cum ai omorit ieri pe 
Egiptean ? 

29. Pentru acest cuvânt Moise 
fugi, şi locui vremelnic în pă- 
mântul Madiam, unde născu doi 
fi. 

30. Şi după ce fură împliniţi 
patruzeci de ani, "i se arătă în 
pustia muntelui Sinaia ângerul 
Domnului într'o flacăre de foc a 
unui rug. 

31. Şi Moise văzând să minună 
de vedenic, și apropiindu se el   
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ca să priviască să făcu glasul 
Domnului către dânsul: 

32. Eu sânt Dumnezeul pă- 
rinţilor t&i, Dumnezeul lui A- 
braam, și Isaac, și lacob. Şi Moise 
tremurând nu îndrăsni să pri- 

viască. 
33. Atunci Domnul "i zise: De- 

sleagă încălțămintea picioarelor 
tale; căci locul în care stai este 

păment sânt. 

34. Am văzut cu adevărat ne- 
cazul poporului meu, care este 
în Egipt, și am ascultat suspinul 
lor; şi m'am pogorit să "i scot; 

şi acum vino, te trimit în Egipt. 

35. Pe acest Moise pe care | 

tăgăduiră zicând: Cine te a pus 

mai mare și judecător? Pe ace- 
sta îl trimise Dumnezeu ca să 

fie şi mai mare și răscumpărător 

împreună cu ângerul ce i sca- 

rătă în rug. 

36. Acesta "i scoase afară fă- 
când minuni şi semne în eipt, 

şi în marea roșie, și în pustie 

patruzeci de ani. 

37. Acesta este Moise care zise 

fiilor lui Israel: Dumnezeu va 
ridica voă un profet ca mine, 

dintre fraţi voştri, de dânsul a 

scultaţi. 

38. Acesta este care la adu- 
narea poporului în pustie a fost, 

de aproape cu ângerul care îi 
vorbia în muntele Sinai și cu 

părinți noştri; acesta primi cu- 

vinte vii ca să ni le dea noă; 

39. Căruia părinţi noștri nu 

voiră a "i fi ascultători, ci | le-



FAPTELE APOSTOLILOR 199 
  

pădară și se întoarseră cu inimele 
lor spre Egipt, 

40. Zicend lui Aaron: lăne 
dumnezei care vor merge îna- 
intea noastră; căci acest Moise 

care nea scos din pământul E- 
giptului, nu ştim ce isa în- 
templat. 

41. Şi făcură un chip de vițel 
în acele zile, şi aduseră jertfă 
idolului, şi să desfătau la lucru- 
rile mâinilor lor. 

42. Dar Dumnezeu se întoarse 
de la ei şi “i dete să slujască o- 
ştirei cerești; după cum este scris 
în cartea profeților: 

Casa lui Israel, Nu cumva 'mi 
aţi adus vite înjunghiate şi jertfe 
în timp de patruzeci de ani în 
pustie? 

43, Ba ânchă aţi purtat cortul 
lui Moloch, 

Și steaoa dumnezeului Refan, 
Chipurile pe care le aţi făcut 

să vă inchinaţi lor; 

Şi vă voi strămuta dincolo de 
Babilon. 

44. Cortul mărturii era pen- 
tru părinţi noștri în pustie, după 
cum a rînduit cel care vorbi lui 
Moise, ca să 'l facă după chipul 
pe care 'la văzut. 

45. Pe acesta părinţi noștri 
după ce "lau luat în primire, îl 
şi aduseră cu losua când luară 
în stăpinire neamurile, pe care 
ie fugări Dumnezeu de la faţa 
părinţilor noştri pănă în zilele lui 
David 

46. Care află dar înaintea lui 
Dumnezeu, şi se rugă să găsiască   

0 locuinţă pentru Dumnezeul lui 
Iacob. . 

47. Şi Solomon "i clădi casă. 
48. Dar cel prea Inalt nu lo- 

cuește în cele făcute de mâini; 
după cum zice profetul: 

49. Cerul "mi este scaun, 
Şi pământul așternut al pi- 

cioarelor mele; 

Ce fel de casă 'mi veţi clădi 
mie ? zice Domnul. 

Sau care este locul odihnei 
mele ? 

50. Oare nu mâna mea făcu 
acestea, toate ? 

51. Cerbicoşilor şi netăeaţilor 
împrejur cu inimele şi cu ure- 
chile, voi tot dauna vă împro- 
tiviţă Spiritului Sânt; și voi sânteți 
ca părinți voştri. 

52. Pe care dintre profeţi nu "i 
urmăriră părinţi voştri? Ba ânchă 
omoriră pe cei care au vesti 
mai d'inainte despre venirea Ce- 
lui Drept, ai cărui trădători şi 
omoritori v'aţi făcut voi acum. 

53. Care aţi primit legea prin 
rinduiala întocmită de ângeri, și 

pe care n'aţi păzit o. 
54. Auzind acestea erau 

sfâșiaţi de durere în inimile lor, 
şi scârşniau cu dinţi împrotiva 

lui. 
55. lar el plin fiind de Spirit 

Sânt, uitându se neclintit spre 

cer văzu mărirea lui Dumnezeu, 

şi pe isus stând d'a dreapta lui 
Dumnezeu, 

56. Şi zise: Iată, zăresc ceru- 

rile deschise, și pe Fiul omului 

stând d'a dreapta lui Dumnezeu,
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57. Atunci ei strigând cu glas 
tare 'și ţinură urechele astupate, 

şi într'o unire înăvăliră asupra 
lui; 

58. Şi scoțendu '] afară din 
oraș '] omorau cu petre; şi mar- 
tori puseră jos vestmintele lor 
la picioarele unui tânăr numit 
Saul. 

59. Şi pe când îl omorau cu 
petre pe Stefan, el să ruga şi zi- 
cea: Doamne lisuse, primeşte spi- 
ritul meu. 

60. Şi îngenuchind strigă cu 
glas tare: Doamne, nu le pune 
păcatul acesta. Şi aceasta zicând 
adormi. Iar Saul încuviinţa îm- 
preună cu aceia omorirea lui. 

CAP. VII. 

Urmărirea Ohreștinilor în Ierusalem, Filip 
învață în Samaria. Simon magu înaintea 
îui Petru şi Ioan. Filip învaţă pe eunucul 
Etiopean şi "1 Lotează, 

1. Şi în acea zi fu urmărire 
mare împrotiva credineioşilor ca- 
re erau în lerusalem; și toţi, a- 
fară de apostoli, fură, împrăștiați 
prin ţinuturile Iudei, și Samarii. 

2. Dar bărbaţi temători de Dum- 
nezeu ridicară pe Stefan spre a 
1 îmormânta, şi "| jăliră foarte 
mult. 

3. Saul ânsă bintuia Biserica, 
intrând prin case, şi târind băr- 
baţi şi femei i da prinşi la în- 
chisoare. 

4. Deci cei împrăștiați stră- 
bătură din loc în loc binevestind 
cuventul.   

5. Și Filip venind într'un oraş 
al Samarii le predica pe Christos. 

6. Și gloatele erau într'una cu 
luare aminte la cele zise de Fi- 
lip, ascultând și văzend minunile 
pe care le făcea. 

7. Căci Spirite necurate, stri- 
gând cu glas mare, eşiau din 
mulţi care le aveau; şi mulți slă- 
bănogi şi șchiopi fură tămăduiți. 

8. Și fu bucurie mare în acel 
oraş 

9. Şi era mai 'nainte în oraș 
un bărbat cu numele Simon, care 
făcea magie și punea în uimire 
poporul Samarii, zicend că el en- 
suși este un oare cine însemnat. 

10. La, care toţi de la mic până 
la mare erau cu luare aminte 
zicând: Acesta este puterea cea 
numilă mare a lui Dumnezeu. 

11. Şi erau cu luare aminte la 
densul, pentru că de mult timp 
'i scosese din minte cu magiile 
sale. 

12. Dar când crezură lui Filip, 
care binevestia despre împărăţia 
lui Dumnezeu și despre numele 
lui lisus Christos, fură botezați 
atât bărbaţi cât şi femei. 

13. Şi 6nsuși Simon crezu, și 
botezat fiind stăruia lângă Filip, 
și văzend semnele și puterile mari 
ce se făceau rămase uimit. 

14. Iar apostoli, care erau 
în Ierusalem, auzind că Samaria 
a primit cuventul lui Dumnezeu, 
trimiseră la dânși pe Petru și loan; 

15. Care venind să rugară pen- 
tru ei, ca să primiască Spirit 
Sânt,
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16. Căci nu se pogorise ânchă 
peste nici unul dintre denși; ci 
erau numai botezați în numele 
Domnului Iisus. 

17. Atunci apostoli puneau mâi- 

nele peste denși, și ei luau Spi- 
rit Sânt. 

18. lar Simon văzând că Spi- 
ritul Sânt se dă prin punerea 
mâinilor apostolilor, le aduse bani 
zicend: 

19. Daţi 'mi şi mie îimputerni- 
cirea aceasta, ca pe cine voi fi 
pus mâinile, să primiască Spirit 
Sânt. 

20. Dar Petru "i zise: Argintul 
tău împreună cu tine fie spre 
peire, pentru că ai gândit că da- 
rul lui Dumnezeu să dobindește 
prin bani. 

21. Tu n'ai parle, nici sorţ la 
cuvântul acesta, căci inima, ta 
nu este dreaptă înaintea lui Dum- 
nezeu. 

22. Deci pocăeşte (e de această 
r&utate a ta, şi roagă te de Dom- 
nul, poate “ţi se va erta gândul 
inimei tale. 

23, Căci văd că tu ești în a- 
mărăciune de fere și in legătura 
nedreptăţei. 

24. Şi răspunzând Simon zise: 
Rugaţi vă voi către Domnul pen- 
tru mine, ca să nu vie peste mine 
cele ce aţi zis. 

25. Deci ei, mărturisind şi 
vorbind cuventul Domnului, ss 
întoarseră la Jerusalem, şi bine- 
vestiau în multe sate ale Sama- 
ritanilor. 

26. Si un ânger al Domnului   
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vorbi lui Filip zicând: Scoală te 
şi te du spre miază zi pe calea. 
ce merge în jos de la Ierusalem 
la Gaza; această, cale este pustie. 

27. Şi sculându se plecă; şi iată, 
un bărbat Etiopean, un eunuc, 
un puternic la curtea Candacei, 
împărăteasa Etiopenilor, care eru 
peste tot tesaurul ei, venise la, 

Ierusalen să se închine. 
28. Şi pe când se întorcea, șă- 

zend în trăsura sa citia pe pro= 
fetul Isaia. 

29. Atunci Spiritul zise lui Fi- 
lip: Apropiete şi ţine te de această. 
trăsură. 

30. Și Filip alergând "lauzi ci- 
tind pe Isaia profetul, şi zise: 
Oare înţelegi cele ce citeşti ? 

31. lar el zise: Cum aș putea 
înţelege, daca nu "mi arată cineva? 
Și rugă pe Filip ca suinduse să 
şază cu dânsul. 

32. Şi partea scriplurei pe care 
o cilia era aceasta: 

Ca o oae la înjunghere fu a- 
dus; 

Şi fără glas ca un mel înaintea 
celui care "| tunde; 

Așa nu 'și deschide gura sa; 

33. In înjosirea lui fu ridicată 
judecata lui; 

Şi neamul lui cine 1 va spune? 

Căci se iea de pe pământ vieaţa 

lui. 

34. Atunci eunucul răspunzând 
lui Filip zise: Rogu te, despre 
cine zice profetul aceasta ? De- 
spre sine ensușşi, sau despre un 
altul ?
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35. lar Filip deschizendu 'și 
gura sa, și începând dela serip- 
tura aceasta "i binevesti pe isus. 

36. Şi pe când mergeau pe 
cale, veniră la o apă; și eunucul 
zise: Iată apă; ce mă împedică 
ca să, fiu botezat? 

37. Și Fihp "i zise: Daca crezi 
din toată inima, este ertat. Și r&- 
spunzend zise : Cred că Iisus Chri- 
stos este Fiul lui Dumnezeu. 

38. Şi porunci să stea trăsura; 
şi amândoi se deteră jos ia apă, 
atât Tilip cât şi eunucul; și Filip 
îl boteză. 

39. Iar când eșiră din apă, 
Spiritul Domnului răpi pe Filip; 
şi eunucul nul mai văzu, căci 
mergea pe cale bucurându se. 

40. Şi Filip sg află în Azot; şi 
binevestia străbătând toate ora- 
şele până ce dânsul veni la Ce- 
sarea. 

CAP. IX. 

Saul vine la credință și Anania "1 botează 

a Damasc. Urmărit de Iudeii fuge la Ie- 
rusalm şi de aci la Tars. Patru însănă- 
toșază la Lila pe Enea, șila love înviază 
pe Tabita. 

1. Iar Saul, însuflând amenin- 
ţare şi omor împrotiva ucenicilor 
Domnului, venind la archiereu, 

2. Ceru de la dânsul serisori 
la Damasc către sinagogi, ca 
daca va găsi pe vre uni că sânt 
în calea Domnului, atât bărbaţi 
cât şi femei, să "i aducă legaţi la 
Ierusalem, 

3. Și mergând sa apropiat de   

Damasc; şi fără de veste străluci 
ca un fulger împrejurul lui o lu- 
mină din cer; 

4. Și căzând la pământ auzi 
un glas zicendu "i: 

Saule, Saule, pentru ce m&ur- 
mărești ? 

5. Iarel zise: Cine ești, Doamne? 
Şi Domnul zise: Eu sânt lisus pe 
care tu îl urmărești; cu greu “ţi 
este să calci cu piciorul peste 
Yhimpi. Și tremurând şi speriat 
fiind zise: Doamne, ce voești să 
fac ? Și Domnul zise către dânsul : 

6. Scoală te dar și intră în o- 
raș, şi "ţi se va spune ce trebue 
să faci tu. 

7. lar bărbaţi care mergeau 
împreună cu dânsul pe cale r& 
maseră încremeniţi, auzind gla- 

sul şi nezărind pe nimenea. 
8. Şi Saul să sculă de jos; și 

deschizându “i se ochi nu vedea 
nimic; şi ducându!'l de mână 1 
aduseră în Damasc. 

9. Şi trei zile a fost fără ve- 
dere, şi nu mâncă, nici nu bău. 

10. Şi era în Damasc un 
ucenic cu numele Anania; și 
Domnul în vedenie zise către dân- 
sul: Anania, iar el zise, iată mă, 
eu sunt Doamne. 

11. Şi Domnul zise către den- 
sul: Sculându te du te pe strada 
numită Dreaptă, şi caută în casa 

lui Iuda pe Saul cu numele, Tar- 
sean; căci iată, să roagă, 

12. Şi el a văzut în vedenieun 
bărbat, Anania cu numele, intrând 
la dânsul, şi punând mâinele pe- 
ste el, ca iar să vază.
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13. Şi Anania răspunse: Doam- 
ne, am auzit de la mulţi despre 
acest bărbat câte rele făcu Sân- 
ţilor tăi în Ierusalem; 
14. Și aci are imputernicire 

de ia mai mari preoţilor ca să, 
lege pe toţi care cheamă numele 
tu. 

15. Dar Domnul 'i zise: Du te, 
pentru că acesta 'mi este un vas 
ales, spre a duce numele meu 
înaintea neamurilor şi împăra- 
ţilor şi fiilor lui Israel; 

16. Căci eu i voi arăta cât de 
mult trebue să sufere el pentru 
numele meu. 

17. Deci Anania s8 duse și in- 
tră în acea casă, şi punând mâi- 
nile peste -densul zise: Frate 
Saule, Domnul m'a trimis, lisus 
care "ţi să arătă în calea pe care 
veniai, pentru ca iar să vezi și 
să fii umplut de Spirit Sânt. 

18. Și îndată căzură dela ochi 
lui ea. niște solzi, şi iar văzu; şi 
sculându se fu botezat; 

- 19. Şi luând mâncare se în- 
tări, 

Și Saul fu câteva zile cu uce- 
nici în Damasc. 

20. Şi apoi predică îndată, 
în sinagogi pe lisus, că acesta 

este Fiul lui Dumnezeu. 
21. Şi toţi care ascultau r&- 

mâneau uimiţi și ziceau: Nu este 
oare acesta care nimici în leru- 
salem pe cei care chemau acest 
nume? Şi pentru aceasta a venit 
aci ca să 'i ducă legaţi la mai 
mari preoţilor. 

22. Dar Saul să întăria și mai   

mult, și punea în încurcătură pe 
Iudcei care locuiau în Damasc, 
domirindu "i că acesta este Chri- 
stosul. 

23, Şi când erau împlinite 
zile destule, Iudci sc sfătuiră îm- 
preună ca să '] omoare; 

24. Dar sfatul lor fu adus la 
cunoștința lui Saul. Şi ei păziau 
porţile Damuscului zi şi noapte, 
pentru ca să l omoare; 

25. lar ucenici săi luându] 
noaptea, îl irecură prin zid, lă- 
sându '] jos într'un coş. 

26. Şi venind la lerusalem 
cerca, să se alăture de ucenici; şi 
toți se temeau de densul, necre- 
zând că esle ucenic. 

27. Si luându'l Barnaba cu 
sine îl duse la apostoli, și le isto- 
risi cum a văzut în cale pe Dom- 
nul, și că "ia vorbit, şi cum a 
predicat fără sfială în Damasc 
în numele lui lisus. 

28. Şi era împreună cu denşi 
în Ierusalem intrând și eșind, și 
predicând fără sfială în numele 

Domnului; 
29. Şi vorbia şi se întreba cu 

Eleniști; dar ei erau porniţi ca 

să '] omoare. 
30. Şi fraţi cunoscend bine «- 

ceasta îl duseră în jos la Cesarea, 
și ”] trimiseră la Tars. 

31. Deci Biserica prin toată 
Iudea şi Galilea şi Samaria avea 
pace, întărindu se și înaintând 
în frica Domnului, și se îmulţia 

prin chemarea în ajutor a Sân- 

tului Spirit. 
32. Şi Petru trecând pe la
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toți sânzi, veni jos şi la sânţi care 
locuesc în Lida. 

33. Şi găsi acolo pe un om, 
Enea cu numele, care zăcend 
de opt ani în pat, era siăbit cu 
totul. 

34. Şi Petru "i zise: Enea, lisus 
Christos te vindecă; scoală și 
“ţi aşterne ensuţi. Şi îndată să 
sculă 

35. Şi 1 văzură toţi locuitori 
din Lida şi Saron; denși care să 
întoarseră la Domnul. 

36. Şi în lopeera o uceniţă 
cu numele Tabita, care tâlmă- 
cind se zice Dorea; aceasta era 
plină de fapte bune şi de mi- 
lostenii pe care le făcea, 

37. Și bolnăvindu se ea în a- 
cele zile, muri; și după ce o scăl- 

dară, o puseră în camera de 
sus. 

38. Şi Lida fiind aproape de 
lope, ucenici auzind că Petru 
este într'ensa trimiseră doi băr- 
baţi la el rugându ']: Nu pregeta 
să vii penă la noi. 

39. Deci Petru sculându se veni 
împreună cu denși; şi sosind îl 
duseră în camera de sus; și “i 

să înfăţişară toate văduvele plân- 
Send şi arătând vestmintele și 
hainele, câte le făcea Dorca, când 
era cu dânsele. 

40. Şi Petru dând pe toţi a- 
fară, și îngenuchind se rugă; și 
întorcându se spre corp zise: Ta- 
bita, scoală te. Şi ea 'şi deschise 
ochi, şi văzend pe Petru să ridică, 
în sus. 

41. Şi Petru dându'i mâna o   

sculă în sus; și chemând pe sânţi 
și pe văduve o înfăţişâ lor vie. 

42. Şi să făcu cunoscut prin 
toată Iope, şi mulţi crezură în 
Domnul. 

43. Şi în acele zile el r&mase 
în Iope la un Simon tăbăcar. 

CAP. X. 

Corneliu, îndemnat fiind de un ânger, tri- 
mite la lope să cheme pe Petru. In urma 
uncl vedenii Petru vine la Cesarea, unde 
botează pe Corneliu şi toată familia lui, 
precum și pe alţi, 

1. Şi în Cesarea era un bărbat 
cu numele Corneliu, sutaş din 

cohorta numită Italica, 

2. Virtos și temător de Dum- 
nezeu cu toată casa lui, făcând 
multe inilostenii poporului, și 
rugându se tot dauna lui Dum- 
nezeu, 

3. Acesta văzu lămurit într'o 
vedenie, cam pe la ceasul al nou- 
lea din zi, un ânger al lui Dum- 
nezeu, intrând la densul şi zi- 
cendu i, Cornelie. 

4. Iar el pironind ochi la den- 
sul, și speriat fiind zise: Ce este, 
Doamne? Şi ângerul "i zise: Ru- 
găciunile tule şi milosteniile tale 
sau suit. spre aducere aminte 
înaiatea lui Dumnezeu. 

5. Şi acum trimite bărbaţi la 
Iope, și cheamă să vie Simon, 
care să numește Petru; 

6. Acesta este primit ca oaspete 
la un Simon tăbăcarul, a cărui 
casă este lângă mare: acesta ţi 
va, spune ce trebue să faci tu.
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1. lar după ce plecâ îngerul 
care îi vorbia, strigând pe doi 
dintre casnici săi, şi pe un ostaș 
virtos dintre cei care erau pe 
lângă densul credincioşi în slujbă, 

8. Şi spunendule toate "i tri- 
mise la Iope. 

9 Şi a doa zi pe când a- 
ceia mergeau pe cale și să apro- 
piau de oraş, Petru să sui pe 
casă pe la ceasul al şaselea ca 
să s8 roage. 

10. Şi flămânzind voia să mă- 
nânce; şi pregătind ei, căzu peste 
densul uimire, 

11. Şi zăreşte cerul deschis, şi 
pogorându se un vas, ca o masă 
mare de pânză, legată la patru 
căpătie și lăsându se în jos pe 
păment; 

12. În care erau toate cele cu 
patru picioare, și tăritoare ale 
pământului și sburătoare ale ce- 
rului. 

13. Şi să făcu un glas către 
dânsul: Petre, sculându te înjun- 
ghe şi mănâncă. 

14. Iar Petru zise: Cu nici un 
chip, Doamne; pentru că nică o 
dată n'am mâncat fie ce spurcat 
şi necurat. 

15. Și iar un glas să făcu că- 
tre dănsul dea doa oară: Nu zice 
că este spurcat ce azis Dumnezeu 
că este curat. 

16. Aceasta să făcu până de trei 
ori; şi îndată vasul fu ridicat în 
sus spre cer. 

17. Şi pe când Petru nu să 
domiria în sine, ce ar îi vedenia 
pe care o văzu, iată bărbaţi tri-   

miși de Corneliu, întrebând cu 
deamănuntul de casa lui Simon, 
sosiră la poartă, 

18. Şi strigând întrebară daca 
Simon numit Petru se află aci ca, 
oaspete. 

1$. Dar pe când Petru să gân- 
dia în sine despre vedenia sa, 
Spiritul "i zise: Iată, te caută trei 
bărbaţi. 

20. Deci sculându te, du te jos, 
şi pleacă împreună cu denșşi, fără 
a te îndoi de ceva, pentru că eu 
i am trimis. 

21. Atunci Petru dându se jos 
la bărbaţi case erau trimiși de 
Corneliu la densul, zise: Iată, eu 

sânt pe care 1] căutaţi; ce este 

pricina pentru care sânteţi aci? 

22, ar ei ziseră: Corneliu su- 
taşul, bărbat drept și temător de 
Dumnezeu, dovedit bun de către 
tot poporul ludeilor, a fost în- 
știinţat de către un sânt ânger 
ca să trimită a te chema la casa 
lui, şi să auză cuvinte dela tine. 

23. Deci chemându "i înăuntru 

"i ospă&lă. 
Şi a doa zi Petru sculându se 

eşi împreună cu ei, şi uni din- 
tre fraţi de la lope veniră cu 
dânsul. 

24. Şi a doa zi intrară în Ce- 
sarea. lar Corneliu "i aștepta cu 
rudele sale şi cu prieteni s&i de 

aproape pe care "i chemase îm- 

preună la sine. 
25. Şi când fu să intre Petru, 

Corneliu eşindu "i înainte și că- 
zendu'i la picioare să închină. 

26. Dar Petru îl ridică zicend:
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Scoală te; şi eu Ensumi sânt un 
om. 

27. Şi vorbind cu densul intră, 
și găsește pe mulţi care să adu- 
naseră. 

28. Şi zise către denși: Voi 
știți cât de neertat este unui băr- 
bat ludeu, ase pune de o potrivă, 
sau a merge împreună cu unul 
de alt neam; dar mie 'mia ară- 
taţ Dumnezeu, să nu numesc 
pe nici un om spurcat sau ne- 
curat. i 

29. Şi de aceea fără a face îm- 
protivire am venit, chemat iiind 

să viu. Deci întreb pentru care 
cuvânt aţi trimis să viu? 

30. Şi Corneliu zise: De laa 
patra zi penă la ceasul acesta 
postian, și m5rugam în al noulea 
ceas în casa mea; şi iată un băr- 
bat în vestment strălucitor stătu 
înaintea mea, 

31. Și zise: Cornelie, ascultată 
"ţi a fost rugăciunea, şi miloste- 
niile tale fură aduse aminte îna- 
intea lui Dumnezeu. 

32. Deci trimite la Iope, şi 
chiamă să vie Simon, care se 
numește Petru; acesta este pri- 
mit ca oaspete în casa lui Simon 
tăbăcarul Jângă mare. 

383. Deci îndată am trimis la 
tine; şi tu bine ai făcut că ai 
venit. Acum noi dar toţi sântem 
aci înaintea lui Dumnezeu, ca să 
ascultăm toate cele rinduite ţie 
de către Domnul. 

314. Și Pelru deschizând gura 
zise:   

Cu adevărat înțeleg că Dum- 
nezeu iu este părtinitor; 

35. Ci în ori ce popor, cel care 
să teme de densul şi lucrează, 
dreptate “i este plăcut; 

36. Voi cunoaşteţi cuventul pe 
care la trimis Dumnezeu fiilur 
lui Israel, binevestind pace prin 
Iisus Christos — acesta este Domn 
al tuturor — 

37. Voi cunoaşteţi cuvântul ce 
a mers prin toată Iudea, înce- 
pând de la Galilea, după botezul 
pe care "la predicat Ioan, 

38. Pe lisus cel din Nazaret, 
cum "la uns Dumnezeu cu Spi- 
rit Sânt şi putere; care a umblat 
din loc în loc făcând bine şi tă- 
măduind pe toţi cei împilaţi de 
către diavolul, pentru că Dum- 
nezeu era cu dânsul. 

39. Şi noi suntem martori pen- 
tru toate câle făcu în ţara lu- 
deilor și în lerusalem; pe care 
lau şi omorit atârnândul pe 
lemn. 

40. Pe acesta Dumnezeu "la 
înviat a treia zi, şi "ia datcasă 
fie cunoscut, 

41. Nu ia tot poporul, ci noă 
martorilor, care mai d'inainte 
am fost aleși de Dumnezeu, care 
am mâncat şi am băut împreună 
cu densul după învierea lui din 
morţi. 

42. Şi ne a poruncit să predi- 
căm poporului, și să încredințăm 
că el este cel rinduit; de Dum- 
nezeu judecător al viilor și al 
morţilor. 

43. Pentru acesta mărturisesc



toți profeți, că ori cine crede în 
el, primește ertare. de păcate în 
numele lui. 

44. Pe când vorbia ânchă 
Petru aceste cuvinte, Spiritul 
Sânt căzu peste toţi care ascultau 
cuvântul, 

45. Şi r&maseră uimiţi credin- 
cioși din tăerea împrejur, câţi 
veniră împreună cu Petru. pen- 
tru că şi peste neamuri sa văr- 
sat darul Sântului Spirit; 

46. Căci "i auziau vorbind în 
limbi, şi mărind pe Dumnezeu. 

4%. Atunci Petru zise: Nu cumva 
poale cineva opri apa, ca să nu 
fie botezați aceştia, care luară 
Spiritul Sânt ca și noi? 

48. Şi rindui ca ei să fie bo- 
tezați în numele lui lisus Chri- 
stos. Atunci îl rugară să rămâe 
la denşi câteva zile. 

CAP. XI. 

Tetru istoriseşte la Jerusalem vzdenia sa la 
Zope, şi venirea la credinţă a lui Corneliu 

şi a familii lui, Apos'oli respîndii prin 
Fenicia, Cipru şi Antiochea. Barnaba şi 
Saul. Profetul Agab. 

1. Iar Apostoli și fraţi care e- 
rau prin ludea auziră, că şi nea- 
murile au primit cuvântul lui 
Dumnezeu. 

2, Şi când veni Petru la leru- 
salem, cei din tăerea împrejur 
să întrebau între denși împrotiva 
lui 

3. Zicend: Ai intrat la bărbaţi 
care n'au tăerea împrejur, şi ai 
mâncat împreună cu denși. 
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4, Şi Petru începând le spuse 
pe rînd zicând, 

5. Eu mă rugam în oraşul lope; 
şi în uimire v&zui o vedenie: po- 
gorindu se un vas, ca o masă 
mare de pânză legată la patru 
căpătie lăsându se jos din cer, și 
veni până la mine; 

6. In care, uilându mă cu pri- 

virea pironilă, deosibiam cu min- 
tea şi vedeam cele cu patru pi- 
cioare ale pămentului, și feare 

și târitoare și sburătoarele ce- 
rului. 

7. Am auzit și un glas zicendu 
"mi: Petre, sculându te înjunghe 
şi mănâncă. 

8. Şi am zis: Cu nici un chip, 
Doamne, pentru că spurcat sau 
necurat n'a intrat nici odală în 
gura mea. 

9. Dar glasul "mi răspunse de 
a doa oară din cer: Nu zice tu 
că este spureat, ce a zis Dum- 

nezeu că, este curat. 
10. Şi aceasta să fâcu penă de 

trei ori, şi iarăși toate fură trase 

sus in cer. 

11. Şi iată, de o dată să înfă- 
ţişară trei bărbaţi la casa în care 
eram, trimiși fiind către mine de 

la Cesarea. 
12. Şi Spiritul 'mi zise să mă 

duc împreună cu dânși, fără a 
mă îudoi de ceva, și veniră cu 
mine şi acești șase bărbaţi; şi in- 
trarăm în casa omului. 

13. Si ne spuse cum a văzut 
pe ânger stând în casa, sa, și zi- 
cend: Trimite la Iope, şi cheamă 
pe Simon numit Petru,
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14. Care va vorbi către tine 
cuvinte, prin care vei fi mântuit 
tu şi toată casa ta, 

15. Şi începând eu să vorbesc, 
căzu Spiritul Sânt peste dânși, 
ca şi peste noi la început. 

16. Atunci 'mi am adus aminte 
de cuvântul Domnului, după cum 
zicea: Că Ioan a botezat cu apă, 
dar voi veţi fi botezați cu Spirit 
Sânt. 

17. Deci fiind că Dumnezeu le a, 
dat acelaş dar ca şi noă, crezură 
în Domnul lisus Christos; şi eu 
ce putere aveam ca să opresc pe 
Dumnezeu ? 

18. Şi auzind acestea să |i- 
niştiră, şi măriră pe Dumnezeu 
zicând: Dumnezeu dar dete și 
neamurilor pocăință spre vieaţă. 

19. Deci cei împrăștiați din 
pricina strimtorărei ce veni în 
timpul lui Stefan, ajunseră până 
la l'enicia și Cipru și Antiochia, 
ne vorbind nimănui cuvântul, de 
cât numai ludeilor. 

20. Şi dintre denşi erau uni 
bărbaţi din Cipru şi din Cirene, 
care fiind veniţi în Antiochia 
vorbiau către Elini, binevestind 
pe Domnul lisus. 

21. Ri era mâna Domnului cu 
denși; și un număr mare crezând 
să întoarseră la Domnul. 

22. lar vorba despre dânşi să 
auzi la urechele Bisericei care 
este în Jerusalem; și trimiseră 
pe Barnaba penă la Antiochia, 

23. Acesta venind şi văzând 
darul lui Dumnezeu, să bucură 
și îndemna pe toți ca să slă-   
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ruiască cu hotărirea inimei în 
Domnul, 

24. Pentru că era bărbat bun 
și plin de Spirit Sânt și de cre- 
diaţă; şi adaose Domnului gloată 
din destul. 

25. Şi Barnaba veni la Tars ca 
să caute pe Saul, 

26. Și după ce "1 găsi 'laduse 
la Antiochia; şi timp d'un an în- 
treg ei veniră împreună în Bi- 
serică, și învăţară gloată destulă, 
și ucenici fură numiţi Chreștini 
peniru întâia oară în Antiochia. 

27. Şi în acele zile veniră 
profeţi de la Ierusalem la An- 
tiochia. 

28. Iar unul dintre denşi, cu 
numele Agab, sculându se vesti 
prin Spiritul Sânt că o foamete 
mare va să fie peste tot pămân- 
tul locuit, care să și făcu în tim- 
pul lui Claudiu Cesarul. 

29. Şi ucenici hotăriră să tri- 
milă, după cum să înlesnia fie 
care dintr'Enși, mijloace de ve- 
fuire la fraţi care locuesc în 
Iudea, 

30. Ceea ce și făcură irimiţend 
la bătrini prin mâna lui Barnaba 
și Saul. 

CAP. XII. 

Jacob este omorît, Petru scos din închisoare 

de că!re dinger ine la casa Marii, Moartea 
Zui Erod, 

1. In timpul acela âns& Erod, 
împăratul, puse mâinile ca să facă 
rău la uni din ai Bisericei.
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2. Şi omori cu spada pe Iacob, 
fratele lui Ioan. 

3. Şi văzend că place Iudeilor 
mai puse mâna și pe Petru, 

4. Şi erau zilele azimelor. Și 
prinzendu ], îl puse în închisoare, 
dându '] la patru streji de câte 
patru ostaşi ca să '] păziască, ho- 
tărit fiind ca după Paşte să 1 
aducă sus înaintea poporului. 

5. Deci Petru era păzit în în- 
chisoare; și rugăciune către Dum- 
nezeu să făcea într'una pentru 
densul din partea Bisericei. 

6. Şi când avea de gând Erod 
ca să | scoaţă afară, Petru era 
culcat în acea noapte între doi 
ostași, legat fiind cu doă lanţuri; 
și păzitori lângă uşă păziau în- 
chisoarea. 

7. Şi iată un ânger al Dom- 
nului stătu de odată, şi o lumină 
lumină în casă; şi lovind în coasta 
lui Petru îl deșteptă zicând: Scoa- 
lă de grab. Și "i căzură jos lan- 
ţurile din mâini. 

8. Şi ângerul 'i zise: Incinge te, 
şi pune "ţi sandalele în picivare, 
şi ei făcu aşa. Apoi "i zise: Im- 
bracă 'ţi haina, și urmează 'mi. 

9. Şi eșind "i urma; şi nu știa, 
că adevărat este ce să faceprin 
ânger, ci "i se părea că vede o 
vedenie. 

10. Şi trecend cea d'intâii 
streajă, și pe a doa, veniră la 
poarta de fer ce duce în oraș, 
care li se deschise de sine 6n- 
suși; şi eșind apucară înainte în- 
tr'o stradă, și îndată să depărtă 
ângerul de la dânsul.   
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11. Atunci Petru venindu 'şi 
în sine zise: Acum știu cu ade- 
vărat, că Domnul a trimis pe ân- 

gerul său şi m'a scăpat din mâna 
lui Erod şi din toată așteptarea 
poporului ludeilor. 

12. Şi dându şi bine seama 
veni la casa Marii, muma lui Ioan 
care se numeşte Marcu, unde 
erau mulți adunaţi și să rugau. 

13. Şi bătând el la ușa porţei, 
0 slujnică cu numele ltode veni 
să, asculte; 

14. Şi cunoscând glasul lui 
Petru, de bucurie nu deschise 
poarta, ci alergând înăuntru spu- 
se că Petru stă înaintea porţei. 

15. Iar ei ziseră către dânsa: 
Nu ești în firea ia; dar ea încre- 
dința cu stăruinţă că aşa este; 

și ci ziceau: Este ângerul său. 
16. Dar Petru stăruia bătend; 

și deschizend îl văzură și r&ma- 

seră uimiţi. 
17. Şi făcândule semn cu mâ- 

na ca să tacă, le spuse cum 
Domnul ']a scos din închisoare; 
şi zise: Spuneţi acestea lui lacob 
şi fraţilor. Şi eșind să duse în- 
r'alt loc. 

18. Şi făcendu se zică, era tur- 
burare nu puţină între ostaşi, ce 
s'a făcut oare Petru. 

19. Şi Erod căulându "1 cu stă- 
ruinţă și negăsindu 1], cercetând 
cu deamănuntul pe păzitori, po- 
runci ca ei să fie omoriţi; și ple- 

când din ludea la Cesarea, r&- 

mase aci. 
20. Şi Erod era în mare 

luptă cu locuitori din Tir și Si- 

14
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don; der ei întrun gând veniră 
înainte lui, și înduplecând pe 
Blastu, care era peste camera de 
culcat a împăratului, cereau pa- 
ce, pentru că ţara lor 'și avea 
mijloacele de veţuire din țara 
împărătească. 

21. Şi după ce fu hotărită o 
zi, Erod îmbrăcându se în vest- 
minte împărătești, şi șăzend pe 
tron cuventa către denşi. 

22. Şi poporul striga la zisele 
lui: Glas de Dumnezeu, iar nu de 
om. 

23. Și îndată un ângeral Dom- 
nului îl lovi, pentru că nu dete 
mărire lui Dumnezeu; și mâncat 
fiind de vermi muri. 

24. lar cuvântul lui Dumnezeu 
sporia şi câștiga în mulţime. 

25. Și Barnaba şi Saul, după 
ce 'şi împliniră însărcinarea, să 
întoarseră din lerusalem, luând 
cu dânși și pe loan care se numi 
Marcu. 

CAP. XIII. 

Favel cu Barnaba şi Marcu face întâia că- 
lătorie spre a învăţa neamurile. Hlima ese 
orbit. Sergiu Paul vine la crediaţă. Cu- 
vântarea lui Pavel la Antiochia Pisidiei. 

1. Şi erau îu Antiochia la Bi- 
serica în fiinţă profeți şi învăţă- 
tori, Barnaba și Simeon, numit 
Niger, și Luciu Cireneul, și Ma- 
naen, care fusese crescut îm- 
preună .cu Erod tetrarchul, și 
Saul. 

2. Și pe când slujau ei Dom- 
nului şi. postiau, Spiritul Sânt   

zise: Deosebiţi 'mi acum pe Bar- 
naba și pe Saul la lucrul pentru 
care 'mi "i am chemat. 

3. Atunci postind şi rusânduse 
şi punând mâinile peste dânşii 
trimiseră, 

4. Aceștia, dar, trimiși afară 
fiind de către Spiritul Sânt, ve- 
niră la Seleucia, şi de acolo ple- 
cară pe apă la Cipru 

5. Şi ajungând în Salamina 
vestiră cuventul lui Dumnezeu în 
sinagogile Iudeilor, și aveau slu- 
jitor şi pe Ioan. 

6. Şi străbătând toată insula 
până la Pafu găsiră pe un băr- 
bat mag, profet mincinos ludeu, 
cu numele Bar-lisus, 

7. Care era cu proconsulul 
Sergiu Pavel, bărbat priceput. 
Acesta chemând la sine pe Bar- 
naba şi pe Saul căuta cu stă- 
ruinţă să auză cuvântul lui Dun- 
nezeu. 

8. Şi Elima magul — căci ast- 
fel însemnează numele lui —li 
se împrotivi, încercând să în- 
toarcă cu desăvârşire pe procon- 
sul de la credinţă. 

9. Dar Saul care se numește și 
Pavel, plin fiind de Spirit Sânt, 
uitându se neclintit la densul 
zise: 

10. O tu plinule de orice în- 
şălăciune şi de orice rutate, 
fiule al diabolului, vrăjmaşule al 
ori cărei dreptăţi, nu încetezi d'a 
strâmba căile cele drepte ale Dom- 
nului ? 

11. Şi acum iată, mâna Dom- 
nului asupra ia, și vei fi orb,ne
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văzând soarele până la un timp 
cuvenit. Şi îndată căzu peste den- 
sul negură și întunerec, şi um- 
blând împrejur căuta cine să "| 
ducă de mână. 

19. Atunci proconsulul văzend 
ce s'a făcut crezu, mirându se de 
învăţătura Domnului. 

13. Şi cei de lângă Pavel 
trecend de la Pafu veniră la 
Perghe a Pamfilii; și loan despăr- 
ţindu se de dânşi să întoarse la 
lerusalem. 

14. lar ei străbătând de la Per- 
ghe veniră la Antiochia Pisidiei, 
și intrând în sinagogă în zi de 
sâmbătă s8 așăzară pe scaun. 

15. Şi după citirea legei şi a 
profeților, mai mari sinagogei 
trimiseră către denși zicând: Băr- 
baţi fraţi, daca aveţi vre un cu- 
vânt de mângăere pentru popor, 
vorbiţă. 

16. Atunci sculându se Pavel, 
și făcând semn cu mâna zise: 

Bărbaţi Israeliţi, şi cei care vă 
temeţi de Dumnezeu, asculiaţi. 

17. Dumnezeul acestui popor 
al lui Israel 'şi alese sieși pe pă- 
rinţi noștri, şi înălţă poporul cât 
șăzu vremelnic în pământul J- 
giptului, şi cu braţiual il scoase. 
de acolo. 

18. Şi cam patruzeci de anii 
purtă înlesnindu le hrană în pu- 
stie. 

19. Şi nimicind şapte neamuri 
în pămentul Chanaan le împărţi 
lor spre moștenire pămentul e- 
celora. 

20. Şi după acestea le dete în   

timp cam de patru sute cinci zeci 
de ani judecători până la Samuel 
profetul. 

21. Şi de aci 'nainte cerură îm- 
părat, și Dumnezeu le dete pe 
Saul, fiul lui Chiş, bărbat din 
seminţia lui Beniamin, patru zeci 
de ani. 

22. Si Dumnăzeu înlăturându 1, 
le ridică împărat pe David, căruia 
și "i zise mărturisind: Am găsit pe 
David, bărbat după inima mea, 
care va face toate voile mele. 

23. Din urmași acestuia, Dum- 
nezeu aduse după făgăduinţă lui 
Israel Mântuitor pe Lisus, 

21. După ce loan predică mai 
"nainte de venirea lui botezul 
pocăinţei la tot poporul lui I- 

srael. 
25. Si pe când loan sferșia 

calea sa, zicea: Ce gândiţi că 
sânt eu? Nu sânt eu; dar iată, 
vine după mine, căruia nu sint 
vrednic + "i deslega încălţămintea 

picioarelor. 
26. Bărbaţi fraţi, fii neamului 

lui Abraam, și cei care sânt în- 

ire voi temători de Dumnezeu, 

noă ni sa trimis cuventul mân- 

tuirei aceştia. 

27. Căci cei care locuesc în 

Ierusalem şi mai mari lor, ne- 

cunoscând pe acesta și osindin- 

dul, au împlinit ale profeților 

rostiri, care să citesc în fie care 

sâmbătă. 

28. Şi negăsind nici o vină de 

moarte, au cerut de la Pilat ca 

el să fie omorit. 

29. Și când săverşiră toate cele
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scrise despre dânsul, luându "i 
jos de pe lemn î/puseră în mor- 
ment. 

30. Dar Dumnezeu "la înviat 
dintre morţi pre el, 

31. Care să arătă în mai multe 
zile celor care veniră împreună 
cu dânsul de la Galilea la Ieru- 
salem, care acum sânt martori 
lui înaintea poporului. 

32. Şi noi vă binevestim vo8 
făgăduinţa făcută către părinţi, 
fiind că Dumnezeu pe aceasta a 
împlinito pentru copii noștri, în- 
viind pt lisus, 

33. După cum şi este scris în 
psalmul al doilea: Fiul meu eşti 
tu, eu astăzi te am născut. 

34. Dar că Dumnezeu "la în- 
viat dintre morţi, spre a nu se 
mai întoarce la stricăciune, a zis 
astfel, că voi da voă cele sânte 
ale lui David, cele încredințate 
prin jurăment. 

35. De aceea şi în alt psalm 
zice: Nu vei da pe cel sânt al 
tău să vază stricăciune. 

36. Căci David, după ce sluji 
pentru neamul său hotărirei lui 
Dumnezeu, adormi şi fu adăo- 
gat la părinţi săi, şi văzu strică- 
ciune; 

37. Dar pe care Dumnezeu "la 
înviat, nu văzu stricăciune. 

38. Deci cunoscut să vă fie vot, 
bărbaţi fraţi, că prin acesta să 
vestește vo& ertare de păcate; 

39. In acesta oricine crede 
este îndreptat de toate de care 
voi n'aţi putut fi îndreptați în 
legea lui Moise.   

40. Deci luaţi aminte să nu 
vie peste voi ce s'a zis prin pro- 
feţi, 

41. Vedeţi, despreţuitorilor, și 
miraţi vă, şi periţi: Că eu am să 
face un lucru în zilele voastre, 
Un lucru pe care nu "1 veţi crede, 
daca cineva vi] spune. 

42. Şi eşind ei afară din sina- 
goga Iudeilor, 'i rugau ca săli 
se spună în sâmbăta următoare 
rosturile acestea. 

43. Şi după ce să desfăcu adu- 
narea, mulţi dintre ludei și din- 
tre temători de Dumnezeu, pro- 
seliţi, urmară lui Pavel și lui 
Barnaba, care vorbind către dânși 
"i îndemnau să stăruiască în Da- 
rul lui Dumnezeu. 

44. Și în sâmbăta viitoare 
mai tot orașul s& adună ca să 
asculte cuventul lui Dumnezeu. 

45. Dar ludei văzend gloatele 
s& umplură de pismă, şi să îm- 
protiveau la cele zise de Pavel, 
defăimându le. 

46. Atunci Pavel şi Barnaba 
indrăsnind ziseră: Pentru voi era 

de trebuinţă ca să vi se vorbiască 
mai 'nteiu cuvântul lui Dumne- 
zeu; dar fiind că ] lepădaţi, şi 
nu vă judecaţi pe voi Enşivă 
vrednici de vieaţa vecinică, ia- 
tă, noi ne întoarcem călre nea- 
muri. 

47. Căci așa nea poruncit Dum- 
nezeu zicând: 

Pusu te am pe tine spre lumină 
a neamurilor, 

Ca; să fii tu spre măntuire până 
la marginea pămentului.
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48. Şi auzind neamurile să bu- 
curau, şi măriau cuvântul lui 
Dumnezeu; şi câţi erau rinduiţi 
spre vieață vecinică crezură. 

49. Şi cuventul Domnului să 
împrăştia prin tot ţinutul. 

50. Dar ludei întăritară pe fe- 
meile temăloare de Dumnezeu, 
pe cele alese şi pe cei de frunte 
ai oraşului, și aţițară urmărire 
împrotiva lui Pavel şi a lui Bar- 
naba și “i scoaseră afară din ho- 
tarile lor. 

51. lar dânşi, scuturând praful 
de pe picivare împrotiva lor, ve- 
niră la Iconia. 

52. Şi ucenici erau plini de bu- 
curie și de Spirit Sâut. 

CAP. XIV. 

Pavel şi Barnaba predică în călătoria lor. 
Goniţi fiind din Zconia vin la Listra, unde 
sânt priviți drept zei. De la Derbe să în- 

tore la Antiochia, 

1. Şi fiind în Iconia, Pavel și 
Barnaba intrară în acelaș timp 
în sinagoga ludeilor, și vorbiră 
astfel în cât crezu mulţime mare 
de Iudei şi Eleni. 

2. Dar ludei ne induplecându se 
întăritară şi înr6utăţiră sufletele 
neamurilor împrotiva fraţilor. 

3. Deci rămaseră mult timp 
vorbind fără sfială în Domnul, 
care da dovadă pentru cuvântul 
darului său, dând să se facă prin 
mâinele lor semne și minuni. 

4. Şi se desbinâ mulţimea ora- 
şului; uni erau cu ludei, iar alţi 
cu apostoli.   
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5. Şi când să făcu aci o por- 
nire a neamurilor şi ludeilor cu 
mai mari lor ca să “i înfrunteze 
ruşinos şi să i omoare cu petre, 

6. Ei dându 'și bine seama fu- 
giră în orașele Licaonii, Listra şi 
Derbe, și în împrejurime; 

17. Şi binevestiau acolo. 
8. Și în Listra sta jos un 

bărbat neputincios la picioare, 
care nu umblase nici o dată, 
șchiop fiind din pântecele mumei 
lui. 

9. Acesta asculta pe Pavel vor- 
bind, care uitându se neclintit la 
dânsul şi văzând că are credinţă 

spre a fi vindecat, 
10. Zise cu glas mare: Scoală te 

drept pe picioarele tale, şi făcu 
o săritură şi umbla. 

11. Iar gloatele văzând ce fâcu 
Pavel, ridicară glasul lor în lim- 
ba Licaonă zicend: Zei, as&mă- 

nându se oamenilor, veniră la 

noi. 

12. Şi numiau pe Barnaba Joe, 
iar pe Pavel Mercur, fiind că el 

era călăuza cuventului. 
13. lar preotul lui Joe, care 

este afară înaintea orașului lor, 
aducend tauri şi cununi la por- 
ţile orașului. voia să înjunghe 
jerită împreună cu gloatele. 

14. Şi auzind apostoli Barnaba 
şi Pavel, sfășiindu 'şi vestmintele 
lor, să repeziră în gloată stri- 

gând 

15. Şi zicend: Bărbaţi, pentru 
ce faceţi acestea ? Şi noi santem 

oameni, având ca voi aceeași fire 

şi simţire, care vă binevestim ca
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s8 v& întoarceţi de la aceste ni- 
micuri spre Dumnezeul cel viu, 
care făcu cerul şi pămentul şi 
marea și toate ce sint într'6n- 
sele; 

16. Care în veacurile trecute 
îngădui toate neamurile ca să 
meargă pe căile lor; 

17. Totuşi nu se lăsă pe sine 
Ensuși fără dovadă, lucrând bi- 
nele, dându ne din cer ploi şi 
timpuri roditoare, umplând de 
hrană și veselie inimile noastre. 

18. Şi acestea zicând abia o- 
priră gloatele ca să nu le înjunghe 
jerifă. , 

19. Atunci sosiră de la An- 
tiochia și Iconia ludei; .și după 

ce înduplecară gloatele, şi arun- 
cară cu petre în Pavel, îl târau 
afară din oraș, gândind că el este 
mort. 

20. Şi încunjurându'l ucenici, 
să& sculă și intră în oraş; și a 
doa zi eşi împreună cu Barnaba 
la Derbe. ” 

21. Şi binevestind în acel oraş, 
şi făcend destui ucenici. s8 în- 
toarseră la Listra și Iconia și An- 
iiochia, 

22. Intărind sufletele ucenicilor, 
îndemnându "i să stăruiască în 
credinţă, și că prin multe sufe- 
rinţe trebue să trecem noi ca să 
intrăm în împărăţia lui Dum- 
nezeu. 

23. Şi alegându le prin ridicare 
de mâini presbileri la fie care 
biserică, rugânduse cu postiri 
i lăsă Domnului, în care cre- 
zuseră. 
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24. Şi străbătend Pisidia veniră 
la Pamfilia. 

25. Şi vorbind la Perghe cu- 
vântul veniră în jos la Atalia, 

26. Şi de acolo plecară pe apă 
la Antiochia, de unde fusese dați 
darului lui Dumnezeu pentru lu- 
crul pe care '] s&vârșiră. 

27. Ajungend dar și adunând 
Biserica, spuseră câte a fâcut 
Dumnezeu cu denși, şi că a de- 
schis neamurilor ușă de credinţă. 
Şi r&maseră acolo nu puţin timp 
cu ucenici. 

CAP. XV. 

Adunarea apos'olilor la Ierusalem pentru 

tăerea împrejur a neamurilor. Cuven'area 
lui Petru. Cuventarea lui Iacob. Epistola 
trimisă chreștinilor din Antiochia. Bar- 

naba călătoreşte cu Jarcu, iar Pavel cu 
Sita. 

1. Si venind uni de la Jerusa- 
lem învățau pe fraţi, că daca nu 

veţi fi tăeați împrejur după da- 
tina cea rinduiiă, de Moise, nu 
puteţi fi mântuiţi. 

2. Şi fâcendu se împrotivire şi 
cercetare nu puţină din partea 
lui Pavel și Parnaba faţă de a- 
ceia, frați hotăriră ca Pavel şi 
Barnaba şi alţi oare care dintre 
denși să se ducă pentru această 
neinţelegere la apostoli și bătrini 
care erau la lerusalem. 

3. Deci ei trimiși fiind din par- 
tea Bisericei, treceau prin Feni- 
cia și Samaria istorisind întoar- 
cerea neamurilor; şi făceau bu- 
curie mare la toţi fraţi. 

4. Şi ajungând la Ierusalem
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fură primiţi de Biserică şi apo- 
stoli și bătrini, și spuseră câte a 
făcut Dumnezeu cu dânşi; 

5. Dar s&ridicară uni din secta 
Fariseilor, care au crezut, zicând, 
că trebue să "i tae împrejur şi să 
le porunciască să păziască legea, 
lui Moise. 

6. Atunci să adunară apo- 
stoli şi bătrini să cerceteze acest 
ducru. 

7. Si după ce să făcu multă 
vorbire, Petru sculându se zise 
către denşi: 

Bărbaţi fraţi, voi știți că de 
mult timp Dumnezeu 'și alese 
între noi, ca prin rostul meu să 
auză neamurile cuvântul evan- 
gelii și să crează. 

8. Şi cunoscătorul de inimi 
Dumnezeu le dovedi, dândule 
Spiritul Sânt, ca și noă; 

9. Şi nu făcu nici o deosibire 
între noi și între denși, curăţind 
prin credinţă inimile lor. 

10. Acum dar pentru ce ispi- 
1iţă pe Dumnezeu prin aceea că, 
puneţi pe cerbicea ucenicilor un 
jug, pe care nici părinţi noștri, 
nici noi n'am fost în stare să”! 
purtăm ? 

11. Ci credem că sântem mân- 
iuiţi prin darul Domnului lisus 
„Christos, după cum şi aceia, 

12. Atunci tăcu toată mul- 
ţimea, și ascultau pe Barnaba şi 
pe Pavel lămurind câte semne și 
minuni făcu Dumnezeu prin- 
tr'enşi între neamuri. 

13. lar după ce tăcură ei, luâ 
cuventul Iacob zic&nd: 
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14. Bărbaţi fraţi, ascultați mă; 
Simeon desluşi cum mai 'ntâiu 
Dumnezeu 'și căută ca să iea din 
neamuri un popor pentru numele 
său. 

15. Şi cu aceasta conglăsuese 
cuvintele profeților, după cum 
este scris: 

16. După acestea iar mă voi 
întoarce şi voi clădi din nou cor- 
tul cel căzut al lui David; și cele 
răsturnate ale lui iar le voi clădi 
şi '1 voi îndrepta; 

17. Pentru ca cei: rămași ai 
oamenilor să caute pe Domnul, 

Şi anume toate neamurile peste 
care a fost chemat numele meu 

asupră le, 

fice Domnul care face acestea 
18. Cunoscute de la începutul 

lumei. 
19. De aceea eu găsesc eu cale 

a nu supăra pe cei care dintre 
neamuri s8 întore la Dumnezeu; 

20. Ci să li s6 trimită scrisoare 
ca, să să ferească, de pângăriturile 
idolilor și de desfrânare și de ce 
este sugrumat și de sânge. 

21. Căci Moise are din timpuri 
de demult în fie care oraș pe 
cei care '] predică, citit fiind în 
sinagogi în ori ce sâmbătă. 

22. Atunci apostoli și bătrini 
împreună cu toată Biserica gă- 
siră, cu cale, ca alegendu 'şi băr- 
baţi dintre denşi, să trimită la 
Antiochia cu Pavel şi Barnaba, 
pe luda care să numește Barsaba, 
ş. pe Sila, bărbaţi căpetenii între 

fraţi. 
23. Seriindu le prin mâna lor:
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Apostoli şi bătrini fraţi multă să- 
nătate celor dintre neamuri fraţi, 
care sânt Ja Antiochia şi în Siria 
și în Cilicia; 

24. De oare ce am auzit că uni 
dintre noi v'au turburat cu cu- 
vinte, strămutând sufletele voa- 
stre, zicând că trebue să fiți tăeați 
împrejur și să păziţi legea, cărora, 
noi nu leam poruncit. 

25. Noi am găsit cu cale, în- 
tr'un gând fiind, ca alegendu ne 
bărbaţi să trimitem la voi îm- 
preună cu iubiţi noştri Barnaba 
și Pavel, 

26. Oameni care 'și au pus 
sufletele lor pentru numele Dom- 
nului nostru lisus Christos. 

2%. Deci am trimis pe luda şi 
Sila, care și ei nsuși să încu- 
noştinţeze prin cuvent aceleași. 

28 Căci a găsit cu cale Sân- 
tul Spirit şi noi ca să nu se mai 
pună peste voi nici o greutate, 
de cât acestea ce stint de neapă- 
rată trebuinţă, 

29. Să vă feriţi de cele înjun- 
ghiate idolilor și de sânge și de 
cele sugrumate și de desfrânare, 
de care păzindu vă pe voi Enșivă 
cu îngrijire, bine faceţi. Fiţi să- 
nătoși. | 

30. Deci trimişi fiind ei, ve- 
niră în jos la Antiochia, și strân- 
gend mulţimea deteră scrisoarea. 

31. Şi citind s8 bucurară de 
mângâerea dată. 

32. Şi luda și Sila, profeţi fiind 
și ei, îndemnară prin multe cu- 
vinte pe fraţi şi "i întăriră, 

38. Şi rămânend câtva timp,   

FAPTELE APOSTOLILOR 

fură trimiși cu pace de către îrați 
la cei care “i au trimis. 

34. Iar Sila găsi cu cale să râmâe 
acolo. 

35. Dar Pavel şi Barnaba r& 
maseră în Antiochia, învățând şi 
binevestind, împreună și cu alți 
mulţi, cuventul lui Dumnezeu. 

36. Şi după câteva zile Pa- 
vel zise către Barnaba: Intor- 
cendu ne acum să cercelăm pe 
frați în fie care oraş în care am 
vestit cuventul Domnului, cum 
să allă ei. 

37. Şi Barnaba să hotări să iea 
împreună cu dânși și pe Ioan, 
care să numește Marcu. 

38. Dar Pavel găsia că este 
drept să nu iea împreună cu 
denşi pe acesta, care să despărți 
de ei de la Pamifilia, şi nu veni 
împreună cu denși la lucru. 

39. Şi s8 ivi inimoşie, în cât 
s& despărţiră unul de aliul, şi 
Barnaba luând cu sine pe Marcu 
plecă pe apă la Cipru. 

40. lar Pavel alegendu 'și pe 
Sila se duse, lăsat fiind de către 
fraţi în mâna Domnului. 

41. Și străbătea prin Siria şi 
Cilicia întărind Bisericile. 

CAP. XVI. 

A doa călătorie a apostolului Pavel. La Li- 
s'ră primşete pe Timoteu, Din Asia Pau? 

trece în Macedonia la Filipi. 

1. Şi ajunse la Derbe și Listra; 
şi ială, acolo era un ucenic cu 
numele Timoteu, fiu al unei fe- 
mei ludee, credincioasă, şi al u- 
nui Tată Elen;
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2. EL era dovedit cu bună pur- 
tare de către fraţi din Listra şi 
Jconia, 

3. Pe acesta voi Pavel ca să 
meargă împreună cu dânsul, şi 
luându "], îl tăe imprejur din pri- 
cina, ludeilor care erau în acele 
locuri; căci toţi ştiau că tatăl lui 
era Elin. 

4. Şi când treceau prin oraşe, 
le dedeau să păziască poruncile 
găsite cu cale de către apostoli 
și bătrîni cei din lerusalem. 

5. Deci Bisericile erau întărite 
în credinţă și prisosiau la număr 
în fie care zi. 

6. Şi trecură prin Frigia şi 
Galaţia, după ce fură opriți de 
Sântul Spirit ca să vorbiască cu- 
vântul în Asia; 

7. Dar venind spre Misia, în- 
cereau să meargă în Bitinia; și 
Spiritul nu "i îngădui. 

8. Deci trecând pe lângă Misia 
veniră în jos la 'Troa. 

9. Şi în timpul nopţii să arătă 
lui Pavel o vedenie: Un bărbat 
Macedonean sta și '] ruga zicend: 
Treci în Macedonia și ajută ne. 

10. Şi când văzu vedenia, în- 
dată căutarăm să eșim în Mace- 
donia, judecând că Dumnezeu 
ne a chemat să le binevestim. 

11. Deci plecând din 'Troa 
am mers drept la Samotracia, şi 
a doa zi la Neapoli, 

12. Şi de acolo la Filipi, care 
este înteiul oraș de colonie al 
părţii Macedonii; și în acest oraş 
am rămas câteva zile. 

13. Şi în zioa sâmbetei am eșit       
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afară din poarta oraşului la un 
reu, unde era obiceiu să fie loc 
de rugăciune, și stând jos vor- 
biam femeilor care erau adunate. 

14. Şi o femee cu numele Lida, 
temătoare de Dumnezeu, venză- 
toare de purpură din oraşul Tia- 
tira, asculta, a cărei inimă o de= 
schise Domnul ca să iea aminte: 
la cele vorbite de Pavel. 

15. Și după ce fu botezată ea, 
şi toată casa ei, ne rugă zicend: 
De oare ce aţi judecat că sint 
credincioasă Domnului, intrând 
în casa mea rămâneţi aci; şi stă- 

ruind ne înduplică. 
16. Şi pe când ne duceam. 

noi la locul de rugăciune, ne eși 
înainte o slujnică care avea spi- 
rit ce vorbia din pântece, şi care 
ghicind aducea mult câștig stă- 

pinilor ei. - 
17. Aceasta urmând lui Pavel 

şi no striga zicând: Acești oa- 
meni sintslugă ale lui Dumnezeu, 
cel prea Inalt, care v& vestesc 

voă cale de mântuire. 
18. Şi aceasta o făcea în mai 

multe zile. Dar Pavel supărân- 
du se şi întorcendu se zise Spi- 
ritului: In numele lui lisus Chri- 
stos ţie 'ţi poruncesc să eși afară 
dintr'Ensa,; şi eşi afară în acel ceas. 

19. Iar stăpini ei, văzend 
că s'a dus nădejdea câștigului 
lor, punând mâinile pe Pavel și 
Sila i tăriră în piaţă înaintea mai 

marilor, 
20. Şi aducendu "i căpeteniilor 

ziseră: Aceşti oameni care sânt 
ludei turbură orașul nostru,
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21. Şi aduc la cunoștință da- 
“ine ce nu ne este ertata le pri- 
mi, nici a le ţine, Romani fiind 
noi. 

22. Şi s'a ridicat împreună gloa- 
ia împrotiva lor; şi căpeteniile 
sfăşiindu le vestmintele lor po- 
runci să "i bată cu verzi. 

23. Şi după ce le deteră multe 
lovituri, "i aruncară în închisoare 
poruncind păzitorului închisorei 
să 'i păziască bine; 

24. Acesta primind o astfel de 
poruncă, "i aruncă în fundul în- 
chisorei și le înţepeni picioarele 
în lemn. 

25. Iar după mezul nopţei Pa- 
vel şi Sila rugându se lăudau pe 
Dumnezeu, și cei legaţi "i ascul- 

tau cu luare aminte; 

26. Şi de odată să fâcu cutre- 
mur mare, în cât să sgeuduiră te- 
meliile închisorei; și îndată fură 
deschise toate ușile, şi legăturile 
tuturor fară desfăcute. 

27. Iar păzitorul închisorei de- 
şteptându se, şi văzend deschise 
ușile închisorei, trăgend spada 
era să 'și r&pue vieaţa, gândind 
că cei legaţi au fugit afară, 

28. Dar Pavel strigă cu glas 
mare zicând: Nu "ţi face ţie nici 
un r&u, căci toţi sântem aci. 

29. Şi cerend luminări să re- 
pezi înăuntru, şi tremurând căzu 
înaintea lui Pavel şi Sila, 

30. Şi ducândui'i afară zise: 
Domnilor, ce trebue să fac eu ca 
să fiu mântuit? 

31. lar ei ziseră: Crede în Dom- 
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nul lisus Christos, şi vei fi mân- 
tuit tu şi casa ta. 

32. Şi '] învăţară cuvântul Dom- 
nului, împreună şi pe toţi care 
erau în casa lui. 

33. Şi luânduii la, sine în acel 
ceas al nopţei spălă rănile lor, 
şi îndată fu botezat el și toţiai 
săi. 

34. Şi ducendu'i la casa sa 
puse masă și să veseli fiind că 
crezuse cu toată a sa familie lui 
Dumnezeu. 

35. lar făcându se zică că- 
peteniile trimiseră pe slujitori lor 
zicend: Dă drumul la acei oa- 
„neni, 

36. Şi păzitorul închisorei spuse 
către Pavel cuvintele: Au trimis 
căpeteniile ca să vi se dea dru- 
mul; acum dar eșind afară mer- 
geţi în pace. 

37. Dar Pavel zise către denși: 
După ce ei ne au bătut în fața 
lumei fără a fi osîndiţi, cetăţeni 

Romani fiind noi, ne au aruncat 
în îuchisoare; și acum pe ascuns 
ne dau afară ? Nu aşa, ci venind 
ei Ensuşi să ne scoată afară. 

38. Și slujitori aduseră căpe- 
teniilor la cunoştinţă aceste cu- 
vinte; iar ei auzind că sânt Ro- 
mani se temură; 

39. Şi venind îi îmbunară, și 
ducendu i afară "i rugau să plece 
din oraș. 

40. lar ei eşind din inchisoare 
intrară în casa Lidii, şi văzend 
pe fraţi 'i mângâeară, şi apoi ple- 
cară.
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CAP. XVII. 

Pavel cu Sila şi Timoteu la Tesalonic : apoi 

la Derea și dlena, Cuventarea lui Pavel 
în Areopag. Dionisiu și Damari. 

1. Și trecând prin Amfipoli şi 
Apolonia veniră la Tesalonic, un- 
de era sinagoga ludeilor; 

2. Şi după obiceiul său Pavel 
intră la, denși, și în trei sâmbete 
vorbi cu denși din scripturi, 

3. Descoperind și lămurind, că 
Christos trebuia să pătimiască şi 
să învieze dintre morţi, și că a- 
cesta este Christosul, lisus pe ca- 
re "1 vestesc voă. 

4. Și uni dintre ei să îndupli- 
cară şi fură daţi prin sorți lui 
Pavel și Sila, mulţime mare de 
Fleni, temători de Dumnezeu, 
şi nu puţine dintre femeile de 
frunte. 

5. Şi Ludei pismuind şi luând 
cu sinele pe uni bărbaţi răi din 
cei de rind, și făcend gloală tur- 
Durau oraşul, şi 'năvălind la casa, 
jui lason căutau să "i scoată a- 
fară la popor. 

6. Dar negăsindu i tirau pe 
Jason şi pe uni fraţi la mai mari 
orașului, strigând că aceștia care 
au întăritat la răscoală pe toată, 
lumea, veniră şi aici, 

1. Pe aceștia Jason ia primit 
voios la sine; și aceștia toţi lu- 
crează împrotiva poruneilor Ce- 
sarului, zicând că un altul este 
împărat, lisus. 

8. Şi turburară gloata și pe 
mai mari orașului, care auziau 
acestea.   
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9. Şi după ce luară îndestulare 
de la Iason și dela ceilalţi le de- 
teră drumul. 

10. Iar fraţi îndată trimi- 
seră noaptea pe Pavel şi pe Sila 
Ja Berea, care sosind să duseră 
în sinagoga ludeilor. 

11. Aceștia erau mai mărini- 
moși de cât cei din Tesalonic, și 
denși primiră cuventul cu toată, 
voioşia, cercetând scripturile cu 
deamenuntul în fie care zi, daca 
acestea, ar îi așa. 

21. Deci mulţi dintre denși 
erezură atât dintre femeile Elene 
cele cuviincioase, cât şi dintre 
bărbaţi nu puţini. 

13. Dar când înţeleseră Iudei 
din Tesalonic că și în Berea s'a 
vestit de către Pavel cuventul 
lui Dumnezeu, veniră mișcând şi 
aci gloatele și turburându le. 

14. Atunci fraţi îndată trimi- 
seră pe Pavel ca să se ducă spre 
mare, şi Sila şi Timoteu răma- 

seră acolo. 
15. lar cei care însoţiau pe Pa- 

vel îl duseră până la Atena; şi 
luând poruncă către Sila şi Ti- 
moteu, ca să vie cât mai curind 

la dânsul, plecară. 
16. Şi pe când Pavel "i a- 

ştepta în Atena, spiritul lui fu 
înăsprit în sine văzând că oraşul 

este plin de idoli. 

17. Deci vorbi în sinagogă cu 
Iudei şi cu temători de Dumne- 
zeu, şi în piaţă în fie care zi cu 

cei care ] întilniau, 
18. Si uni dintre filosofi Epi- 

curei și Stoici intrau în vorbă
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cu dânsul, și alţi ziceau: Ce vrea 
să spue acest vorbăreţ ? Iar alţi 
ziceau: Să pare că este vestitor 
de zeități streine; pentru că le 
binevestea pe lisus și învierea. 

19. Şi luându 1 cu dânși îl du- 
seră la Areopag zicend: Putem 
ști ce este această învăţătură 
noă ce se vestește de către tine? 

20. Căci aduci la auzul nostru 
ceva strein; deci suntem hotăriţi 

să știm ce va să fie aceasta. 
21. — Căci Ateniani toţi și stre- 

ini care se află de obiceiu acolo 
nu aveau timp potrivit pentru 
nimic alt, de cât să vorbiască 
ceva sau să auză ceva mai nou.— 

22. Atunci Pavel stând în mij- 
locul Areopagului zise: 

Bărbaţi Ateniani, întru toate 
vă văz pe voi mai temători de 
Dumnezeu. 

23. Căci trecend şi privind de 
aproape lucrurile de mare cinste 
ale voastre, am găsit și un altar 
pe care este scris: NECUNOSCU- 
TULUI DUMNEZEU. Deci ceea 
ce voi cinstiţi foarte mult, fără 
să cunoașteţi, aceasta vă vestesc 
eu vo&. 
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toată faţa pămentului întocmind 
timpuri hotărite și marginile lo- 
cuirei lor; 

27. Ca să caute pe Dumnezeu, 
doar cel puţin "1 ar pipăi şi lar 
afla, deşi nu este departe de fie 
care dintre voi; 

„23. Căci într'ensul veţuim şi 
ne mișcăm şi sintem, după cum 
și uni dintr'ai voștri poeţi au 
zis: Căci și noi sântem din nea- 

mul lui. 
29. Deci din neamul lui Dum- 

nezeu fiind, nu trebue să gân- 
dim că Dumnezeirea este asemi- 
nea cu aur sau argint sau pea- 
tră, cioplitură a meşteşugului și 
a gândirei omului. 

30. Drept aceea Dumnezeu tre- 
cend cu vederea timpurile ne- 
ştiinții, dă de ştire acum oame- 
nilor ca toţi de pretutindenea să 
se pocăiască; 

31. Pentru că a pus o zi în 
care va să judece lumea în drep- 
tate printr'un bărbat, pe care la 
rinduit, după ce dete tuturor cre- 
dinţă prin aceea că 'la înviat din- 
tre morți. 

32. Şi auzind de înviere de 
24. Dumnezeu care făcu lumea | morţi uni 'și băteau joc, iar alţi 

și toate ce sint intr'ensa, acesta 
fiind Domnul cerului și al pă- 
mentului nu locuește în temple 
făcute de mâini; 

25. Nici nu este slujit de mâini 

| ziseră: Te vom asculta despre a- 
ceasta, şi altă dată, 

33. Așa fiind, Pavel eși din 
! mijlocul lor. 

34. Şi uni bărbați alăturându se 
omeneşti ca având trebuinţă de | pe lângă densul crezură, între 
ceva, el cusuşi dând tuturor viea- | care şi Dionisiu Areopagitul, şi 
ţă și suflare şi toate 

26. A făcut dinir'unul tot nea- 
o femee cu numele Damari, şi 

j alți împreună cu dânși. 
mul oamenilor să locuiască peste !
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CAP. XVIII. 

Panel stă la Corint cu Acuila şi Priscila. 
Galione proconsulul, A treia călătorie a- 
postolică a lui Pavel. Apoline la Efes cu 

Acuila şi Priscila, 

1. După acestea plecând din 
Atena veni la Corint. 

2. Şi află pe un ludeucu nu- 
mele Acuila, de neam din Pont, 

venit de curînd din Italia, și pe 
Priscila femea lui, pentru că 
Claudiu dase poruncă ca toţi lu- 
dei să plece din Roma; la denşi 
veni Pavel ; 

3. Şi fiind că el era de aceași 
meserie rămase la ei şi lucrau, 
căci erau de meserie făcători de 
corturi. 

4. Şi vorbia în sinagogă în fie 
care sâmbătă, și înduplecă ludei 
și Eleni. 

5. Şi când veniră din Ma- 
cedonia Sila şi Timoteu, Pavel 
fu cu totul coprins de învăţătură, 
aducend dovezi ludeilor că lisus 
este Christosul. 

6. Dar ei improtivindu se și 
defăimând, Pavel scuturându 'şi 
hainele zise către denși: Sângele 
vostru 2e peste capul vostru; eu 
sunt curat; de aci 'nainte m8 voi 
duce la neamuri. 

7. Şi eşind de acolo veni în 
casa unuia cu numele Titu lustu, 
temător de Dumnezeu, a cărui 
casa era vecină cu sinagoga. 

8. Şi Crispu mai marele sina- 
gogei crezu împreună cu toată 
casa lui în Domnul; şi mulți din- ; 

| 

  

tre Corinteni auzind crezură și 
fură, botezați. 

9. Şi Domnul zise printr'o ve- 
denie de noapte lui Pavel: Nu 
te teme, ci vorbeşte și nu tăcea; 

10. Pentru că eu sint cu tine, 
şi nimenea nu va pune mâna 
pe tine ca să ţi facă rău; fiind 
că mult popor am eu în acest 
oraș. 

11. Şi şăzu un an şi șaseluni, 
învățând între denși cuventul lui 
Dumnezeu. 

12. Dar pe când Galione era 
procuusul al Achaei, Iudei păşiră 
întrun gând împrotiva lui Pavel, 
şi "| duseră la judecătorie, 

13. Zicend că acesta înduplecă 
prin cuvinte amăgitoare pe oa- 
meni ca să se închine afară din 
lege lui Dumnezeu. 

14. Şi pe când Pavel era să 
deschidă gura, Galione zise către 
ludei: Daca ar fi vr'o nedreptă- 
ţire sau faptă vicleană, Iudeilor, 
cu drept cuvânt v'aș fiîngăduit. 

15. Dar daca sânt neînţelegeri 
despre învăţătură şi nume și de- 
spre legea voastră, veţi vedea 
voi Enșşivă, eu nu voesce să fiu 
judecător al acestora. 

16. Şi 'i goni de la, judecătorie. 
17. Si toţi Eleni punend mâna 

pe Sostene, mai marele sinagogei, 
îl băteau înaintea judecătorii. Si 
lui Galione nu i păsa nimic de 
acestea. 

18. Iar Pavel mai rămânend 
ânchă destule zile, lasând fraţilor 
rămas bun, se duse pe apă în 
Siria, şi împreună cu densul Pri-
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scila și Acuila,. care 'şi tunde 
capul în Chenchre, căci avea o 
juruinţă. 

19. Şi ajunseră la Efes, și "i 
lăsă pe aceia acolo, iar el intrând 
în sinagogă vorbi cu ludei. 

20. Şi rugându "1 ei ca să r&- 
mâe mai mult timp Za denși, el 
nu se învoi, 

21. Ci le lăsă rămas bun zi- 
cend: Zrebue negreșit ca eu să 

fac la Ierusalem serbătoare ce vine, 
și iar mă voi întoarce la voi, 
vrend Dumnezeu; şi plecâ dela, 
Efes. 

22. Şi după ce se dete jos la 
Cesaria, mergând la Jerusalem și 
făcând urări Bisericei, se duse în 
jos la Antiochia. 

23. Şi stând câtva timp plecă, 
trecând prin Galatia și Frigia, în- 
tărind pe toţi ucenici. 

24. Iar un ludeu cu numele 
Apoline, de neam din Alexandria, 
bărbat învăţat, tare în scripturi, 
veni la Efes. 

25. Acesta fusese învăţat în 
calea Domnului; şi ferbend în 
spiritul său vorbia şi învăța cu 
deamănuntul cele despre Iisus, 
cunoscend numai botezul lui 
loan; 

26. Acesta începu a vorbi fără 
sfială în sinagogă. Şi auzindu "1 
Priscila şi Acuila îl luară la denși, 
şi mai cu deamănuntul îl învă- 
ţară calea Domnului. 

.27. Şi hotărindu se să treacă în 
Achaia, fraţi seriseră către uce- 

nici îndemnând casă] primiască ; 
care venind ajută mult celor ca- 
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| re crezuseră prin darul lui Dum- 
nezeu. 

28. Căci puternic, prin netăgă- 
duite cuvinte, dovedi ludeilor 
înaintea lumi, arătând prin scrip- 
tură că lisus este Christosul. 

CAP. XIX. 

Pavel învaţă în Efes. Răscoala împrotiva lui 

1. Şi pe când Apoline era în 
Corint, Pavel trecând prin păr- 
ţile de sus veni la Efes, şi găsi 
pe uni ucenici. 

2. Şi zise către denși: Primit 
aţi Spirit Sânt după ce aţi cre- 
zut ? Iar ei ziseră către densul: 
Dar nici n'am auzit daca este 
Spirit Sânt. 

3. Și le zise: In ceaţi lost dar 
botezați ? ? Şi ei ziseră: In botezul 

| lui Ioan 
| 4. Atuncă Pavel zise: Ioan a 

! botezat botez de pocăință, zicenăd 
poporului ca să crează în cel 
| care vine după dânsul, adecă în 

Iisus. 
5. Şi auzind fură botezați în 

numele Domualui lisus, 
| 6. Și după ce “şi puse_ Pavel 
! mâinile asupra lor, veni Spiritul 

| Sânt peste denși, și vorbiau în 
| limbi și profetizau. 

7. Şi toţi bărbaţi erau ca la 
doisprezece. 

8. Și intrând în sinagogă 
cuvânta fără sfială în timp de 
trei luni, vorbind cu ei şi îudu- 
plecându i la cele despre împ& 
răţia lui Dumnezeu. 

9. Şi de oare ce uni erau în- 
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virtoşaţi și nu să înduplecau vor- 
bind de r&u calea Domnului îna- 
intea mulţimei, Pavel, despărţin- 

du se de ei, deosibi pe ucenici 

săi, vorbind în fie care zi în scoala 
iui Tiranu. 

10. Şi aceasta să făcu în timp 
de doi ani, în cât auziră cuventul 
Domnului toţi care locuese în 
Asia, atât Iudei cât și Eleni. 

11. Şi Dumnezeu făcea prin 
mâinile lui Pavel minuni nu de 
cele neînsemnate, 

12. In cât şi ştergarile sau 
măchramele de la corpul lui 
erau aduse peste cei bolnavi, 
şi boalele să depărtau de la dân- 
şi, și spiritele cele rele eşiau a- 
tară. 

13. Şi oare care dintre ludoi 
exorciști care umblă din loc în 
loc incercară să numiască peste 
cei care au spirite rele numele 
Domnului lisus zicând: Vă jur 
pe lisus pe care '] predică Pavel. 

14. Şi erau șapte fii ai unui 
Scheva, mai mare preot ludeu, 
care făceau aceasta. 

15. Dar spiritul cel rău r&spun- 
zând le 'zise: Pe lisus îl cunosc 
şi pe Pavel îl ştiu; dar voi cine 
stânteţi ? 

16. Şi omul, în care era spi- 
ritul rău, sărind asupra lor și 
biruind pe amândoi, avu așa de 
mare puiere împrotiva lor, în 

cât fugiră din acea casă goli și 
răniţi. 

17. Şi aceasta fu cunoscut tu- 
turor ludeilor şi Elenilor care lo- 
cuesc în Efes; și căzu temere pe-   

ste dânși toţi, şi să 'măria numele 
Domnului lisus. 

18. Şi mulţi dintre cei care 
crezuseră veniau, mărturisindu se 
şi spunend faptele lvr. 

19. Şi mulţi dintre cei care fâ- 
cură lucruri de nici un folos a- 
ducenid cărţile le ardeau înaintea 
tuturor; şi socotiră preţurile lor 
împreună, și găsiră în argint cinci 
zeci de mii de drachme. 

20. Așa de puternic sporia şi 
să întăria cuventul Domnului. 

21. Şi când fură împlinite 
acestea, Pavel 'și puse în spirit 
ca trecând prin Macedonia şi 
Achaia să să ducă la lerusalem, 
zicend că după ce voi fi fost a- 
colo, trebue ca eu să văz și Roma. 

22. Şi trimiţend in Macedonia. 
pe doi dintre cei care i slujau 
lui, pe Timoteu și lrastu,, el și 
îndreplă privirea câtva timp spre 
Asia. 

23. Şi în timpul acela se 
făcu nu puţină turburare despre 
calea Domnului. 

24. Căci un argintar,cu numele 
Demetriu, făcând temple mici de 
argint ale Dianei, dedea mește- 
rilor nu puţin de lucru; 

25. Adunând pe aceștia şi pe 
lucrători pentru unele ca acestea 
zise: Bărbaţi, ştiţi că din acest. 

Ier ne este traiul. 
26. Şi vedeţi şi auziţi. că nu 

numai la Efes, ci mai în toată 
Asia, Pavel acesta înduplecând 
abătu gloută destulă zicând că nu 
sânt dumnezei aceia care sunţ 

făcuţi de mâini.
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27. Dar nu numai această parte 
ne este în primejdie ca să cază 
în despreţ, ci şi santuarul marei 
Zeiţe Diana, să nu fie socotit în- 
tru nimic, și are să fie chiar ni: 
micită măreţia ei, pe care toată 
Asia și toată lumea o cinstește, 

28. lar ei auzind şi umplân- 
duse de mânie strigau zicend: 
Mare este Diana Efesenilor. 

29. Şi se umplu orașul de a- 
mestecătură; şi într'un gând por- 
niră la teatru, răpind cu denși 
pe Gaiu şi Aristarehu, Macedo- 
neni, împreună călători ai lui 
Pavel. 

30. Şi Pavei hotărindu se să 
intre în popor, nul lăsară uce- 
mici. 

31. Şi uni dintre căpeteniile 
Asii, prieteni fiindu "i, trimiţend 
la densul, îl rugau să nu să ducă 
la teatru. 

32. Deci uni strigau alt ceva; 
căci adunarea era amestecată, şi 
„cei mai mulţi nu știau pentru ce 
să adunaseră. 

33. Atuuci făcură pe Alexan- 
dru să easă din gloată, impin- 
gândul ludei înainte. Şi Ale- 
xandru, făcând semn cu mâua, 
voia să se apere înaintea pupo- 
rului. 

34. Dar ei cunoscend că este 
ludeu, să făcu un glas din par- 
tea tuturor cam doă ceasuri siri- 
gând: Mare este Diana Ifese- 
nilor. 

35. Atuaci cancelarul potolind 
gloata zise: Bărbaţi Efeseni, cine 
dintre oameni este dar, care unu   
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cunoaşte că oraşul I:feseniloreste 
slujitor al marei Diane şi al chi- 
pului ei căzut de la Joe? 

36. Deci fâră cuvent de impro- 
livire fiind acestea se cuvine ca 
voi să fiţi liniștiți, şi să nu fa- 
ceţi nimic cu pornire nechib- 
zuită. 

37. Căci aţi adus pe bărbaţi 
aceștia, nefiind nici furi de cele 
sânte, nici defăimători ai Zeiţei 
noastre. 

38. Deci dar daca Demetriu și 
cei împreună cu densul meșteri 
au cuvent împrotiva cuiva, adu- 
nări pentru judecare se ţin, și 
proconsuli sânt; să se cheme în 

judecată uni pe aiţi. 

39. lar daca cereţi ceva peste 
aceasta să va lămuri în adunarea 
legiuită; 

40. Căci sântem în primejdie 
Wa fi chemaţi la judecată pentru 
răscoala de astăzi, ne fiind nici 
o pricină, pentru care vom pu- 
tea da cuvent în privinţa acestei 
îngrămădiri. 

41. Şi zicend acestea dete 
drumul adunărei. 

CAP. XX. 

Pavel învață în Macedonia şi Grecia. Fiind 

la roa înviază pe Eutichu. La Milet vor- 
beşte bătrânilor de care se desparte, 

1. Şi după ce incetă turbura- 
rea, Pavel trimiţend să vie uce- 
nici săi, şi zicendu le rămas bun 
plecâ să se ducă în Macedonia. 

2. Şi trecend prin părţile a-
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celea, și prin multe cuvinte în- 
demnându "i veni în Elada. 

3. Şi r&mânend acolo trei luni, 
şi pândit fiind el de către Iudei 
când era să se ducă în Siria, găsi 
cu cale să se întoarcă prin Ma- 
cedonia. 

4. Şi "1 însoţi penă în Asia So- 
patru din Berea, fiul lui Piru; 
iar dintre Tesaloniceni Aristarch 
şi Secund, și Gaiu din Derbeși 
'Țimoteu, iar dintre cei din Asia 
Tichie şi Trofim. 

5. Aceștia ducendu se înainte 
ne aşteptară în Troa. 

6. Şi după zilele azimelor noi 
am plecat pe apă de la filipi, şi 
penă în cinci zile am venit la 
denşi în Troa, unde am rămas 
şapte zile. 

7. Și în întâia zi a săplă- 
minei adunându ne noi ca să 
frângem pâine, Pavel având de 
gând să plece a doa zi. vorbi cu 
denși, şi întinse cuventarea pâu& 
la mezul nopţii. 

8. Şi erau destule lumini a- 
prinse în camera de sus, unde 
ne aflam adunaţi. 

3. Şi un tenăr cu numele Eu- 
tichu şă&zend pe fereastră; cufun- 
dat în somn adinc, pe când Pa- 
vel vorbia cu dânşi mereu înainte, 
târit fiind de somn căzu jos 
din al treilea rind, şi fu ridicat 

mort. 

10. lar Pavel dându se jos s8 
plecă peste dânsul şi luându "1 în 
braţe zise: Nu vă speriaţi, căci 

sufletul lui este într'eusul. 

11. Şi venind sus și frângând   
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pâinea şi gustând, și vorbind 
de îndestul până la zori, plecă 
apoi. 

12. Jar ei aduseră pe băeat 
viu, și s& mângăeară peste mă- 
sură, 

13, Şi noi, plecând înainte 
pe vas, ne am dus la Asu, având 
a lua de acolo pe Pavel iarăşi 
cu noi, căci astfel rînduise, de 
oare ce el avea să meargă pe 
jos. 

14. Iar când ne întilni la Asu, 
luându 7] iar cu noi am venit la 
Mitilene. 

15. Şi de acolo plecând pe apă 
am. ajuns a doa zi îndreptu Chiu- 
lui, şi în zioa următoare ne a- 
propiarăm de Samu şi, rămânând 
în Troghilu, am venit a doa zi 
la Milet. 

16. Căci Pavel găsi cu cale să 
treacă pe apă pe lângă Efes, 
pentru ca să nu întârzie în Asia; 
căci se grăbia să fie, daca "i ar 
fi cu putinţă, la lerusalem în zioa 
cinci-zecimei. 

17. Şi de la Milet trimiţend 
la Efes chemă pe bătrîni Bise- 

ricei să vie la densul. 
18. Şi când veniră la densul le 

zise: 
Voi știți cum am fost cu voi 

tot timpui din înteia zi de când 
am călcat în Asia, 

19. Slujind Domnului cu toată 
smerenia și cu lacrămi şi încer- 

cări ce mi s'au întemplat în pân- 

dirile ludeilor; 
20. Cum n'am micșorat nimic 

din cele de folos, ca să nu vă 

15 *
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vestesc voă și să nu vă învăţin 
faţa tuturor și prin case. 

21. Dovedind atât Iudeilor cât 
şi Elenilor pocăinţa spre Dum- 
nezeu, şi credinţa în Domnul no- 

stru Iisus Christos. 

22. Şi acum iată, eu silit fiind 
în spiritul meu, m& duc la Ieru- 
salem, neştiind cele ce au să 'mi 
se intimple acolo, 

23. De cât numai că Spiritul 
Sânt 'mi dovedește în fie care 
oraș, că lanţuri și strimtorări mă 
așteaptă. 

24. Dar mie ensumi nu "mi so- 
cotese sufletul vrednic de nici 
un Cuvânt, ca să 'mi săvârşesc 
calea și însărcinarea. pe care am 
luat'o de la Domnul Iisus, spre 
a mărturisi evangelia darului lui 
Dumnezeu. 

25. Şi acum iată, eu ştiu că 
nu veţi mai vedea fața mea 
voi toţi, printre care am trecută 
predicând împărăţia lui Dum- 
nezeu. 

26. De aceea vă mărturisesc în 
zioa de astăzi, că eu curat sânt 
de sângele tuturor. 

27. Căci nu m'am temut să vă 
vestesc voă toată hotărirea lui 
Dumnezeu.   

28. De accea luaţi aminte de 
voi Enşivă şi de toată turma în 
care Spiritul Sânt va pus epi- 
scopi, ca să păstoriţi Biserica 
Domnului, pe care 'şi a dobin- 
dito prin €nsuși sângele său. 

29. Eu ştiu că după plecarea 
mea vor întra între voi lupi gro- 
zavi, necruţând turma; 
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30. Şi dintre voi enşivă se vor 

ridica bărbaţi vorbind lucruri su- 
cite ca să tragă după denşi pe 
ucenici. 

31. Drept aceea vegheaţi adu- 
cându vă aminte că trei ani 
noapte:şi zi n'am încetat sfătu- 
ind cu lacrămi pe fie care dintre 
voi. 

32. Şi acum vă încredinţez lui 
Dumnezeu şi cuventului darului 
său, care poate să vă întăriască 
și să v&5 dea moștenire între toţi 
cei sânţiţă. 

33. N'am dorit argint sau 
aur sau îmbrăcăminte de la ni- 
menea. 

31. Voi enşivă cunoașteţi că 
aceste mâini au slujit pentru cele 
trebuincioase mie şi celor împre- 
ună cu mine. 

35. In toate vam arălat, că 
astfel, ostenindu vă, trebue să 

sprijiniți pe cei care stint slabi, 
şi să ţineţi minte cuvintele Dom- 
nului lisus, că €Ensuși ela zis: 
Fericit este a da mai mult, de cât 
a lua 

36. Şi acestea zicend, inge- 
nuchind să rugă împreună cu 
denși. 

31. Şi plânsul tuturor a fost 
de îndestuli, și plecându se pe gâ- 
tul lui Pavel îl sărutau, 

38. Simţind durere mai ales 
pentru cuvântul pe care îl zisese, 
că n'au să mai vază faţa lui. Şi 
1 însoţiră până la vas,
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CAP. XXI. 

Călătoria lui Pavel la Ierusalem, La Cesa- 
mia Agab profelisează lui Pavel că va fi 
prins şi legat, In Jerusalem e primit de 

Jacob ; Iudei îl dau afară din sautuar. 
Căpitanul Lisia îl scapă din gloata întă- 

ritată. 

1. Şi după ce ne despărţirăm 
de ei, am plecat pe apă și ţi- 
nând drumul drept am venit la 
Con, şi a doa zi la Rodu, şi de 
acolo la Patara. 

2. Şi găsind un vas care era 
să treacă în Fenicia, suindu ne 
în el plecarăm pe apă. 

3. Dar zărind Cipru, şi lăsân- 
du'l la stânga, mergeam spre 
Siria, şi neam dat jos la Tiru; 
pentru că în acel loc să descărca 
vasul de povară. 

4. Şi am r&mas acolo șapte 
zile, după ce căutând cu dinadin- 
sul am găsit ucenică. care spu- 
neau prin Spiritul Sânt lui Pavel, 
că nu trebue să se ducă la Ieru- 
salem. 

5. Şi când am făcut zilele de- 
plin, eşind am plecat, însoţindu 
ne toţi cu femei şi copii penăa- 
fară din oraş; şi îngenuchind pe 
țărm rugându ne, 

6. Ne am despărţit uni de alţi, 
şi ne am suit în vas, iar denşi 
să întoarseră la casele lor. 

1. lar noi sfârșind de tot 
călătoria de la, Tiru, am ajuns la 
Ptolemaida, şi urând bun găsit 
fraţilor am rămas o zi la denşi. 

8. Şi a doa zi eşind am venit 
la, Cesaria; și intrând în casa lui   
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Filip, fiind un evangelist din cei 
şapte, am r&mas la densul. 

9. Acesta avea patru fiice fe- 
cioare care profetizau. 

10. Şi rămânend noi mai multe 
zile veni din ludea un profet cu 

numele Agab. 

11. Şi intrând la noi, și luând 
încingăloarea lui Pavel, legen- 
du 'și picioarele şi mâinile zise: 
Aşa zice Spiritul Sânt, astfel vor 
lega ludei în Jerusalem pe băr- 
batul a cărui încingă&toare este 
aceasta, şi '1 vor da prins în mâi- 

nile neamurilor. 
12. Şi când auzirăm acestea, 

noi și cei care sânt de loc de 
acolo îl îndemnam, ca să nu să 
ducă la lerusalem. 

13. Atunci Pavel răspunse: Ce 
faceţi plângând, şi sdrobindu 'mi 
inima ? Căci eu sunt gata pentru 
numele Domnului lisus nu nu- 
mai a fi legat, ci și a murila le- 

rusalem. 
14. Şi ne înduplecându se el, 

ne am liniștit zicând: Facă se voia 

Domnului. 
15. Iar după aceste zile pre- 

gătiţi fiind ne am dus la Leru- 
salem, 

16. Şi veniră împreună cu noi 

şi diutre ucenici de la Cesaria, 

care ne au dus la un oare care 

Mnasone,din Cipru, ucenic vechiu, 

la care furăm primiţi în casă ca 

oaspeți. 
17. Şi sosiți fiind noi în e- 

rusalem, fraţi ne primiră cu bună 

voinţă. 

18. lar a doa zi intrâ Pavel
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împreună cu noi la Iacob, și să 
adunară toţi bătrîni. 

19. Şi urând sănătate la toţi 
spunea. câte una cu deamănuntul 
cele ce făcu Dumnezeu între 
neamuri prin însărcinarea dată 

lui. 
20. Şi ei ascultând măriau pe 

Dumnezeu; şi "i ziseră;: Frate, tu 
vezi câte zecimi de mii sunt cei 
care au crezut; și toţi sânt plini 
de rivnă pentru lege; 

21. Dar au fost puși în cuno- 
ștință despre tine, că înveţi pe 
toţi ludei care sânt între nea- 
muri, ca să se lepede de Moise 
zicând că ei- nu trebue să taie 
împrejur pe copii lor, nici să um- 
ble în datine. 

22. Ce este dar? Negreșit tre- 
bue să se adune mulţime; căci 
vor auzi că ai venit. 

23. Deci fă aceasta ce 'ţi zi- 
cem; avem patru bărbaţi care au 
asupra lor juruiuţă; 

24. Pe aceștia luându "i cu tine 
curăţeşte te împreună cu ei, și 
cheltuește pentru deuși, ca să 'şi 
rază capul, şi toţi vor cunoaşte 
că nu este nimic aceea ce au 
fost învăţaţi despre tine, ci ur- 
mezi şi tu Ensuţi păzind legea. 

25. lar pentru neamurile care 
au crezut noi am trimis scrisoare 

după ce am hotărit, ca e să nu 
păziască nimic de felul acesta, de 

cât numai. ca ei să se ferească de 
ce este înjunghiat pentru idoli, şi 
de sânge și de ce este sugrumat 
şi de desfrânare. 

26. Atunci Pavel, luând cu sine 

  

pe bărbaţi aceia, curăţindu se 
împreună cu denși în zioa urmă- 
toare, întră în santuar, dând de 
știre împlinirea zilelor de cură- 
ţire, până ce fu adus darul pen- 
tru fie care dintre denși. 

27. Şi când erau să se sfâr- 
şiască cele şapte zile, ludei din 
Asia, zărindu] în santuar, în- 
târita, toată gloata, şi puseră mâi- 
nile pe dânsul, 

28. Strigând: Bărbaţi Israeliţi, 
daţi ajutor; acesta este omul, 
care învaţă pe toţi de pretutin- 
dini împrotiva poporului și a le- 
gei şi a locului acestuia, ba ânchă 
şi Eleni aduse în santuar și a 
spurcat acest loc sânt; 

29. Căci zăriseră înaintea lor 
în oraș cu densul pe Trofim E- 
feseanul, despre care gândiau că 
Pavel 'la adus în santuar. 

30. Şi fu mișcat orașul întreg, 
și să adună poporul, și apucând 
pe Pavel îl trăgeau afară din 
santuar, și îndată fură închise 
ușile, 

31. Dar pe când cercau ei ca 
să '] omoare veni veste la căpi- 
tanul cohortei, că tot lerusale- 
mul este iutâritat; 

32. Care de indată luând ostași 
și sulaşi alergă jos la denși; iar 
ei văzend pe căpitan şi ostași în- 
cetară să bată pe Pavel. 

33. Atunci apropiindu se că- 
pitanul "| apucă, şi porunci să 
lie legat cu duă lanţuri; și în- 
treba cine ar îi şi ce a fâptuit. 

34. Şi strigau din gloată uni 
întrun fel, iar alţi într'altul, şi
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ne putând cunoaşte din pricina 
sgomotului ce este temeinic po- 
runei să | ducă în tabără, 

35. Şi când ajunse la trepte 
să întîmplă ca el să fie dus de 
către ostași din pricina silnicii 
gloatei; 

36. Căci mulţimea poporului 
urma strigând: lea "], 

3%. Şi când era să intre în ta- 
bără Pavel zice căpitanului: 'Mi 
este oare ertat să spun ceva că- 
tre tine? Iar el zise: Ştii Ele- 
neşte? 

38. Nu eşti tu dar Egipteanul, 
care mai 'nainte de aceste zile 
a întăritat la răscoală și a scos 
în pustie pe cei patru mii de băr- 
baţi sicari ? 

39. Iar Pavel zise: lu sunt în- 
ir'adevăr om ludeu, din 'Tarsul 
Cilicii, cetăţean al unui oraş nu 
neînsemnat; te rog dar, dă 'mi 
voie să vorbesc către popor. 

40. Şi după ce el "i dete voie, 
Pavel stând pe trepte făcu po- 
porului semn cu mâna; şi făcen- 
duse tăcere mare le vorbi în 
limba ebreească zicând: 

CAP. XXII. 

Pavel vorbeşte poporului despre vedenia ce- 
rească și de trimi'erea sa la neamuri, Ce- 
tățean Roman fiind se împrotiveşie ca să 
fie băuu, 

1. Bărbaţi frați şi părinți, a- 
scultaţi "mi apărarea către voi a- 
cum. 

2. Şi auzind că le vorbia în 
limba ebreească ţinură şi mai 
mult linişte; atunci zice:   

3. Eu sint bărbat Iudeu, nă- 
scut într'adev&r în Tarsul Ciciliă, 
dar crescut mare în acest oraş 
la picioarele lui Gamaliel, învăţat 
după strășnicia legei părintești, 
plin de rivnă fiind pentru Dum- 
nezeu, după cum sinteţi astăzi 
și voi toţi; 

4. Eu am urmărit această cale 
până la moarte, legând şi dând 

prinşi la închisoare bărbaţi și 
femei, 

5. După cum 'mi dă dovadă 
atât archiereul cât şi toată bă- 
trinimea, de la care primind şi 
scrisori către frați m'am dus 
de la Damasc, ca şi pe cei care 
erau acolo să "i aduc legaţi la Ie- 
rusalem, pentru ca să fie pe- 
depsiţi. 

6. Şi pe când mergeam eu și 
mă apropiam de Damasc, fără de 
veste în mezul zilei străluci din 
cer ca un fulger împrejurul meu 
o lumină de îndestulă. 

7. Şi am căzut în locul unde 
eram, și am auzit un glas zi: 
cendu "mi: Saule, Saule, pentru 
ce mă urmăreşti ? 

8. lar eu am r&spuns; Cine 

eşti, Doamne? Şi zise către mine: 
Eu sânt lisus Nazareul pe care tu 
îl urmăreşti. 

9. Şi cei care erau cu mine 
zăriră întradevăr lumina, dar 
n'auziră glasul celui care 'mi 

vorbia. 

10: Şi am zis: Ce voi face, 
Doamne ? lar Domnul zise către 
mine: sculându te mergi la Da- 
mase; și acolo "ţi se va spune
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despre toate ce "ți siint rînduite 
ca să le faci. 

11. Şi fiindcă nu "mi ridicam 
ochi în sus din pricina măririi 
acelei lumini, dus fiind de mână, 
de către cei care erau cu mine, 
am venit la Damasc. 

12. Şi un Anania, bărbat te- 
mă&tor de Dumnezeu după lege, 
dovedit bun de câtre toţi Iudei 

care locuesc acolo, 
13. Venind la mine, și stând 

aproape 'mi zise: Frate Saule, 
uită te în sus, și eu chiar în acei 
ceas m'am uitat la el. 

14. Şi zise: Dumnezeul părin- 
ţilor noștri tea ales pe tine cea 
să cunoşti voinţa lui, să vezi pe 
cel Drept, și să auzi glas din gu- 
ra lui. 

15. Că vei fi martur pentru 
densul la, toţi oameni despre cele 
ce ai văzut și ai auzit. 

16. Şi acum ce ai în gând? 
Sculându te, botează te și spală 'ţi 
păcatele tale, după ce vei fi che- 
mat numele lui. 

17. Şi când mă întorsei la Ie- 
rusalem, și mă rugam în santuar, 
eu fui în uimire, 

18. Şi 'lam văzut zicendu 'mi: 
Grăbeşte şi eşi curind din leru- 
salem; pentru că nu vor primi 

mărturia ta despre mine. 

19. Şi eu am zis, Doamne, ei 
Ensuși știu că eu puneam în în- 
chisoare și băteam prin sinagogi 
pe cei care au crezut în tine; 

20. Şi când se vărsa sângele 
lui Stefan, martorul său, şi eu 
ensumi eram de faţă și încuvi-   

ințam, și păziam vestmintele ce- 
lor care '] omorau. 

21. Şi zise către mine, merpi 
că eu te voi trimite afară între 
neamuri în depărtare. 

22. Și "1 ascultau penă la 
acest cuvânt, și ridicară glasul 
lor zicând: lea de pe pământ pe 
unul ca acesta; căci nu se cuvine 

ca el să trăiască. . 

23. Şi pe când strigau ei, și 
aruncau jos vestmintele lor, și 
asvârliau ţărina în aer, 

24. Căpitanul porunci ca el să 
fie dus în tabără, zicând să '] cer- 
ceteze cu loviri de biciu, ca să 
afle pentru care pricină strigau 
așa împrotiva lui. 

25. Dar când îl întinseră pen- 
tru bicile de curele, Pavel zise 
către sutașul care era de faţă: 
Vă este oare ertat să bateţi cu 
bice pe un om loman și neju- 
decat? 

26. Şi auzind sutașul, ducendu 
se la căpitan îi spuse zicend: Ce 
ai de gând să faci? Căci omul 
acesta este Roman. 

27. Şi venind căpitanul "i zise: 
Spune 'mi, tu eşti Roman? Siel 
zise: Așa este. 

28. Şi căpitanul răspunse: Eu 
cu multă sumă de bani am do- 
bindit această cetăţenie. Şi Pa- 
vel zise: Dar eu stint chiar nă- 
scut Roman. 

29. Deci îndată să deteră lao 
parte de la densul cei care aveau 
să '| cerceteze; şi căpitanul să 
temu, după ce cunoscu că este 

Roman, și că îl legase.
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30. Şi a doa zi hotărindu se 
să cunoască ce este temeinic, 
pentru ce este învinovăţit de că- 
tre ludei, îl deslegă, şi porunci 
ca să se adune mai mari preo- 
ţilor şi tot sinedriul. Şi aducend 
jos pe Pavel îl puse înaintea lor. 

CAP. XXIII. 

Pavel înaintea sinedriului. D sbinarca între 
Farisei și Saducei. Arătarea Domnului. 

Descoperindu se conjurarea hideilor, Pa- 

vel e trimis la Cesa ia, 

1. Şi Pavel uitându se neclintit 
la sinedriu zise: Bărbaţi fraţi, eu 
cu toată ştiinţa bună de mine 
ensumi m'am purtat în chemarea 
mea pentru Dumnezeu până în 
această zi. 

3. lar archiereul Anania po- 
runci celor care steteau lângă 
densul ca să 'l bată peste gură, 

3. Atunci Pavel zise către el: 
Dumnezeu te va bate pe tine, 
zidule spoit; chiar tu şăzi jude- 
cându mă după lege, şi călcând 
legea porunceşti să fiu bătut? 

4, lar cei care steteau de faţă 
ziseră: Pe archiereul lui Dum- 
nezeu îl înfruntezi tu ? 

5. Şi Pavel răspunse: Nu ştiam, 
fraţilor, că este archiereu; căci 
este scris: Pe mai marele popo- 
rului tu nul vorbi de rău. 

6. Şi cunoscând Pavei că o 
parte este de Saducei, iar alta 
de Farisei strigă în sinedriu: 
Bărbaţi fraţi, Eu sânt Fariseu, 
fiu de Farisei; pentru nădejdea 
şi învierea dintre morţi mă ju- 
dec eu.   
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7. Şi zicend el aceasta să ivi 
neînțelegere între Farisei și Sa- 
ducei; şi desbinată fu mulţimea. 

8. Pentru că Saducei zic că 
nu este înviere, şi nici ânger, 
nică spirit; iar Farisei pe amân- 
dog le mărturisesc. 

9. Şi să făcu strigât mare; şi 
sculându se uni dintre cărturari 
din partea Fariseilor s& ceriau 
zicând: Nici un r&u nu găsim în 
acest om; dar daca spirit "i a vor- 

bit sau ânger ? 
10. Şi făcându se mare neîn- 

ţelegere, căpitanul temându se 
ca Pavel să nu fie sfășiat de că- 
tre denși porunci ca venind oști- 
rea jos să 'l răpiască din mijlocul 
lor, şi să 1 ducă în tabără. 

11. lar în noaptea urmă- 
toare stând Domnul lângă el zise: 
Indrăsneşte; căci după cum ai 
mărturisit cele despre mine la 
lerusalem, asifel trebue ca tu să 
mărturiseşti şi la ltoma. 

12. Şi făcendu se zioă ludei 
după ce s'au strâns în ceată se 
deteră pe ci ensuşi anatema, Zi- 
cend nici să nu mănânce nici să 
nu bea până când nu omoară pe 

Pavel; 

13. Si erau mai mulţi de pa- 
truzeci cei care făcură acest ju- 
răment împreună; 

14. Care ducendu se la mai 
mari preoţilor și la bătrini zi- 
seră: Cu anatemă ne am dat pe 

noi enşine anatemă să nu gu- 

stăm nimic până când nu omorim 

pe Pavel. 
15. Acum dar voi împreună cu
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sinedriul faceţi cunoscut căpita- 
nului pentru ca să l aducă jos 
la voi, ca cum aţi avea de gând 
să hotăriţi mai cu deamănuntul 
cele despre dânsul; iar noi, mai 
"nainte d'a se apropia el, sântem 
gata să l răpunem. 

16. Dar fiul surorei lui Pavel 
auzind de pândirea lor, venind 
și intând în tabără, spuse lui 
Pavel. 

17. Şi Pavel chemând la sine 
pe unul dintre sutași zise: Du 
pe acest tenăr la căpitan, căci 
are să "i spună ceva. 

18. Deci el luându 1 îl dusela 
căpitan şi zise: Pavel care este 
închis chemându mă la sine mă 
rugă să aduc la tine pe acest 
tener, având să "ţi vorbiască 
ceva. 

19. Şi căpitanul luându 1] de 
mână și ducândul la o parte 
întrebă: Ce este ce ai să 'mi 
spui? 

20. Şi el zise că ludei s'au în- 
țeles să te roage ca mâine să a- 
duci jos la sinedriu pe Pavel, ca 
cum ar avea de gând să cerce- 
teze mai cu deamenuntul despre 
densul. 

21. Deci tu nu te încrede lor; 

căci mai mult de patruzeci de 
bărbaţi dintre denși îl pândesc, 
ca uni care sau dat pe ei &n- 
suşi anatema, ca nici să nu:mă- 
nânce, nici să nu bea până când 
nu] vor fi r&pus; și acum sânt 
gata, așteptând făgăduinţa, de la, 
tine. 

22. Deci căpitanul dete tenă&-   

rului: drumul, poruncind să nu 
spue la nimeni, că ai făcut cu- 
noscut acestea, către mine. 

23 Şi chemând la sine pe doi 
dintre sutaşi zise: De la al treilea 
ceas din noapte, aveţi gata doă 
sute de ostași, şi șaptezeci de că- 
lăreţi și do& sute de arcași ca să 
meargă până la Cesaria; 

24. Si să aduceţi dobitoace de 
povară ca punând pe Pavel să 
"1 ducă bine la Felix, procura- 
torul; 

25 Scriind scrisoare ce avea 
acest, coprins: 

26. Claudiu Lisia alesului pro- 
curator Felix, multă sănătate. 

27. Pe acest bărbat prins fiind 
de către ludei, și având să fie 
omorit de denși, venind eu cu 
oaste "lam scăpat, aflând că este 
3oman. 

28. Şi voind să cunose bine 
vina pentru care îl pârau "lam 
adus la sinedriul lor. 

29. 'Lam găsit pirit pentru 
nedomiriri ale legei lor, dar ne 
având nici o vină vrednică de 
moarte sau de legături. 

30. Şi aducendu 'mi se la cu- 
noștiință că are să fie o cursă 
din partea ludeilor îinprotiva a- 
cestui bărbat, de îndată "|! am 
trimis la tine, poruncind și celor 
care '] invinovăţese să spună 
înaintea ta cele împrotiva lui. Fii 
sănătos. 

31. Deci ostaşi, după cum le 
fusese rînduit, luând pe Pavel îl 
duseră noaptea la Antipatri. 

32. Și a doa zi se întoarseră
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în tabără, lăsând pe călăreţi să 
se ducă cu dânsul; 

33. Care, intrând în Cesaria și 
dând procuratorului scrisoarea, 
'i înfăţișară şi pe Pavel. 

34. Și procuratorul citind, şi 
întrebând din care ținut este, şi 
aflând că din Cilicia, 

35. Zise: Te voi asculta, cu dea- 
menuntul, când vor fi venit şi 
cei care te învinovăţese; porun- 
cind ca el să [ie păzit în pretoriu 
lui Erod, 

CAP. XXIV. 

Pal să apără înaintea lui Feliz de înui- 
novăţirea ce îi se aduce de Tertul şi Iu- 
de?, şi vorbeşte înaintea lui Filiz şi Dru- 
sili, 

1. Şi după cinci zile veni ar- 
chiereul Anania cu uni bătrini 
și cu un retor Tertul, care fă- 
cură cunoscut procuratorului îni- 
protiva lui Pavel. 

2. Și chemat fiind el, Tertul 
începu să '] învinovăţiască zi- 
cend: 

3. Având prin tine parte de 
multă pace, și de întoemiri bune 
făcute acestui neam prin ingri:- 
jirea ta în oră ce parte şi pretu- 
tindinea, noi cunoaștem, alesule 
Felix, cu toată mulţumirea. 

4. Dar ca să nu te ţin mult 
timp, te ro să ne asculţi pe 
scurt cu a ta bună voinţă. 

5. Căci aflând pe bărbatul a- 
cesta aducător de peire şi în- 
demuând la răscoală pe toți lu- 
dei care sunt peste tot pămentul   
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locuit, fiind căpetenie a eresii 
Nazareilor, 

6. Care a încercat să spurce 
şi santuarul, și pe care am pus 
mâna, 

7. Şi am voit să”1 judecăm după 
legea noastră, dar venind căpita- 
nul Lisia "la dus jos cu mulă sil- 
nicie din mâinile noastre, porun- 

când celor care “1 învinovățiau să 
vie înaintea ta; 

8. De la care poţi, &nsuţi cer- 
cetând cu scumpătate, să cunoști 
cu deamănuntul despre toate a- 
cestea, pentru care noi '] învino- 
văţim. 

9. Şi să învoiră și ludei, zicend 

că acestea așa sunt. 

10. Şi Pavel r&spunse, după 
ce procuratorul "i făcu semn să. 
vorbiască, 

Stiind că tu de mulţi ani eştă 
judecător acestui neam, bucuros 
m& apăr de cele pentru mine n- 
sumi. 

11. Putend tu cunoaşte bine, 

că nu am mai mult de doăspre- 
zece zile, de când am venit la. 
Ierusalem ca să mă închin; 

12. Şi nici în santuar nu m'au 
găsit vorbind către cineva sau. 
făcend răscoală de gloală, nică 
în sinagogi, nici prin oraș. 

13. Nici nu pot dovedi cele 
peniru care m& învinovăţesc ei 
acum. 

14. Dar "ţi mărturisesc aceasta, 
că potrivit cu calea, pe care dânși 
o numesc eresie, eu slujesc în- 
tr'adev&r Dumnezeului părintesc,
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crezând toate cele scrise după 
lege şi în profeți, 

15. Avend în Dumnezeu nă- 
dejde, pe care și aceştia ensuși 
o au, că are să fie înviere a drep- 
ţilor şi a nedrepţilor. 

16. De aceea şi eu nsumi mă 
ostenese să am în tot dauna in- 
treagă ştiinţă de mine înaintea 
Jui Dumnezeu şi a oamenilor. 

17. Şi după mai mulţi aniam 
venit ca să fac milostenii pentru 
neamul meu și daruri; 

18. La care m'au găsit uni lu- 
dei div Asia, curăţit în santuar, 
mu cu gloaltă, nică cu sgomot, 

19. Aceia trebuia să fie de faţă 
înaintea ta și să mă învinovă- 
ţiască, daca ar avea ceva Împro- 
tiva mea. 

20. Sau chiar aceștia să spună 
ce nedreptate au găsit, când am 
stat înaintea sinedriului, 

21, De cât numai acest cuvânţ 
pe care 'lam rostit tare, stând 
între denşi, că Peniru învierea 
morţilor mă judec eu astăzi ina- 
intea voastră. 

22. Şi Felix, auzind acestea, 
"i amănă pentru altă dată, ştiind 
mai cu deamănuntul cele despre 
alea aceasta, zicend: Când va fi 
venit căpitanul Lisia, voi hotări 
<ele ale voastre, 

23. Poruncind sutașului ca Da- 
vel să fie ţinut în pază, şi să aibe 
linişte, și să nu opriască pe ni- 
menea dintre ai lui ca să 'i slu- 
jască. 

24. Şi după câteva zile venind 
Felix cu Drusila femea sa, care   

era ludee, trimise să cheme pe 
Pavel, şi "1 ascultă despre cre- 
dinţa care este în Christos. 

25. Şi vorbind el cu dânşi de- 
spre dreptate și înfrânare şi de- 
spre judecata viitoare, Felix în- 
fricoșându se răspunse: Pentru 
acum dute; și când voi avea 
timp potrivit, te voi chema iar, 

26. Așteptând în acelaș timp, 
că "i se vor da bani de către 
Pavel, pentru ca să "5 dea dru- 
mul; de aceea și nai adesea tri- 
miţând să 'l cheme vorbia cu 
densul. 

21. Şi împlininduse doi ani, 
Felix avu urmaş pe Porciu Fe- 
stu; şi Felix, voind să 'şi dobin- 
diască mulţumire de la ludei, lăsă 
pe Pavel închis. 

CAP. XXV. 

Pavel să apără înaintea lui Festu şi a Ii 
deilor veniţi la Cesaria. Festu spune lui 

Agripa despre Pavel, şi el ânsuși '] aduce 
la Agripa şi Berenice. 

1. Deci Festu, după ce păși pe 
ținutul său, se duse după trei 
zile de la Cesaria la Jerusalem. 

2. Şi mai mari preoţilor și frun- 
tași ludeilor "i făcură cunoscut 
împrotiva lui Pavel; 

3. Şi 7] rugau, cerând ca în- 
datorire împrotiva lui, ca să tri- 
mită să '] cheme la Ierusalem, fă- 
cend ei din aceasta o cursă ca 

să 'l răpue pe cale. 
4. Dar Festu răspunse că Pa- 

vel este ţinut în pază la Cesaria,
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şi că el Ensuşi stă să plece în 
curind 

5. Deci care dintre voi stint în 
stare, zise el, venind înipreună 
cu mine, să | invinovăţiască, daca 
este ceva necuviincios în acest 
bărbat. 

6. Şi stând între denși nu 
mai mult de opt sau zece zile, 
venind la Cesaria, șăzend a doa 
zi pe scaunul de judecător, po- 
runci ca Pavel să fie adus. 

7, Şi venind el, îl încunjurară 
ludei care veniseră de la Ieru- 
salem, aducenăd împrotiva lui 
multe şi grele învinuiri pe care 
nu puteau să le dovediască, 

8. Pe când Pavel să apăra că 
n'a greşit ceva nici faţă de legea 
ludeilor, nici față de santuar, nici 
faţă de Cesar. 

9. Dar Festu, voind să dobin- 
diască mulţumire de la ludei, 
r&spunzend lui Pavel zise: Voeşti 
ca mergând la lerusalem să fii 
judecat acolo inaintea mea pen- 
tru acestea ? 

10. Şi Pavel zise: Eu stau îna- 
intea scaunului de judecător al 
Cesarului, unde trebue să fiu ju- 
decat; pe Judei cu nimic nui 
am nedreptăţit, după cum şi tu 
mai bine cunoşti. 

11. Deci dar, daca nu sânt în 
drept și am făptuit ceva vrednic 
de moarte, nu mă feresc de 
moarte; iar daca nu este nimic 
din acelea pentru care aceștia 
mă învinovăţesc, nimeni nu poate 
să mă dea lor. Cer să fiu judecat 
de Cesarul.   
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12. Atunci Festu chibzuind îm- 
preună cu cei chemaţi a se sfă- 
tui răspunse: Ai cerut să fii ju- 
decat de Cesarul, la Cesarul te 
vei duce. 

13. Şi trecând câteva zile 
Agripa, împăratul, şi Berenice so- 
siră la Cesaria, ca să ureze lui 

Festu bun venit. 
14. Şi fiind că rămaseră acolo 

mai multe zile, Festu istorisi îm- 
pă&ratului cele despre Pavel zi- 
cend: Este lăsat în închisoare de 
către Felix un bărbat, 

15. Pentru care, fiind eu la Ie- 
rusalem, 'mi au făcut cunoscut 
mai mari preoţilor și bătrini lu- 
deilor, cerând hotărire împrotiva 
lui; 

16. Cărora leam r&spuns, că 
Romani n'au obiceiu să dea pe 
un om, penă când învinuitul nu 
are de faţă pe învinuiltori lui, și 
nu iea loc de apărare pentru în- 
vinovăţire. _ 

17. Deci, după ce au venit ei 
aci, ne mai făcend nici o amă- 
nare, șăzend a doa zi pe scaunul 
de judecător am poruncit ca să 
fie adus bărbatul, 

18. Improtiva căruia sculân- 
du se învinuitori, nu aduceau nici 
o vină din acele rele pe care 
"mile puneam eu în minte, 

19. Ci aveau faţă de dânsul ni- 

şte neînţelegeri pentru a lor te- 

mere de Dumnezeu, şi pentru un 

lisus mort, despre care Pavel zi- 

cea că este viu. | 

20. Şi eu nedomirindu nă la 
cercetarea, despre acestea, între-
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bam daca el ar voi să meargă la 

Ierusalem, şi acolo să fie judecat 
pentru acestea. 

21. Dar Pavel cerând ca elsă 

fie ţinut în păstrare pentru ho- 

tărirea Augustului. am poruncit 

ca el să fie ţinut în păstrare 

penă ce "1 voi trimite la Ce- 
sari. 

22. Şi Agripa zise către Testu: 

Aș vrea și eu 6nsumi să auz pe 
acest om. Mâine îl vei auzi, zi- 

se el. 
23. Deci a doa zi venind 

Agripa și Berenice cu multă pom- 
pă, şi intrând ei în auditoriu îm- 
preună cu căpitani și bărbaţi cei 
mai aleşi ai orașului, şi poruncind 

Festu, Pavel fu adus. 
24. Si Festu zice: Imp&rate A- 

gripa, şi toți bărbaţi care sânteţi 

de faţă cu noi, priviți pe acesta 
despre care 'mia vorbit toată 
mulţimea ludeilor în Ierusalem 

„şi aci, strivând că el trebue să 
nu mai fie viu. 

25. Dar eu am înţeles că el n'a 

făptuit nimic vrednic de moarte; 
și acesta cusuşi cerend să fie ju- 

decat de Augustul, am hotărit 

să 1 trimit. 
26. Despre care nu am ceva 

temeinic ca să scriu Domnului 
meu. De aceea 'lam adus înain- 

tea voastră, și mai ales înaintea, 

ta, împărate Agripa, pentru ca 
făcendu se cercetare cu deamă&- 

nuntul să am ce să scriu. 

21. Căci mi se pare nemintos, 

ca trimiţend pe un închis să nu | înviază morţi ? 
arăt și cuvintele împrotiva lui. 

  
  

CAP. XXVI. 

Inaintea lui Aripa şi Festu Pavel vorbeşte 

de vivaţa sa din trecut, de velenia cerească 

și de credința sa. 

i. Şi Aoripa zise către Pavel: 
"Ți este îngăduit să vorbeşti pen- 
tru tine &nsuţi. Atunci Pavel în- 
tinzend mâna rostia cuvinte de 

apărare: 
2. Impărate Agripa, mă cred 

pe mine €nsumi fericit având să 
mă apăr astăzi înaintea ta de 
toate câte sânt învinuit de către 

ludei, 
3. Mai ales că tu cunoști toate 

obiceiurile şi neînțelegerile dintre 
ludei, de aceea mă rog să măa- 
sculți cu mărinimie. 

4. Deci dar veţuirea mea din 
tinereţe, care fu de la început în 
neamul meu în lerusalem, o știu 

toți Ludei, 
5. Pentru că ei m& cunosc de 

mult, daca voesc să mărturisiască, 
că eu-am veţuit ca Fariseu po- 
trivit cu cea mai straşnică sectă 
a credinţii noastre în Dumnezeu. 

6. Şi acum pentru nădejdea în 
făgăduinţa făcută de Dumnezeu 
către părinţi noştri stau jude- 
cându mă, 

1. La care făgăduință cele doă- 
sprezece seminţii ale noastre, slu- 
jind cu stăruință noapte şi zi, 
nădăjduese să ajungă; pentru a- 
ceastă nădejde stiut învinuit de 
către ludei, împărate Agripa. 

8. Pentru ce să socotește de 
necrezut la voi, daca Dumnezeu 

9. Drept aceea eu m'am gân-
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dit în mine €nsumi, că pentru 
numele lui lisus Nazareul trebue 
să lucrez multe împrotivă, 

10, Ceca ce am și făcut în Ie- 
rusalem, şi pe mulţi dintre sânți 
eu "i am închis în închisori, după 
ce am luat împuternicirea de la 
mai mari preoţilor; și pe când 
erau omoriţi 'mi am dat glasul, 

11. Şi r&sbunându 'mi pe denși 
de multe ori prin toate sinago- 
ile "i siliam să defăimeze, și pe- 
ste măsură infuriindu mă asupra 
lor "i urmăriam până şi în ora- 
şele de din afară. 

12. In aceste urmăririi ducen- 
du mă la Damasc cu împuterni- 
cire și cu drept de lucrare dela 
mai mari preoţilor, 

13. Am văzut, împărate, în 
miezul zilei pe cale o lumină în- 
trecând strălucirea soarelui în- 
cunjurându ms ca un fulger din: 
cer pe mine și pe cei care mer- 
geau împreună cu mine; 

14. Şi căzend noi toţi jos la 
păment, eu am auzit un glas zi- 

cend către mine în limba ebre- 
ească: Saule, Saule, pentru ce 
m5 urmăreşti ? Cu greu 'ţi este 
să calci cu piciorul peste ghimpi. 

15. Şi eu am zis: Cine ești, 
Doamne? lar Domnul zise: Eu 
sunt Jisus, pe care tu îl urmă 
reşti. 

16. Dar scoală te şi stăi pe pi- 
cioarele tale; căci pentru aceasta 
m'am arătat ţie, ca să fii rinduit 
slujitor şi martor atât de cele ce 
ai văzut, cât și de, cele pentru 
care mă voi arăta ţie,   
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17. Scăpându te eu pe tine din 
acest popor și dintre neamuri, la 
care eu te trimit 

18. Ca să le deschizi ochii, spre 
a se întoarce de la întunerec la 
lumină şi dela stăpînirea lui Sa- 
tan spre Dumnezeu, ca să pri- 
miască ei prin credinţa în mine, 
ertare de păcate şi sorţi între cei 
sânțiți. 

19. De aceea, împărate Agripa, 
nu m'am făcut ne ascultător ve- 
denii cerești; 

20. Ci am vestit mai 'ntâiu 
atât celor din Damasc şi celor 
din lerusalem, cât şi în toată 
ţara ludei, și neamurilor ca să 
să pocăiască şi să s& întoarcă 
spre Dumnezeu, făcend lucruri 

vrednice de pocăință. 
21. Pentru acestea ludei apu- 

cându mă, fiind eu în santuar, să 
îucercau să mă omoare. 

22. Deci avenu parte de aju- 
torul lui Dumnezeu până în a- 
ceastă zi stau, dovedit fiind bun 
și de mic și de mare, fiind că 
nu zic nimic, de cât cele ce au 
spus atât profeţi, cât şi Moise că 
au să fie, 

23. Adecă daca Christosul are 
să fie supus la pătimire, daca el 
întâiu fiind din învierea morţilor 
are să vestiască lumină atât po- 
porului, cât şi neamurilor. 

24. Şi pe când rostia ace- 
stea, apărându se, Festu zice cu 
glas tare: iai eșit din fire, Pa- 
vele, ştiinţa multă te duce la 

smintire. 
25. Dar Pavel zise: Nu 'mi am
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eșit din fire, alesule Festu, ci ro- 
slesc cuvinte ale adevărului şi 
ale cuminţii. 

26. Căci despre acestea știe 
împăratul, către care și vorbesc 
fără sfială fiind; pentru că nu 
sunt încredinţat cu nimic că el 
nu știe ceva din acestea, fiind că 
aceasta nu sa petrecut întrun 

unghiti. 
21. Crezi profeților, împărate 

Agripa ? Ştiu că crezi! 
28. Şi Agripa zise lui Pavel: 

Cu pulin mă îndupleci ca să fiu 
Chreștin. 

29. Iar Pavel zise: M'aș ruga 
lui Dumnezeu, ca şi cu puţin și 
cu mult, nu numai tu, ci și toţi 
care m& ascultă astăzi să fiţi ast- 
fel, după cum sunt şi eu, afară 
de aceste legături. 

30. Şi să sculă împăratul şi 
procuratorul și Berenice şi cei 
care șădeau împreună cu dânși. 

31. Şi trăgându se ei la o parte 
vorbiau uni cu alţi, zicând că o- 
mul acesta nu făptuește nimic 
vrednice de moarte sau de le- 
gături. 

32. Si Agripa zise lui Festu: 
Omului acestuia putea să "i se 
dea drumul, daca n'ar fi cerut 
să fie judecat de Cesarul. 

CAP. XăVII. 

Pavel cu soți săi porneşte pe apă la Roma. 

Incorajarea marinarilor din zarte *i. Sfă- 
râmarea vasului și scăparea tuturor, 

1. Şi când fu hotărit ca noi să 
pletăm pe apă în Italia, ei deteră   

în primire pe Pavel şi pe oare 
care alţi închiși unui sulaş cu 
numele Iuliu, din cohorta Au- 
gusta. 

2. Şi suindu ne într'un vas de 
la Adramit, care avea să meargă 
la, locurile de pe lângă Asia, ne 
am dus, fiind cu noi Aristareh 
Macedoneanul din Tesalonic. 

3. Și a doa zi ajunserăm la 
Sidon; şi: luliu, purtându se o- 
menos cu Pavel, "i dete voie să 
se ducă la prieteni ca să aibă în- 
grijire. 

4. Şi pornind de acolo am mers 
pe lângă Cipru, pentru că ven- 
turile erau împrotivitoare. 

5. Şi trecend marea de pe lângă 
Cilicia și Pamfilia am venit jos 
la Mira Licii. 

6. Şi acolo căpitanul găsind 
un vas Alexandrin mergând în 
Italia ne a suit într'ensul, 

7. Dar fiind că în multe zile 
mergeam încet, şi cu anevoie a- 
jungend lângă Onidu, de oare ce 
ventul nu ne lăsa să ne apro- 
piem, am mers pe lângă Creta 
spre Salmone; 

8. Şi cu greutate mergând noi 
pe lângă densa, am venit la uu 
loc numit Limanuri Frumoase, 

de care loc era aproape orașul 
Lasea. 

9. Şi trecând mult timp, și 
călătoria fiind acum primejdioasă, 
pentru că şi postul trecuse acum, 
Pavel "i indemna 

11. Zicendu le: Bărbaţi, văd că 
călătoria are să fie cu mare în- 
drăsneală și multă pagubă nu
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numai pentru încărcătură și vas, 
ci şi pentru sufletele noastre. 

11. Dar sutaşul asculta mai 
mult de cârmaziu şi de căpitanul 
vasului, de cât de cele zise de 
Pavei. 

12. Şi limanul nefiind bun de 
ernat, cei mai mulţi găsiră cu 
cale să plece d'acolo, încercând 
daca cumva, după ce vor fi a- 
juus la Fenica, ar putea să er- 
neze, fiind aci un liman al Cretei, 
așăzat spre mează zi și apus, şi 
spre mează noapte şi apus. 

13. Şi bătend încet vent de 
mează zi, părendu li se că sânt 
stăpini pe a lor punere la cale, 
ridicând ancora, mergeau mai a- 
proape pe lângă Creta 

14. Dar nu după mult timp să 
repezi împrotiva ei vent furtunos, 
care se numește Eurachilon. 

15. Şi vasul răpit fiind cu totul 
şi ne putend să se improtiviască 
vântului, eram duși lăsându ne 
în vocea lui 

16. Şi treceud pe lângă o in- 
sulă numită Clauda, cu anevoie 
am fost în stare să prindem lun- 

trea, 
1. Pe care ridicând o sus, oa- 

meni întrebuințau mijloace de a- 
părare încingend vasul pe de 
desubt; şi temându se să nu dea 
peste Sirte, lăsând vetrilele jos 
erau mânaţi astfel. 

18. Şi tare primejduiţi fiind noi 
de furtună, aruncară a doa zi 

povara; 
19. Şi a treia zi aruncară cu 

mâinile lor uneltele vasului. 
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20. Si mat multe zile ne ară- 
tându se nici soare nici stele, și 
furtună foarte mare amenințând 
necontenit, fu luată în cele din 
urmă ori ce nădejde de scăparea 

noastră. 

21. Şi fiind că de mult nu mân- 
case nimeni, atuncă Pavel stând 
în mijlocul lor zise: tărbaţi, tre- 
buia ca ascultând de mine să 
nu plecaţi de la Creta, și să fi 

cruțat această îndrăsneală și pa- 

gubă. 

22. Acum dar vă îndemn să 
fiţă cu inimă bună, căci nici o 

perdere de sullet nu va fi dintre 

vol, afară de a vasului. 

23. Pentru că stătu lângă mine 

în noaptea aceasta un ânger al 

Dumnezeului, al căruia sânt eu, 

şi cărui slujesc zicând: 

24. Nu te teme, Pavele; tu tre- 

bue să stai înaintea Cesarului; 

şi iată, Dumnezeu "ţia dăruit pe 

toţi care călătoresc cu tine. 

25. De aceea, bărbaţi, fiți cu 

inimă bună; căci am încredere 

în Dumnezeu că astfel va fi după 

cum 'mi s'a vorbit mie. 

26. Dar peste o insulă trebue 

să dăm. 

27. Şi când fu a patruspre- 

zecea noapte, mânaţi fiind noi 

îincoacă. şi. încolo în Adriatica, că- 

tre mezul nopţii oameni vasului 

'şi dedeau cu bănuiala că o ţară 

vine aproape de denşi; 

28. Şi lăsând măsura în jos 

găsiră doăzeci de stânjeni; şi de- 

părtându se puţin, şi lăsând iar
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măsura în jos, găsiră cincispre- 
zece stânjeni. 

29. Şi temendu se ca nu cum- 
va, să dăm peste locuri stâncoase, 

aruncând din partea d'inapoi a 
vasului patru ancore doriau să 
se facă zică. 

30. Dar oameni vasului căutând 
să fugă din vas, și lăsând lun- 
trea jos în mare sub cuvânt că 
ar avea să întinză ancore de la 

pisc, 
31. Pavel zise sutaşului şi osta- 

şilor: Daca acestia nu r&mân în 
vas, voi nu puteţi fi scăpaţi. 

32. Atunci ostași tăeară funiile 
luntrei, și o lăsară să cază. 

33. Şi penă când era să se facă 
zică, Pavel îndemna pe toţi să 
iea parte la masă zicend: Astăzi 
este a patrusprezecea zi de când 

-aşteptând sânteţi într'una nemân- 
caţi, neluând nimic. 

34. De aceea vă îndemn să 
luaţi parte la masă, căci aceasta 
este spre scăparea voastră; pen- 
“tru că un păr al nici unuia din- 
tre voi nu va peri din capul 
său. 

35. Zicend dar acestea, şi lu- 
“And pâine mulţumi lui Dumnezeu 
în faţa tuturor, și frângend în- 
"cepu să mănânce. 

36. Şi toţi fiind cu inima bună 
"luară şi ei să mănânce. 

37. Şi eram în vas toate sufle- 
tele do& sute șaptezeci și sase. 

38. Şi după ce să săturară de 
mâncare, ușurau vasul aruncând 
afară în mare cele pentru hrana 

"lor.   

39. Şi când să făcu zică, nu 
cunoştiau bine pămentul; dar 
zăriau un sin de mare având 
țărm, către care să hotăriră, daca 

ar putea, să mână vasul. 

40. Şi desfăcend ancorele le 
lăsară în mare, în acelaş timp 
lăsând în jos legăturile cârmelor, 
şi întinzend vetrila din frunte 
la adierea ventului ţineau spre 
țărm. 

41. Dar dând ei peste un loc 
între doă mări înţepeniră vasul; 
şi piscul înfigendu se sta neclin- 
tit, iar partea d'inapoi a vasului 
să sfârima de tăriea valurilor. 

42. Atunci hotărirea ostașilor 
fu ca să omoare pe cei legaţi, 
ca nu vreunul eșind afară în 
"not să scape prin fugă; 

43. Sutașul ânsă hotărit fiind 
să scape pe Pavel "i împedică de 
la înţelesul lor, și porunci ca cei 
care pot să inoate, aruncându se 
cei d'inteiu, să easă la uscat, 

44. Şi ceilalţi uni pe scânduri, 

iar alţi pe ceva de ale vasului. 
Şi astlel să făcu că toţi fură scă- 
paţi la uscat. 

CAP. XXĂVIIL. 

Sfărimarea vasului la Melite. Vipera. L:să- 

nătoşirea tatălui lui Popliu. Sosi'ea la Si- 
racusa, Regiu şi Poţioli. Iutimpinarea lui 

Pavel la Roma, învăţătura şi şălerea lui 
aci doi ani. 

1. Şi scăpaţi fiind, atunci cu- 
noscurăm bine că insula se nu- 
meşte Melite.



FAPTELE APOSTOLILOR 

2. Şi barbari ne arătau multă 
bunăvoință, pentru că aprinzend 
foc ne luară pe toţi la denși 
din pricina ploei ce era şi a fri- 
gului. 

3. Şi Pavel strângând grămadă 
de uscături, şi punend pe foc,o 
viperă eşind de căldură "1 apucă 
de mână. 

4. Şi barbari când văzură ve- 
țuitoarea veninoasă atârnată de 
mâna lui ziceau uni către alţi: 
Cu adevărat omoritor este omnl 
acesta, pe care Dreptatea nu 7] 
lăsă, să, fie viu, deşi este scăpat 
din mare. 

5. Dar el scuturând in foc ve- 
fuitoarea veninoasă, nu suferi 
nică un r&u. 

6. Şi ei așteptau că el are să 
se umfle sau să cază de o dată 
mort; dar așteptând denși mult 
şi văzând că nu "i s8 întîmplă, 
nici un rău, schimbându se ziceau 
că el este Dumnezeu. 

7. Şi împrejurul acelui ţinut 
avea locuri un anume Publiu, 
cel d'intâiu al insulei; acesta după 
ce ne primi ne ospătă prieteneşte 
trei zile. 

8. Şi tatăl lui Publiu zăcea a- 
pucat de friguri şi vintre. La 
densul intrând Pavel, şi rugân- 
du se, punend mâinile asupră "i 
îl făcu sănătos. 

9. Făcendu se aceasta veniau 
la dânsul și ceilalți din insulă 
care aveau suferinţe, și erau tă- 
măduiţi; 

10. Aceştia ne cinstiră și cu 
multă cinste, şi fiind noi să ple-   
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căm puseră cele pentru trebuința 
noastră. 

11. Jar după trei luni ple- 
carăm într'un vas Alexandrin, cu 
semnul Castor şi Polux, ce ernase 
în insulă. 

12. Şi ajungend la Siracusa am 
rămas trei zile. | 

13. De acolo încunjurând am 
sosit la Regiu; şi după ozi bă- 
tând vent de mează zi, am venit 
a doa zi la Poţioli; 

14. Unde găsind fraţi am fost 
îndemnați să rămânem la denși 
şapte zile; și astfel am venit la 
Roma. 

15. Şi fraţi d'acolo, auzind cele 
despre noi, veniră spre întimpi- 
narea noastră penă la Foru lui 
Apiu și la Trei Taberne; pe care 
văzându 'i Pavel, mulțumind lui 
Dumnezeu, luă îndrăsneală. 

16. lar câud am intrat în Roma, 
sutașul dete căpetenii ostășești în 
primire pe cei legaţi iar lui Pavel 
'i dete voie să r&mâe singur cu 
ostașul care '] păzia. 

17. Şi după trei zile dânsul 
adună pe cei care erau fruntași 
ludeilor, şi venind ei împreună 
zise către dânşi: Bărbaţi fraţi, eu 
ne făcend nimic împrotiva po- 
porului sau datinelor părintești, 
legat fiind în lerusalem am fost, 
dat în mâinile Romanilor; 

18. Care cercetându mă voiau 
să 'mi dea drumul pentru că 
nici o vină de moarte nu era în 
mine. 

19. Dar Iudei împrotivindu se 
prin cuvinte am fost nevoit să 

16
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cer a fi judecat de Cesarul, nu 
că aș avea ceva casă învinovăţesc 
neamul meu. 

20. Deci pentru acest cuvent 
vam chemat ca să vă văz și să 
vă vorbesc; căci pentru nădejdea 

lui Israel mă împresoară acest 
lanţ. 

21. Iar ei ziseră către densul: 
Noi n'am primit din ludeea nici 
scrisori despre tine, nici venind 
vre unul dintre fraţi a dat de 
ştire sau a vorbit ceva rău de 
tine. 

22. Dar găsim cu drept să a- 
uzim de la tine cele ce gândești; 
căci despre eresia aceasta ne este 
cunoscut că pretutindinea se vor- 
beşte împrotivă. 

23. Şi hotărindu "io zi veniră 
mai mulţi la dânsul în casa de 
poposire, cărora le spuse, adeve- 
rind împărăţia lui Dumnezeu și 
încredinţându "i de dimineaţa p&- 
nă seara despre Iisus atât din 
legea lui Moise, cât și din pro- 
feţi. 

24. Şi uni erau încredinţaţi de 
cele spuse, iar alţi nu credeau. 

25. Şi neinvoinduse între denşi   
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plecară, după ce Pavel zise un 
cuvent, că bine a vorbit Spiritul 
Sânt prin Isaia profetul către 
părinţi voştri 

26. Zicend: Dute la poporul 
acesta și zi: Cu auzul veţi auzi 
dar nu veţi înţelege; și văzend 
veţi vedea, dar nu veţi cunoaşte; 

21. Căci s'a îngrășat inima a- 
cestui popor, și cu urechele au 
auzit greu, şi au închis ochi lui, 
ca nu cumva să vază cu ochi, şi 
să auză cu urechele, şi să înțe- 
leagă cu inima şi să se întoarcă 
ca să "i vindec pe ei. 

28. Deci cunoscut să vă fie 
voă, că neamurilor sa trimis a- 
ceastă măntuire a lui Dumnezeu; 
și denşi vor asculta. 

29. Și după ce zise el acestea, 

Iudei plecară având mare neînțe- 

legere între denşi. 

30. lar Pavel rămase doi ani 
deplini într'o casă închiriată de 
el ensuși, și primia pe toţi care 
veniau la densul, 

31. Predicând împărăţia lui 
Dumnezeu, și învățând cele de- 
spre Domnul lisus Christos fără 
nici o sfială, fără nici o pedică.
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CAP. |. 

Pavel laudă Biserica din Roma pentru cre- 
dința ei, arătând dorința d'a veni să o 

vază  Mântuirea vine din credinţă. Și nea- 
murile şi Iudei sânt căzuţi sub mânia lui 
Dumnezeu, 

ÎI. Pavel slujitorul lui Iisus 
Christos, chemat apostol, deosibit 
fiind pentru evangelia lui Dum. 
nezeu, 

2. Pe care a făgăduito mai 
dinainte prin profeţi ai săi în 
scripturi sânte, 

3. Despre Fiul său, născut după 
corp din neamul lui David, 

4. Rinduit Fiu al lui Dumnezeu, 
cu putere după spirit de sânţenie 
prin seulare dintre morți, lisus 
Christos Domnul nostru, 

5. Prin care am luat Dar şi 
apostolie spre supunere de cre- 
dinţă între toate neumurile pen- 
tru numele său, 

6. Intre care sânteți și voi che- 
maţi ai lui lisus Christos, 

7. Tuturor care sânteți în Ro-   

ma, iubiţi de Dumnezeu, chemaţă 
sânţi, Dar voă şi pace de la Dum- 
-nezeu Tatăl nostru şi Domnul 
lisus Christos. 

8. Mai întliu mulţțumese 
Dumnezeului meu prin lisus Chri- 
stos pentru voi toţi, că credinţa 
voastră, să vesteşte în toată lu- 
mea. 

9. Căci martur 'mi este Dum- 
nezeu, căruia i slujesc în spiritul 
meu în evangelia Fiului său, 
cât de neincetat 'mi aduc aminte 
de voi, 

10. Tot dauna în rugăciunile 
mele, cerend daca cumva în cele 
din urmă voi avea parte prin 
voința lui Dumnezeu să vin la 
voi. 

11. Căci doresc să vă văz, ca 
să vă împărtăşesc ceva Dar spi- 
ritual, pentru ca voi să fiţi în- 
tăriţi, 

12, Şi aceasta este, ca eu să 
fiu împreună îndemnat între voi 
prin credinţa ce este între noi, 
atât a voastră cât și a mea,
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13. Dar, fraţilor, nu voesce ca 
voi să nu știți, că de multe ori 
'mi am pus în gând să vin la 
voi, — și am fost împedicat până 
acum —, pentru ca să am oare 
care rod şi între voi, ca și între 
celelalte neamuri. 

14. Sânt dator atât la Eleni 
cât. şi la barbari, atât la învăţaţi 
cât și la neînvăţați. 

15. Astfel întru cât mă pri- 
veşte pe mine, nu este preget ca 
să vă binevestesce şi voă care 
stinteţi în Roma; 

16. Căci nu mă rușinez de e- 
vangelia lui Christos, pentru că, 
este puterea lui Dumnezeu spre 
mântuire la tot care crede, atât 
Iudeu mai înteiu, cât şi Elen. 

17. Pentru că îndreptăţire de 
la Dumnezeu să descoperă în ea 
din credinţă pentru credinţă, du- 
pă cum este scris: Dreptul prin 
credinţă va fi viu. 

18. Căci mânia lui Dumne- 
zeu se descoperă din cer împro- 
tiva ori cărei necucernicii şi ne- 
dreptăţi a oamenilor, care ţin cu 
silnicie adevărul în nedreptate, 

19. Pentru că ce este cunoscut 
al lui Dumnezeu arătat este în- 
tr'Enși, de oare ce Dumnezeu lea, 
fâcut cunoscut lor. 

20. Căci cele nevăzute ale lui 
sânt zărite de la facerea lumii, 
pricepându se cu mintea - prin 
tăpturi, adecă vecinica lui putere 
şi măreție Dumnezeească, pentru 
ca denși să fie fără cuvânt de a- 
părare, i 

21. Pentru că, deşi cunoscu-   
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seră pe Dumnezeu, nu 'l au mă- 

rit ca pe unDumnezeu, nici nu 

“iau mulţumit, ci fură amăgiţi 
în gândirile lor, şi întunecată fu 
nemintoasa lor inimă. 

22. Zicend că sunt înţelepţi, 
fură nemintoşi, 

23. Şi schimbară mărirea ne- 
peritorului Dumnezeu cu asemă- 
nare de chip de om peritor, şi 
de sburătoare și de dobitoace și 
de tăritoare. 

24. De aceea şi Dumnezeu "i 
a dat prinşi în poftele rele ale 
inimilor lor spre necurăţenie, ca 
corpurile lor să fie necinstite în- 
tre ei Ensuşi, 

25. Ca uni care au schimbat 
adevărul lui Dumnezeu pe min- 
ciună, şi au cinstit și au slujit 
făpturei în loc Făptuitorului, ca- 
re este binecuvântat în veci. 
Amin. 

26. Pentru aceasta Dumne- 
zeu “iau dat prinși în patimi de 
necinste; căci şi cele de parte 

femeească ale lor au schimbat 
întrebuinţarea firească pe cea îm- 
protiva, firei, 

27, Aseminea și cei de parte 
bărbătească, lăsând întrebuinţa- 
rea, firească a femei, fură aprinşi 
în pofta lor între denşi, săverşind 
rușinea, parte bărbătească în par- 
te bărbătească, şi primind în ei 
enşile resplata ce trebuia a rătă- 
cirii lor. 

28. Şi după cum n'au ju- 
decat de bun ca să aibă pe Dum- 
nezeu în deplină cunoştinţă, și 
Dumnezeu "i a dat la o gândire
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netrebnică, ca să facă cele ce nu 

se cuvin, | 

29. Plini fiind de orice ne- 
dreptate, de desfrânare, de r&u- 
tate, de pornire spre tot felul de 
înavuţire, de înr&ire, umpluţi de 
pismă, de omor, de ceartă, de 
înşălăciune, de viclenie, 

30. Soptitori, vorbitori de rău, 
uriţi de Dumnezeu, sumeţi, în- 
gâmfaţi, lăudăroşi, născocitori de 
vele, nesupuși părinţilor, 

31. Nepricepuţi, călcători de 
cuvânt, fără iubire firească, ne- 
împăcaţi, fără milă. 

32. Ca uni care, cunoscând 
bine hotârirea lui Dumnezeu, că 
cei care făptuesc unele ca acestea 
sunt vrednici de moarte, nu nu- 
mai că fac aceleași, dar şi dau | 
încuviinţare la cei care le făp- 
tuesc. 

CAP. II. 

Judecata lui Dumnezeu este pentru toți. In 

zalar să mândresc Judei cu legea şi cu 

tăerea împrejur. 

1.:De aceea eşti fără cuvent 
de apărare, omule, ori care ju- 
deci; căci în aceea ce judeci pe 
altul, pe tine ensuţi te osîndești, 
pentru că tu care judeci făptuești 
aceleași. . 

2. Dar noi știm că judecata, 
lui Dumnezeu este după adevăr 
împrotiva celor care făptuesc u- 
nele ca acestea. 

3. Şi socotești tu aceasta, o-   

mule, care judeci pe cei care 
făptuesc unele ca acestea, şi care 
faci aceleași, că tu vei scăpa de 
judecata lui Dumnezeu ? 

4. Sau despreţueşti bogăţia bu- 
nătăţii lui şi a îngăduirii şi a 
îndelung răbdării, necunoscând 
că bunătatea lui Dumnezeu te 
duce la pocăință ? 

5. Dar după învirtoşarea ta și 
inimă nepocăită "ţi grămădești 
ţie &nsuţi mânie în zi de mânie 
şi de descoperire a dreptei ju- 
decăţi a lui Dumnezeu, 

6. Care va da fie căruia după 
lucrările sale, 

7. Celor care, după stăruinţă 
de bună lucrare, caută mărire și 
cinste și neperire, le va da vieaţă 

vecinică,; 
8. lar pentru cei care fac za- 

vistiă, şi nu s& supun adevărului, 
dar sânt supuşi nedreptăţii, va fi 
mânie și aprindere, 

9. Suferinţă și strimtorare va fî 
peste orice suflet de om, care. 
lucrează cu desăvârșire răul, atât 
peste al Iudeului mai 'nteiu cât 
şi al Elenului. 

10. Mărire ânsă şi cinste și 
pace va ji oră cui care lucrează 
binele, atât ludeului mai 'nteiu 

cât şi Plenului; 
11. Căci la Dumnezeu nu este 

părtinire. 
12. Căţi dar ne având legea 

vor fi păcătuit, ca ne având le- 

gea vor și peri; și câţi avend 

legea vor fi păcătuit, prin lege 
vor fi judecaţi. 

13. Pentru că nu auzitori le-
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gii sunt îndreptăţiţi înaintea lui 
Dumnezeu, ci implinitori legii 
vor fi îndreptăţiţi; 

14. — Când dar neamuri care | 
n'au legea fac din fire cele ale 
legei, aceștia, legea ne avend, 
“sunt loruși ensuşi lege, 

15. Ca uni care dovedesc lucrul 
legii scris în inimile lor, dovadă 
dându le împreună a lor ştiinţă 
de sinele, și gândurile învinui- 
toare sau și apărătoare dintre 
dânşi —, 

16. In zioa când va judeca Dum- 
nezeu prin lisus Christos după 
evangelia mea cele ascunse ale 
oamenilor. 

17. Daca tu dar ești numit 
Tudeu, și te razimi pe lege, şi ie 
lauzi cu Dumnezeu, 

18. Şi cunoşti voea lui, 
cuviinţezi pe cele bune, 
fiind din lege, 

19. Şi ai încredere că tu ensuţi 
eşti călăuză de orbi, lumină ce- 
lor întru întunerec, 

20. Indreptătoral nemintoșilor, 
învăţător al neștiutorilor, avend 
icoana cunoștinței și adevărului 
în lege; 

21. Deci tu care înveţi pe al- 
tul, pe tine Ensuţi nu te înveţi? 
Care predici: Nu fura, furi? 

22. Care zici: Nu s&vârşi a- 
dulter, săvârşeşti adulter ? Care 
urăști idoli, jăfueşti templele? 

23. Tu care te lauzi cu legea, 
necinstești pe Dumnezeu prin 
călcarea legei ? 

24. Pentru că numele lui Dum- 
nezeu din pricina voastră este 

și în- 
învăţat 

defăimat între neamuri, după cum 
este scris. | 

25. Căci tăerea împrejur folo- 
sește într'adevăr, daca faci legea; 

dar daca ești călcător de lege, 
tăerea, ta împrejur s'a făcut ne- 
tăere imprejur. 

26. Deci daca netăerea împre- 
jur păzeşte hotăririle legei, oare 
netăerea lui împrejur nu va fi 
socotită ca tăere împrejur ? 

21. Si cea din fire netăere îm- 
prejur care împlinește legea te 
va judeca pe tine călcător de 
lege în literă şi tăere împrejur. 

28. Pentru că nu este ludeu 
cel în afară, nici tăere împrejur 
cea în afară în carne; 

29. Ci ludeu este cel în ascuns 
și tăere împrejur a inimei este 
în spirit iar nu în literă; pentru 
care lauda nu este de la oameni, 
ci de la Dumnezeu. 

CAP. III. 

Cuvintele lui Dumnezeu încredințate Judeilor 
au putere pentru denşi, Credinţa în Ohri- 
stos mântueşte. Credinta nu desființează, 
legea. 

1. Deci care este mai multul 
ludeului, sau care este folosul tă- 
erii împrejur ? 

2. Este mult în orice chip. Mai 
întâiu că le au fost încredințate 
cuvintele lui Dumnezeu. 

3. Cum dar daca uni n'au cre- 
zut? Nu cumva necredinţa lor 
va desfiinţa credincioşia lui Dum- 
nezeu ? 

4. Să nu fie; dar fie Dumnezeu 

  
| 
i 
| 
|
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iubitor de adevăr, iar orice om 
mincinos, după cum este scris: 

Ca să fii îndreptăţit în cuvin- 
tele tale, 

Și să birueşti când vei jude- 
ca tu 

5. Daca dar nedreptatea noa- 
stră învederează dreptatea lui 
Dumnezeu, ce vom zice? Nu 
cumva că Dumnezeu, care cer- 
cetează cu mânia sa, este ne- 
drept ? — ca un om vorbesc. — 

6. Să nu fie; căci cum va ju- 
deca Dumnezeu lumea ? 

1. Iar daca îna mea minciună 
a prisosit adevărul lui Dumnezeu 
spre mărirea lui, pentru ce mai 
sânt şi eu judecat ca păcătos? 

8. Şi să nu facem cele rele, ca 
să vie cele bune, după cum siin- 
tem defăimaţi, şi după cum spun 
uni că zicem noi? Osinda lor 
este după drept. 

9. Ce este dar? Avem noi 
apărare ? Nici de cum, pentru 
<ă am învinuit mai "nainte atât 
pe ludei, cât și pe Eleni că toţi 
sânt sub păcat; 

10. După cum este scris că: 
Nu este drept, nici unul măcar, 
11. Nu este care înţelege, 
Nu este care caută pe Dum- 

nezeu; 
12. Toţi s'au abătut, împreună 

netrebuitori sau făcut; 
Nu este care face bunătate, nu 
este până la unul. 

13. Morment deschis este gâtle- 
jul lor, 

Cu limbele lor vicleniau 
Venin de aspide sub buzele lor,   
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14. A căror gură esfe plină de 
blestem şi amărăciune; 

15. Luţi sânt picioarele lor spre 
vărsare de sânge; 

16. Derăpănare şi silnicie în 
căile lor; | 

17. Şi cale de pace nau cu- 
noscut; 

18. Nu este temere de Dum- 
nezeu înaintea ochilor lor. 

19. Ştim ânsă că tot ce zice 
legea, pentru cei care sânt în 

lege, le spune, ca ori ce gură 
să fie închisă, și toată lumea să 
fie vinovată lui Dumnezeu, 

20. Pentru că din lucruri ale 
legii nimeni nu va fi îndreptăţit 
înaintea lui; căci prin lege s&dă 
cunoştinţă de păcat. 

21. Astfel dar afară din lege 
s'a făcut cunoscut îndreptăţire 
care vine de la Dumnezeu, do- 
vedită fiind de lege şi de profeţi; 

22. Şi îndreptăţire care vine de 
la Dumnezeu prin credință în 
lisus Christos fiind pentru toţi 
şi peste toți care cred; căci nu 
este deosibire; 

23. Pentru că toţi păcătuiră, 
şi au lipsă de mărirea lui Dum- 
nezeu, 

21. Indreptăţiţi fiind ei prin 
dăruire cu al lui Dar prin r&- 
scumpărarea care este în lisus 

Christos; 

25. Pe care Dumnezeu 'a pus 
la privire ispăsitor prin credința 
în al său sânge, spre arălare a 
dreptăţii lui, pentru trecerea prin 
îngăduirea lui Dumnezeu a pă 
catelor săvârșite mai 'nainte,
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26. Spre arătarea dreptăţii lui 
în timpul de acum, pentru ca 
să fie el drept şi îndreptăţind pe 
cel din credinţă în lisus. 

21. Deci unde este lauda? A- 
fară fu lăsată. Prin care lege ? 
A lucrurilor? Nu, ci prin lege 
de credinţă. 

28. Decă socotim că omul este 
îndreptăţit prin credință fără lu- 
cruri ale legii. 

29. Sau Dumnezeu este al Iu- 
deilor numai? Nu, și al neamu- 
rilor ? Este și al neamurilor, 

30. De oare ce unul este Dum- 
nezeul, care va îndreptăţi tăerea 
împrejur din credinţă, și netăere 
împrejur prin credinţă, 

31. Deci desfiinţăm noi legea 
prin credinţă ? Să nu fie; ci sta- 
tornicim legea. 

CAP. IV. 

Abraam Ensuşi prin credinţă a fost îndrep- 
zățit, Darul lui Dumnezeu fu dat lui A- 
draam când nu era tăeat împrejur. 

1. Deci ce vom zice că Abraam 
strămoșul nostru a fost aflat după 
carne? 

2. Pentru că daca Abraam a 
fost din lucruri îndreptăţit, are 
cuvânt de laudă, dar nu înaintea 
lui Dumnezeu. 

3. Căci ce zice scriptura? A- 
“braam crezu lui Dumnezeu, şi "i 
se socoti ca îndreptăţire. 

4. Ânsă celui care lucrează 
nu “i se socoteşte plata cuvenită 
după dar, ci după datorie; 

5. Iar celui care nu lucrează,   

dar crede în cel care îndreptă- 
țește pe necinstitorul de Dum- 
nezeu, 'i se socotește credinţa luj 
ca îndreptăţire. 

6. După cum și David rostește 
lauda fericirii omului, căruia 
Dumnezeu 'i socotește fără lu- 
cruri îndreptăţire, zicând : 

1. Fericiţi ale căror fără de legi 
au fost lăsate, 

Şi ale căror păcate au fost a- 
coperite; 

8. Fericit bărbatul al cărui p& 
cat nul va socoti Domnul. 

$. Deci lauda acestei fericiri 
este pentru tăerea împrejur? sau 
Şi pentru netăerea împrejur? Căci 
zicem: Să socoti lui Abraam cre- 
dinţa ca îndreptăţire. 

10. Deci cum s8 socoti? Fiind 
el în tăere împrejur? sau în ne- 
tăere împrejur ? Nu în tăere îm- 
prejur, ci în netăere împrejur; 

11. Şi semn de tăere împrejur 
primi ca pecete a indreptăţirii 
credinţei celei în netăerea im- 
prejur, pentru ca să fie el părin- 
tele tuturor care în netăere îm- 
prejur fiind, cred spre a li se 
socoti şi lor îndreptăţirea, 

12. Şi părinte al tăerii împre- 
jur pentru aceia care sint nu 
numai în tăere împrejur, dar și 
merg în urmele credinţei celei 
în netăere împrejur a părintelui 

nostru Abraam. 
13. Pentru că făgăduinţa ca 

să fie el moștenitor al lumii, n'a 
fost făcută nică lui Abraam, nică 
urmașilor săi prin lege, ci prin 
indreptăţire din credinţă.
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14. Căci daca cei din lege sânt 
moștenitori, zădărnicită este cre- 
dinţa, și desfiinţată este făgă- 
duinţa; 

15. Pentru că legea pricinuește 
mânie; căci unde nu este lege, 
nu este nici călcare de lege. 

16. De aceea din credinţă sint 
moștenitori, ca să fie ei după Dar, 
pentru ca făgăduinţa să fie te- 
meinică pentru toți urmași, nu 
numai pentru cei din lege, ci și 
pentru cei din credinţa lui A- 
braam, care este părintele nostru 
tuturor, 

17. — După cum este scris că, 
te am pus părinte al multor nea- 
muri — faţă de Dumnezeu îna- 
intea căruia crezu, care dă vieaţă 
celor morţi şi cheamă cele ce nu 
sânt ca fiind, 

18. Ahraam, care împrotiva nă- 
dejdei, pe nădejde întemeiat crezu, 

ca să fie el părintele multor nea- 
muri, după rostirea: Astfel vor 
fi urmași tăi, 

19. Și fiindcă nu fu slab în 
credinţă, nu 'şi îndreptă privirea 
la ensuși corpul său amorţit — 
fiind cam de o sută de ani, — 
nici la amorţirea pentecelui Sarei, 

20. Şi în vederea făgăduinţei 
lui Dumnezeu nu șovăi în ne- 
credinţă, ci fu împuternicit în 
credinţă, dând mărire lui Dum- 
nezeu, 

21. Şi deplin încredinţat fiind 
că ceea ce a făgăduit puternic 
este să și facă. 

22. De aceea "i se şi socoli ca 

îndreptăţire.   
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-23. Şi nu s'a scris pentru dânsul 
numai, că i se socoti, 

24. Ci și pentru noi cărora are 
să ni să socotiască; care credem: 
în acela care a înviat dintre 
morţi pe lisus Domnul nostru, 

25. Care fu dat pentru greșa- 
lele noastre, și s'a sculat pentru 
îndreptăţirea noastră. 

CAP. V. 

Mântuirea vine din credinţă. Aloartea şi în- 
vierea lui Christos este pentru noi. După 
cum moartea a venit prin Adam, aşa şi 

vieața prin Christos. 

1. Deci îndreptăţiţi fiind noi 
din credinţă avem pace la Dum- 
nezeu prin Domnul nostru lisus 

Christos, 
2, Prin care am avut şi apro- 

pierea, prin credinţă la acest Dar, 
în care stăm, şi ne lăudăm pe 
nădejdea măririi lui Dumnezeu, 

3. Şi nu numai pe nădejde ne 
lăudăm, ci ne lăudăm și cu su- 
ferinţele, știind că suferinţa pri- 
cinuește stăruinţă, 

4. lar stăruința încercare, și 
încercarea nădejde; 

5. lar nădejdea nu dă de ru- 
şine, pentru că iubirea lui Dum: 
nezeu este vărsată în inimile 
noastre prin Spirit Sânt, care ne 
fu dat noă. 

6. Pentru că, tiind noi ânch& 
neputincioşi, Christos la timp cu- 
venit a murit pentru necinstitori 
de Dumnezeu. 

7. Negreșit cu anevoie va muri 
cineva, pentru un drept; căci pen-
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tru cel bun poate și îndrăsnește 
cineva să moară. 

8. Dumnezeu dar învederează 
către noi iubirea sa ensăși, pen- 
tru că Christos, fiind noi ânchă 
păcătoşi, a murit pentru noi. 

9. Deci îndreptăţiţi, fiind acum 
cu sângele lui. mult mai lesne 
vom fi scăpaţi prin el de mânia 
Dumnezeească 

10. Căci daca, uriţi fiind noi, 
am fost împăcaţi cu Dumnezeu 
prin moartea Fiului său, mult 
mai virtos, împăcaţi fiind, vom 
fi scăpaţi prin vieaţa lui; 

11. Dar nu numai com fiscăpaţi, 

ci şi ne lăudăm cu Dumnezeu 
prin Domnul nostru lisus Chri- 
stos, prin care am luat acum îm- 
p&carea. 

12. Drept aceea, după cum 
printrun om intră p&catul în 
lume, și prin păcat moartea, și 
astfel moartea străbătu la toţi 
oameni, pentru că toţi păcătuiră; 

13. Căci penă la lege era pă- 
cat în lume; dar păcat nu să 
trece în socoteală, când nu este 
lege. 

14. Totuşi moartea a domnit 
dela Adam penă la Moise şi peste 
cei care nu p&cătuiră în asemă- 
marea, călcării lui Adam, care 
este chip al celui viitor. 

15. Însă nu după cum este 
greşala, aşa şi Darul. Căci daca 
cei mulţi au murit prin greșala 
unuia, cu mult mai mult a pri- 
sosit la cei mulți Darul lui Dum- 
nezeu și dăruirea prin Darul unui 
om, lisus Christos.   
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16. Şi Darul nu este ca prin- 
tr'unul care păcătui; pentru că 

| de la unul este judecată spre o- 
| sindă, iar Darul este din multe 
greșăli spre hotărire de îndrep- 
tăţire. 

17. Căci daca prin greșala u- 
nuia domni moartea printr'unul, 
cu mult mai mult cei care pri- 
mesc prisosirea Darului și a dă- 
ruirii îndreptăţirii vor domni în 
vieaţă printr'unul, lisus Christos. 

18. Deci dar, după cum printr'o 
greșală veni osindă, pentru toţi 
oameni, tot așa și printr'o hotâ- 
rire de îndreptăţire veni pentru 
toţi oameni îndreptăţire care dă 
vieaţă. 

19. Căci după cum prin nea- 
scultarea unui om cei mulţi să 
făcură păcătoşi, tot așa şi prin 
ascultarea unuia cei mulţi să vor 
face drepţi. 

20. Dar să mai alătură legea 
ca să se imulţiască greșala; și 
unde s'a îmulţit păcatul, a pri- 
sosit Darul 'peste măsură; 

21.' Pentru ca, după cuma 
domnit păcatul în moarte, tot 
aşa să domniască şi Darul prin 
îndreptățire spre vieaţă vecinică 
prin lisus Christos, Domnul no- 
stru. 

CAP. VI. 

Indreptăţirea prin credință înlătură păcatul. 

1. Ce vom zice dar? Să rămâ- 
nem în păcat pentru ca să se 
îmulţiască Darul ?
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2. Să nu fie. Ca uni care ne 
am lepădat de păcat, cum vom 
mai veţui într'ensul ? 

3. Sau nu cunoaşteţi că toţi 
care am fost botezați în Christos 
lisus, în moartea lui am fost bo- 
tezaţi ? 

4. Deci îmormântaţi am fost 
împreună cu densul prin botezul 
în moartea ui; pentru ca, după 
cum Christos fu sculat dintre 
morţi prin mărirea Tatălui, așa 
şi noi să umblăm în înoire de 
vieaţă. 

5. Căci, daca ne am făcut îm- 
preună păriași în asemănarea 
morţi lui, vom fi şi în aceea a 
învierii lui; 

6. De oare ce cunoaştem a- 
ceasta, că omul nostru cel vichiu 
îu răstignit împreună cu densul. 
ca să fie desfiinţat corpul p&ca- 
tului, pentru ca noi să nu mai 
slujim păcatului; 

1. Fiind că cine a murit este 
desvinovăţit de păcat. 

$. Daca dar am murit împre- 
ună cu Christos, credem că vom 
şi veţui împreună cu densul, 

9. Ştiind că Christos sculat fiind 
dintre morţi nu mai moare; 

moartea nu mai are stăpinire 
peste el. 

10. Căci ceea ce a murit, a 
murit odată pentru tot dauna 
faţă de păcat; iar ceea ce ve- 
ţueşte, faţă de Dumnezeu ve- 

ţuește. 
11. Așa şi voi socotiți vă pe 

voi enșivă, că sânteţi morți faţă 
de păcat, dar veţuind faţă de   

Dumnezeu în Iisus Christos, Dom- 
nul nostru. 

12. Deci să nu domniască 
păcatul în corpul vostru cel mu- 
ritor, spre a '] asculta în poftele 
lui; 

13. Nici nu înfăţișaţi păcatului 
membrele voastre ca arme de ne- 
dreptate; ci înfăţişaţi vă pe voi 
enşivă lui Dumnezeu ca fiind vii 
dintre morţi, şi membrele voastre 
înfățișaţi le lui Dumnezeu ca arme 
ale îndreptăţirii; 

14. Căci păcatul nu va avea 
stăpinire peste voi; pentru că 
nu stinteţi sub lege, ci sub Dar. 

15. Deci ce este? Să păcă- 
tuim pentru că nu sântem sub 
leze, ci sub Dar? Să nu fie. 

16. Nu ştiţi voi că, cui vă în- 
făţişaţi pe voi enșivă robi spre a- 
scultare, robi sânteţi ai 'aceluia 
de care ascultați, fie ai păcatului 
spre moarte, fie ai ascultării spre 

îndreptăţire ? 
17. Dar mulţumită lui Dum- 

nezeu, că eraţi robi ai păcatului, 
şi aţi ascultat din inimă de al 
învăţăturii isvod la care aţi fost 

daţi, 
18. Scutiţi fiind ânsă de păcat, 

aţi fost făcuţi robi pentru îndrep- 

tăţire. 

19. Omenește vorbesc din pri- 

cină de neputinţă a cărnii voa- 

stre. Căci după cum aţi înfățișat 

membrele voastre roabe necu- 

răţenii și fărădelegii spre fărăde- 

lege, astfel acum înfăţișaţi mem- 

brele voastre roabe îndreptăţirii 
spre sânţire.
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20. Căci când eraţi robi ai pă- 
catului, eraţi scutiţi de îndrep- 

tăţire. 
21. Deci ce rod aveaţi atunci 

de la acelea de care acum vă ru- 
şinaţi ? Pentru că sfârşitul ace- 
lora este moarte. 

22. Acum dar scutiți fiind de 
păcat, și robi fiind făcuţi lui 
Dumnezeu, aveţi rodul vostru 
spre sânţire, iar sfârșitul vieaţă 

„Yecinică. 
23. Pentru că plata păcatului 

este moarte, iar Darul lui Dum- 
nezeu vieaţă vecinică în Christos 
Iisus, Domnul nostru. 

CAP. VII. 

Legea fiind desfintată, trebue să ne supu- 
nem lui Christos. Legea, sântă fiind, s'a 
desființat din pricina înjosirit oamenilor. 
Carnea luptă împrotiva spiritului. Omul 
este rob al păcatului, 

1. Sau nu ştiţi, fraţilor, — căci 
cunoscătorilor de lege le vor- 
hesc — că legea, are stăpînire a- 
supra omului, pe căt timp este 
el în vieaţă ? 

2. Căci femea măritată este le- 
gată prin lege de bărbatul ei în 
vieaţă; iar daca va fi murit băr- 
batul, ea este desfăcută de legea 
care o lega cu bărbatul. 

3. Deci dar, în vieaţă fiind băr- 
batul ei, se va numi adulteră, 
daca să face femee altui bărbat; 
iar daca va fi murit bărbatul ei, 
scutită este de lege, spre a nu 
fi ea adulteră, fiind femee altui 
bărbat. 
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4, Astfel, fraţi mei, şi voi o- 
moriți aţi fost faţă de lege prin 
corpul lui Christos, spre a fi voi 
ai altuia, ai celui sculat dintre 
morți, pentru ca să aducem roade 
lui Dumnezeu. 

5. Căci, când eram în carne, 
patimile păcatelor care sânt prin 
lege erau lucrătoare în mem: 
brele noastre, ca să aducă roade 

morţii. i 
6. Dar acum furăm desfăcuţă 

de lege, morţi fiind faţă de aceea 
în care eram ţinuţi cu silnicie, 
astfel că noi slujim în înoirea 
spiritului, şi nu în vechimea li- 
terei. 

7. Ce vom zice dar? Este le- 
gea păcat? Să nu fie. Dar pă- 
catul nu lam cunoscut, de cât 
prin lege; căci pofta n'o ştiam, 
daca nu zicea legea: Nu pofiti; 

8. Păcatul dar luând pornire 
prin poruncă lucră cu desăvârșire 
în mine ori ce poftă; pentru că 
fără lege mort este păcatul. 

9. Şi eu eram altă dată viu, 
fără lege; dar când veni porunca, 

păcatul iar a înviat, 

10. Şi eu am murit; şi porunca 
care era spre vieaţă, aceasta 'mi 
să înemeri spre moarte; - 

11. Căcă păcatul luând poruire 
prin poruncă mă amăgi, și prin- 
tr'ensa mă omori. 

12. Astfel dar legea este sântă, 
şi porunca este sântă şi dreaptă 
și bună, 

13. Deci ce era bun, 'mia fost 
moarte? Să nu fie; ci păcatul 
"mi a fost moarte, ca să se arate
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păcat prin aceea că prin ce era 
Dun 'mi a pricinuit moarte, pen- 
tru ca păcatul să fie prin po- 
runcă peste măsură păcătos. 

14. Căci ştim că legea este în 
sine spirituală; iar eu stint de 
carne, vendut sub păcat. 

15. Pentru că ce săvârşesc nu 
Cunosc; de oare ce nu ce voesc, 
aceasta făptuesc; ci ce urăsc, a- 

ceasta fac. 
16. Iar daca nu ce voesc, a- 

ceasta fac, zic împreună cu le- 
gea, că ea este bună. 

17. Acum dar nu mai săver- 
şesc eu aceasta, ci păcatul care 
locueşte în mine. 

18. Căcă ştiu că ceva bun nu lo- 
cueşte în mine, adecă în carnea 
mea; pentru că a voi este în 
mine, dar a lucra cu desăvârşire 
binele nu. 

19. Căci nu fac binele pe care 
"1 voesc; ci răul pe care nul 
voesc, pe acesta 'l făptuesc. 

20. lar daca ce nu voesce a- 
ceasta fac, nu mai s&verşesc eu 
aceasta, ci păcatul care locuește 
în mine. 

21. Deci găsesc pentru mine, 
care voesce legea spre a face bi- 
nele, că răul 'mi stă înainte. 

32. M8 bucur ânsă împreună 
cu legea lui Dumnezeu potrivit 
omului dinăuntru. 

23. Dar văd în membrele mele 
o altfel de lege, luptându se îmn- 
protiva legii minţii mele, și ro- 
hindu mă pentru a păcatului le- 
ge, care este în membrele mele. 

24. Muncit om sânt eu! Cine 

  

mă va scăpa de corpul acestei 
morţi ? 

25. Mulţumesc lui Dumnezeu 
prin lisus Christos, Domnul no- 
stru. Deci dar eu Ensumi slujesc 
cu mintea legii lui Dumnezeu, 
iar cu carnea legii păcatului. 

CAP. VIII. 

Carnea şi legea, precum şi spiritul dătător 
de vieaţă al lui Christos. Fii lui Dumne- 
zeu sânt împreună moștenitori cu Christos. 
Făptura suspină, Spiritul mijloceşte pentru, 
cei sânţi. Unirea celor aleși ai lui Dum 

nezeu cu Christos, 

1. Nici o osendire acum dar 
pentru cei care sânt în lisus Chri- 
stos, cei care umblă nu potrivii 
cărnii, ci potrivit spiritului 

2. Pentru că legea Spiritului 
care duce la vieaţă în Christos 
lisus m'a, scutit de legea păca- 

tului şi a morții. 
3. Căci ceea ce era peste pu- 

tință legii, întru cât era nepu- 
tincioasă prin carne, Dumnezeu, 
trimiţend pe Ensuşi Fiul său în 
asemănare de carne păcătoasă 

şi pentru păcat, osindi păcatul în 

carne, . 
4. Pentru ca hotărirea legii să 

fie împlinită la noi, care nu um- 

blăm potrivit cărnii ei potrivit 
Spiritului. 

5. Căci care sânt potrivit căr- 

pii, gândesc cele ale cărnii, iar 

care sânt potrivit Spiritului cele 

ale Spiritului. 

6. Pentru că gândirea cărnii 

este moarte, iar gândirea Spiri- 

tului vieaţă şi pace;



254 EPISTOLA CĂTRE ROMANI 
  

7. De oare ce gândirea cărnii 
este vrăjmașă împrotiva lui Dum- 
nezeu; pentru că nu să supune 

legii lui Dumnezeu, căci nici nu 
poate. 

8. lar cei care sint în carne 
nu pot să placă lui Dumnezeu. 

9. Voi ânsă nu sânteţi în carne, 
ci în spirit, daca într'adevăr lo- 
cuește în voi Spiritul lui Dum- 
nezeu. lar daca cineva nu are Spi- 
ritul lui Christos, acesta nu este 
al lui. 

10. Şi daca Christos este în 
voi, corpul este mort față de pă&- 
cat, iar spiritul este vieaţă faţă 
de îndreptăţire. 

11. Daca dar Spiritul celui care 
sculă, pe lisus dintre morţi lo- 
cuește în voi, cel care sculă pe 
Christos lisus dintre morţi va 
face vii, prin Spiritul s&u care 
locuește în voi, și corpurile voa- 
stre muritoare. 

12. Deci dar, fraţilor, datori 
suntem, nu cărnii, ca să veţuim 
potrivit cărnii; 

13. Căci daca veţuiţi potrivit 
cărnii, aveţi să muriţi; iar daca 
în virtutea Spiritului omoriţi lu- 
crările corpului, veţi fi în vieaţă. 

14. Căci toţi care stint mânaţi 
de Spiritul lui Dumnezeu, ace- 
ştia sânt fii ai lui Dumnezeu. 

15. Pentru că nu primirăţi 
spirit de robie iar spre temere, 
ci primirăţi spirit de infiare, în 
care strigăm: Abba Tată. 

16. Spiritul ânsuși mărturiseşte 
împreună cu spiritul nostru că 
sântem fii ai lui Dumnezeu;   

17. Iar daca sântem (ii, şi mo- 
ștenitori sântem ; moştenitori ai 

lui Dumnezeu, şi împreună mo- 
ștenitori ai lui Christos, daca 
într'adev&r suferim împreună cu 
densul, ca să și fim măriţi îm- 
preună cu el. 

18. Căci socotesc, că sufe- 
rințele timpului d'acum nu sânt 
de acelaș preţ faţă de mărirea 
ce are să fie descoperită pentru 
noi. 

19. Pentru că dorul stăruitor 
al făpturei așteaptă cu nerăb- 
dare descoperirea fiilor lui Dum- 
nezeu. 

20. Fiind că făptura fu supusă 
zădărnicii, nu de bună voie, ci 
pentru acela care o supuse, pe 
temeiul nădejdei. 

21. Căci ensuși fâptura va fi 
scutită de robia stricăciunii, spre 
a fi stăpînă de sine a măririi 
fiilor lui Dumnezeu. 

22. Căci ştim că toată făptura 
suspină şi este în dureri până a- 
cuni. 

23. Dar nu numai toată făptura, 
ci şi noi, deși avem pirga Spi- 
ritului, şi noi chiar suspinăm în 
noi Enșine, așteptând cu nerăb- 
dare înfiarea, răscumpărarea cor- 
pului nostru. 

24. Căci în nădejde am fost 
mântuiţi. Dar nădejde văzută nu 
este nădejde; căci cine nădăj- 
duește ce vede? 

25. lar daca nădăjduim ce nu 
vedem, așteptăm cu stăruiuţă. 

26. Astfel dar şi Spiritul 
vine în ajutor slăbiciunii noastre;
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căci nu știm ce să cerem, întru 
cât trebue, în rugăciunile noa- 
stre; dar acelaş Spirit mijloceşte 
pentru binele nostru prin suspi- 
nuri de nespus, 

2%. Jar cercetătorul inimilor 
ştie ce este gândirea Spiritului, 

că se roagă pentru sânţi, după 
cum voește Dumnezeu. 

28. Ştim ânsă că pentru cei 
care iubesc pe Dumnezeu ori ce 
lucrează, spre bine împreună, ca 
pentru uni care sânt chemaţi po- 
trivit unei puneri la cale, 

29. Că pe care "ia cunoscut 
mai d'nainte, "ia și rinduit mai 
d'inainte asemânaţi la faţă cu 
chipul Fiului său, pentru ca să 
fie el înteiunăscut între mulţi 
frați. 

30. Iar pe care "ia rinduit mai 
d'inainte, pe aceștia "ia şi che- 
mat; şi pe care "ia chemat, pe 
aceștia "i a și îndreptăţit; iar pe 
care "ia îndreptăţit, pe aceştia 
ia şi mărit. 

31. Ce vom zice dar faţă 
de acestea ? Daca Dumnezeu este 
pentru noi, cine stă împrotiva 
noastră ? 

32. Care întradevăr nu cruţă 
pe €Ensușşi Fiul s&u, ci îl dete pen- 
tru noi toţi, cum nu ne va dăsui 

și împreună cu densul toate? 
33. Cine va ridica învinuire 

împrotiva aleşilor lui Dumnezeu ? 
Dumnezeu este îndreptăţitor; 

34. Cine este osinditor? Chri- 
stos lisus este cel care muri, dar 
mai vertos și care fu sculat din- 

tre morţi, care și este dea dreapta   

lui Dumnezeu, care și mijloceşte 
pentru noi. 

35. Cine ne va despărţi de iu- 
birea lui Christos? Suferinţă, sau 
strimtorare, sau urmărire, sau 
foamete, sau golătate, sau pri- 
mejdie, sau spadă ? 

36. După cum este scris că 
Pentru tine săntem omoriţi 

toată zioa; 

Socotiţi am fost ca oi de în- 
junghere. 

37. Dar în toate acestea mai 
mult biruim prin cel care ne iubi 
pe noi. 

33. Căci stint încredinţat că 
nici moarte nici vieaţă, nici ân- 
geri nici stăpiniri, nici ce este 
nici ce va fi nici puteri, 

39. Nică înălţime nici adincime 
nică vre o altfel de făptură nu 
va putea să ne desparță de iu- 
birea lui Dumnezeu ce este în 
Christos lisus, Domnul nostru. 

CAP. IX. 

Făgăduinţa lui Dummnezew este nestrămutată. 
Adevăraţi urmaşi ai lui Abraam. Darul 
lui Dumnezeu. Iacob şi Esau, M se și Fa- 
rao. Profeţii despre alegerea neamurilor. 

1. Adevăr zic eu în Christos, 
nu mint, ştiinţa de mine ensumi 
dovedindu "mi împreună cu mine 

în Spiritul Sânt, 
2. Că mare întristare am, și 

neîncetată durere în inima mea. 
3. Căci aș dori să fiu eu 6n- 

sumi anatema de la Christos pen- 
tru fraţi mei, rudele mele după 
carne,
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4. Ca uni care sint Israeliţi, 
care au înfiarea şi mărirea şi a- 
şăzămintele și darea legii și slujba 
Dumnezeească, şi făgăduinţele, 

5. Care au părinţi, şi din care 
este după corp Christosul, care 
este peste toate Dumnezeu bine- 
cuvântat în veci. Amin. 

6. Dar nu orbesc de felul cum 
a căzut cuventul lui Dumnezeu, 
căci nu toţi care sânt din Israel, 
sint Israeliţi, 

7. Şi nu pentru că sunt ur- 
mași lui Abraam, sânt toţi fii, 
ci: În Jsaak 'ţise va numi ur- 

maș, 
8. Adecă, nu fii din carne sânt 

fii ai lui Dumnezeu, ci fii Qin fă- 
găduinţă sânt socotiți drept ur- 
mași, 

9. Căci cuvântul făgăduinţei 
este: In timpul acesta voi veni, 
şi Sara va avea fiu. 

10. Dar nu numai Sara avu 
cuvânt Dumnezeesc, ci şi Rebeca 
având pat de la unul, de la Isaac 
părintele nostru, 

11. — Căci deși nu erau ânchă 
născuţi copis, şi nu făptuiră ceva 

ine sau rău, pentru ca găsirea, 
cu cale a lui Dumnezeu să r&mâe 
potrivit alegerii, nu din fapte ci 
de la cel care cheamă—, 

12. "1 să zise că cel mare va 
sluji celui mic; 

13. După cum este scris: Pe 
Iacob 'lam iubit, iar pe Esau 
1 am urit. 

14. Ce vom zice dar? Nu 
cumva este nedreptate la Dum- 
nezeu ? Să nu fie. 
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15. Căci zice lui Moise: Voi 
milui pe ori cine miluesc, și mă 
voi îndura de ori cine mă îndur. 

16. Deci dar este nu de la cel 
care voeşte, nici de la cel care 
aleargă, ci dela Dumnezeu care 
miluește. 

17. Căci scriptura zice lui Fa- 
rao că: Pentru aceasta chiar te 
am deșteptat, ca să arăt în tine 
puterea mea, și ca să fie dat în 
ştire numele meu în tot pă- 
mentul. 

18. Deci dar, pe cine voeşte 
îl miluește, iar pe cine voește îl 
învirtoșază. 

19. Dar 'mi vei zice: Pentru 
ce să mai plânge? Căci hotăririi 
lui cine să împrotivește ? 

20. Negreșit, omule, tu cine 
eşti care răspunzi împrotiva lui 
Dumnezeu ? Nu cumva va zice 
plăsmuitura către plăsmuitor, 
Pentru ce m'ai făcut astfel ? 

21. Sau nu are olarul putere 
peste lutul lui, ca din aceeași 
frămentătură să facă un vas spre 
cinste, iar altul spre necinste? 

22. Cum dar, daca Dumnezeu 
voind să 'şi arate mânia şi să 'şi 
facă cunoscut puterea, îngădui 
cu multă îndelungă răbdare vase 
de mânie întocmite spre peire, 

23. Si ca să facă cunoscut bo- 
găţia măreţii lui peste vase de 

milă pe care mai d'inainte lea 
gătit spre mărire ? 

24. Astfel noi fiind, ne şi che- 
mă nu numai dintre ludei, ci și 
dintre neamuri, 

25. După cum zice și în Osea:
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Voi numi pe care nu este po- 
porul meu poporul meu, 

Şi pe care nu este iubită iubită, 
- 26. Si va fi în locul undeli 
să zise, 

Voi nu sânteță poporul meu, 
Acolo vor fi numiţi [ii âi viului 

Dumnezeu. 
21. Jar Isaia strigă pentru I- 

srael: Daca numărul fiilor lui 
Israel ar fi ca nisipul mării, r&- 
măşiţa numai să va mântui. 

28. Căci scurt alcătuită hotărîre 
fiind, Domnul, aducând la înde- 
plinire și scurt alcătuind în drep- 
tate, va face judecată pe păment. 

29. Și după cum a zis mai îna- 
inte Isaia, 

Daca Domnul Sabaot nu ne ar 
fi lăsat o sămânță, 

Ca Sodoma am fi fost, și cu 
Gomora am fi fost asemănaţi. 

30. Ce vom zice dar? Că, 
neamuri care nu aleargă după în- 

dreptăţire apucară îndreptăţirea, 
și îndreptăţirea care este din cre- 
dinţă; 

31. lar Israel, alergând după 
legea îndreptăţirii, nu ajunse la 
lege dătătoare de îndreptăţire. 

28. Pentru ce? Pentru că a- 
lergarea fu nu din crecinţă, ci 
după cum este din lucruri ale 
legii ; căci să loviră de peatra po- 
tienirii, 

33. După cum este scris: 
lată, eu pun în Sion peatră 

de poticnire şi stâncă de smin- 
teală; 

Şi cine crede într” Ensul nu va 
fi rușinat.   

ROMANI 257 

CAP. X. 

Indreptățirea din credință față eu îndrep- 
tăţirea din lege, Profeţii despre Iudei şi 

nramuri. 

1. Fraţilor, bunăvoința inimei 
mele şi cererea către Dumnezeu 
sânt pentru mântuirea lor. 

2. Căci le mărturisese că. au 
rivnă pentru Dumnezeu, dar nu 
potrivit unei depline înţelegeri; 

3. Pentru că necunoscând în- 
dreptăţirea de la Dumnezeu, şi 
căutând să statorniciască a lor 
îndreptăţire, nu sau supus în- 
dreptăţirii de la Dumnezeu. 

4. Căci sfârşit al legii este Chri- 
stos spre îndreptăţire pentru tot 
care crede. 

5. Căci Moise serie despre în- 
dreptăţirea care este din lege, 
că omul, eare va fi făcut acele 
rîndueli, viu va fi printr” 6nsele. 

6 iar despre îndreptăţirea din 
credinţă astfel zice: Să nu zici 
în inima ta, Cine se va sui în 
cer ? — aceasta însemnează a a- 
duce jos pe Christos; — 

7. Sau Cine se va pogori în 
abis? — aceasta însemnează a 
scoate afară pe Christos dintre 

morţi. — 

8. Dar ce zice: Aproape de tine 
este cuvântul, în gura ta şi în 
inima 1a; adecă cuvântul cre- 
dinţei pe care "| predicăm; 

9. Căci, daca vei fi mărturisit 
cu gura ta pe Domnul Isus, și 
vei “i crezut în inima ta că Dum- 
nezeu "la sculat dintre morţi, 

vei fi mântuit; 

11 

.
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10. Căci cu inima s& cred 
spre îndreptăţire, iar cu gura s 
mărturisește spre mântuire. 

11. Pentru că scriptura zice: 
Ori cine crede într'ensul nu va 
fi ruşinat. 

12. Căci nu este deosibire de 
ludeu şi Elen; fiindcă el este 
Domn al tuturor, bogat fiind pen- 
tru toți care '] cheamă; 

e 
& 

13. Pentru că oricine va fi | 
chemat numele Domnului, mân- 
tuit va fi. 

14. Dar cum să cheme pe a- 
cela în care nu crezură ? 

Şi cum să crează în acela 
despre care nu auziră ? 

Şi cum să auză fără, predi- 
cator ? 

15. Şi cum să predice, daca nu 
vor fi trimis? După cum este 
scris, Cât de frumoase sint pi: 
“cioarele celor care binevestesc pace, 

celor care binevestesc cele bune. 

16. Dar nu toţi să supuseră 
evangelii. Căci Isaia zice, Doam: 
ne, cine crezu la cele auzite de 
la noi? 

17. Deci credinţa zine din cele 
auzite, şi cele auzite prin cu- 
ventul lui Christos, 

18. Dar întreb, oare nu auziră 
ei ? Negreşit, 

Peste tot pământul a eșit gla- 
sul lor, , 

Ş la marginile lumii rostu rile 
lor. 

19. Dar întreb, oare nu cu- 
noscu Israel? Moise cel d'intâiu 
zice, 
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| Eu vă voi întărita asupra unui 
| nepopor, 
| Asupra unui popor neînţele- 
| g&tor vă voi aţiţa la mânie. 

20. lar Isaia îndrăsneşte și 
zice, 

Aflat am fost pentru cei care 
nu m& caută, 

Cunoscut m'am făcut celor ca- 
re nu întreabă de mine. 

21. Şi către Israel zice: Toată 
zioa întinsei mâinile mele către 
un popor neascultător şi împro- 
tivitor cu vorba. 

CAP. XI. 

O parte de Iudei sânt aleşi, iar o parte ră- 
spinşi, Necredinta Judeilor este mântuirea 
neamurilor. Tot Israelul va fi mântui! o 
dată. 

1. Deci întreb, oare înlătură 
Dumnezeu pe poporul său? Să 
nu fie. Căci şi eu sânt Israelit, 
din neamul lui Abraam, din se- 

minţia. lui Peniamin. 

2. Dumnezeu nu înlătură pe 
poporul său pe care îl cunoscu 
m5i dinainte. Sau nu ştiţi ce 
spune scriptura unde s8 vorbește 
de Elie, cum să plânge el lui 
Dumnezeu împrotiva lui Israel? 

3. Zicând : Doamne, pe profeţi 
tăi “i omoriră, altarele tale din 
emclie le răsturnară, şi eu an 
rămas singur şi caută sufletul 
meu. 

4. Dar ce'i zice răspunsul Dum- 
nezeesc ? 'Mi am lăsat șapte mii 
de bărbaţi, ca uni care nu şi   plecară genuchiu lui Baal.
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5. Deci astfel şi în timpul de 
acum a fost o rămășiță potrivit 
unei alegeri din Dar; 

6. lar daca este din Dar, nu 
mai este din lucruri; altfel Da- 
rul nu să mai face Dar. Şi daca 
este din lucruri, nu mai este Dar; 

altfel lucrul nu mai este lucru. 

7. Deci ce este? Israel nu do- 
bindi aceea ce caută cu stăru- 
inţă, iar cei aleși dobindiră, și 
ceilalţi fură învirtoşaţi 

8. După cum este scris, Dum- 
nezeu le dete spirit de ameţire, 
ochi ca să nu vază, și urechi 
ca să nu auză, până în zioa de azi. 

9. Şi David zice: 
Facă se masa lor spre laţ, și 

spre vinare, 
Și spre piedică, şi astfel spre 

xăsplată lor, 
10. Intunece se ochi lor ca să 

nu vază, 
Şi încovoae pururea spinarea 

lor. 

11. Deci întreb, oare nu să 
poticniră ca să cază ? Să nu fie. 
Ci prin greşala lor sa făcut mân- 
tuirea pentru neamuri, ca să "i 
facă pe denși rimnitori. 

12. Daca dar greşala lor fu o 
bogăţie a lumii, şi căderea lor o 

bogăţie a neamurilor, cu cât mai 
vîrtos întreg numărul lor ? 

13. Voă neamurilor vă vorbesc. 
Deci întru cât sânt eu al nea- 
murilor apostol, 'mi laud slujba 
mea, 

14. Poate cumva voi face rim- 
nitori pe ai mei, și voi scăpa pe 
uni dintr'Enşi.   

15. Căci daca înlăturarea lor 
este a lumii împăcare, ce va fi 
adăogirea lor, daca nu vieaţă 
dintre morţi? 

16. lar daca pirga este sântă, 
şi frămentătura, este sântă, şi daca 
rădăcina este sântă, şi ramurile 
sânt sânte. 

17. Şi daca unele dintre ra- 
muri fură rupte, tu ânsă, deși 
maslin sălbatic fiind, ai fost al- 
toit într'ensele, şi te ai făcut îm- 

preună părtaş al rădăcinei și al 
sucului maslinului, 

18. Nu te mândri faţă de ra- 
muri; iar daca te mândrești, nu 

tu ţii rădăcina, ci rădăcina pe 
tine. 

19. Dar vei zice: Ramuri fură 
rupte, pentru ca eu să fiu al- 
toit. ” 

20. Bine; din pricina necre- 
dinţei fură rupte, iar tu prin cre- 
dinţă stai: Nu fii cu gândul pe 

sus, ci teme te. 
21. Căci daca nu cruţă Dum- 

nezeu ramurile firești, nici pe 

tine nu te va cruța. 
22. Deci vezi bunătate și a- 

sprime de la Dumnezeu; asprime 
către cei care căzură, iar către 

tine bunătate de la Dumnezeu, 
daca vei fi stăruit în bunătatea 
lui; altfel şi tu vei fi tăeat. 

23. Şi aceia dar, daca nu vor 
fi stăruit în necredinţă, vor fi al- 
toiţi; căci puternic este Dumne- 
zeu să 'i altoiască iarăşi. 

24. Căci daca tu ai fost tăeat 
din firescul maslin sălbatic, şi 
împrotiva firii ai fost altoit în
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maslin bun, cu atât mai virtos 
aceștia, care sunt fireşti, vor fi 
altoiţi în al lor maslin. 

25. Căci nu voesce, fraţilor, 
ca voi să nu' cunoaşteţi taina 
aceasta, pentru ca să nu fiţi 
înţelepţi după a voastră găsire 
cu cale, că învirtoşare a fost în 
parte peniru Israel, penă ce va 
fi intrat întreg numărul neamu- 
rilor, 

26. Şi astfel tot Israelul va f 
mântuit, după cum este scris: 

Veni va din Sion Mântuitorul, 
Inlătura va necucernicii de la 

- Iacob. 
27. Şi acesta este așăzământul 

eșit de la mine pentru denși, 
Când voi fi înlăturat păcatele 

lor. 
28. Nepgreşit după evangelie 

sunt uriţi de Dumnezeu pentru 
voi, dar după alegere sint iubiţi 
pentru părinţi lor; 

29. Căci fără părere de rău 
sunt Darurile și chemarea lui 
Dumnezeu. 

30. Pentru că după cum şi voi 
w'aţi ascultat altă dată de Dum- 
nezeu, iar acum aţi fost miluiţi 
prin neascultarea, lor, 

3Î. Astfel și aceștia n'au ascul- 
tat acum, ca prin mila voastră 
să fie şi denși miluiţi. 

32. Căci Dumnezeu închise îm- 
preună pe toți spre neascultare, 
pentru ca pe toţi să "i miluiască. 

33. O, adincime a bogății şi 
a înțelepciunii şi a cunoștinței 
lui Dumnezeu; cât de neprimi- 
toare de cercetare stint judecăţile 

  

  

lui, şi cât de neprimitoare de ur- 
mare căile lui. 

34. Pentru că cine a cunoscut 
gândul Domnului ? Sau cine s'a 
făcut sfetnicul lui ? 

35. Sau cine ia dat întâiu lui, 
și i se va da înapoi? 

36. Că toate sânt dintr'ensul 
și printr'ensul şi pentru dânsul; 
Lui fie mărire în veci. Amin. 

CAP. XII. 

Pdemnuri la sânţenie. Intrebuinţarea folo- 

sitoare a deosibielor Daru:Y. 

1. Ve îndemn dar, fraţilor, prin 
îndurările lui Dumnezeu, ca să 
înfăţișați corpurile voastre ca o 
jertfă vie, sântă, bineplăcută lui 
Dumnezeu, inchinăciunea voa- 
stră cuvenită gândirii. 

2. Şi să nu fiţi în asemănare 
cu veacul acesta, ci să vă schim- 
baţi prin înoirea minţii zoastre, 
pentru ca să cercetaţi voi care 
este voiea lui Dumnezeu, binele 
și bineplăcutul și desăverşitul. 

3. Căci în puterea Darului 
cara 'mi este dat mie zic ori cui 
care este între voi, să nu fie cu 
gândul mai pe sus decât ceea 
ce trebue să + ândiască, ci să gân- 
diască ca să fie întreg la minte, 
Dumnezeu a împărţit fie căruia 
după măsură de credinţă. 

4. Pentru că după cum întrun 
singur corp avem multe membre, 
și membrele toate nu au aceeaşi 
lucrare; 

5. Astfel noi cei mulţi un sin-
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gur corp suntem în Christos, iar 
câte unul sântem membre uni 
peniru alţi. 

6. Avend ânsă deosibite daruri 
potrivit Darului care ne a fost 
dat noă, fie profeție după măsura 
credinţei, să profetizăm ; 

1. Fie diaconie, în diaconie să 
fim ; fie că este învăţător, în în- 
vățătură să fie; 

8. Fie că este îndemnător, în 

îndemnare să fie; cel care îm- 
părtăşaște cu firească nevinovăție 
să împărtășască ; cel care este 
rinduitţ mai mare, cu sirguinţă 
să fie ; cel care miluește, cu blin- 
deţe să miluiască. 

9. Iubirea să fie fără făţărie. 
Uriîţi recul, lipiţi vă de bine, 

10. In iubirea frăţească uni 
către alţi fiţi cu iubire firească, 
în cinste fiţi călăuză uni altora, 

11. În sirguinţă nepregetători, 
fiţi ferbinţi cu spiritul, slujiți 
Domnului. 

12. In puterea. nădejdei bucu- 
raţi vă, în suferință fiţi statornici, 
în rugăciune fiţi stăruitori cu 
răbdare, 

13. La trebuinţele sânţilor fa- 
ceţi vă părtași, grăbiţi vă cu ospi- 
talitatea. 

14. Bineeuvântaţi pe cei care 
vă urmăreso; binecuventaţi și nu 
blestemaţi. 

15. Să vă bucuraţi cu cei care 
să bucură, să plângeţi cu cei care 
plâng. 

16. Gândiţi aceeaşi uni pentru 
alţi; nu gândiţi la cele înalte, ci 
lăsaţi vă a fi duşi de cele sme-   

rite. Nu vă faceţi înţelepţi după 
a voastră găsire cu cale. 

17. Nu resplătiţă nimenui rău 
pentru rău; purtaţi grijă de cele 
bune înaintea tuturor oamenilor; 

18. Daca este cu putinţă, întru 
cât vă priveşte, trăiţi în pace cu 
toţi oameni; 

19. Nu vă r&sbunaţi voi €n- 
şivă, lubiţilor;, ci daţi loc mânii; 
căci scris este: A mea este r&- 
sbunarea, eu voi resplăti, zice 
Domnul. 

20. Ci daca va fi flăminzit vrăj- 
mașul tău, dă 'i demâncare; daca 
va fi însetat, dă "i să bea; căci 
făcend aceasta cărbuni de foc vei 
grămădi pe capul lui. 

21. Nu fii biruit de către rău, 
ci biruește râul prin bine. 

CAP. XIII. 

Supunerea față de stăpîniri. Cu iubire tre- 
bue să dăm fie căruia ce este al stu, 

1. Orice suflet să fie supus 
înaltelor stăpîniri; căci nu este 
stăpinire de cât de la Dumnezeu, 
iar care sânt de Dumnezeu sint 
rinduite. 

2. Astfel cine nu este supus 
slăpinirii să împrotivește întoc- 
mirii lui Dumnezeu; iar cei care 

să împrotivesce vor lua osîndă 
pentru denși Enșile. 

3. Pentru că cei Mari nu sânt 
o teamă pentru fapta bună, ci 
pentru r&u. Voești dar să nu te 
temi de stăpinire? Fă binele, şi 
vei avea laudă de la densa.
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4, Căci este slujitoarea lui Dum- 
nezeu spre bine ţie; iar daca vei 
fi făcut răul, teme te; pentru că 
nu fără, cuvânt poartă spada; căci 
este slujitoarea lui Dumnezeu, 
r&sbunătoare în privinţa mânii 
peniru cel care făptueşte răul. 

5. De aceea trebuinţă este ca 
să fiţi supuși, nu numai din pri- 
cina mânii, ci şi pentru a voastră 
știință de sinevă. 

6. Căci pentru aceasta plătiţi 
şi dări; căci ei sânt slujitori ai 
lui Dumnezeu, pentru aceasta 
chiar sânt stăruilori. 

7, Daţi tuturor datoriile; celui 
care cere darea, dați darea, celui 
care cere vama, vama, celui care 
cere teama, teama, celui care cere 

cinstea, cinstea, 

8. Nu datoriţi nimenui nimic, de 
cât numai a vă iubi uni pe alţi; 
căci cine iubește pe un altul a 
împlinit legea. 

9. Căci: Nu stverși aduller, nu 
omori, nu fura, nu mărturisi 
strâmb, nu poli, şi ori ce altă 
poruncă, în acest cuvânt este co- 
prinsă, în: lubește pe aproapele 
tău ca pe tine Ensuţi. 

10. Iubirea pentru aproapele 
nu s&verșaște rău; deci coprinsul 
legii este iubirea. 

11. Şi aceasta, fiind că ştiţi 
timpul cuvenit, că acum este cea- 
sul ca voi să fiți deșteptaţi din 
somn; căci acum mântuirea este 
mai aproape de noi, de cât când 
am crezut. 

12. Noaptea a înaintat, zioa s'a 
apropiat; să lepădăm dar lucru- 

  

  

rile întunerecului, şi să îmbrăcăm 
armele luminei 

13. Să umblăm cuviincios ca în 
timpul zilei, nu în ospeţe desfă- 
tătoare şi beţii, nu în culcări ru- 
șinoase și desfrânări, nu în ceartă, 
și rimnire 

14. Ci luaţi îmbrăcăminte pe 
Domnul lisus Christos, şi nu 
purtaţi grijă de carnea voastră 
spre pofite. 

CAP. XIV. 

Orutare pentru cei slabi în credință. Smin- 
teala trebue înlărurată în mâncare şi în 
ținerea zil-lor, Christos este judecător. Fie 
care să urmeze după credința sa. 

1. lar pe cel slab în credință 
luaţi '] la voi, nu spre lămurirea 
gândurilor. 

2. Unul are încredere să mă- 
nânce de toate, dar cel slab mă- 
nâncă legume. 

3. Cine mănâncă să nu despre- 
țuiască pe care nu mănâncă; iar 
cine nu mănâncă să nu judece 
pe care mănâncă; căci Dumnezeu 
la luat la sine. 

4. Tu cine ești care judeci slugă 
streină ? Faţă de Domnul său 
numai stă sau cade; dar va sta, 
pentru că Domnul are putere ca 
să | facă să stea. 

5. Unul alege o zi faţă de altă 
zi, iar altul alege ori ce zi. Ori 
cine fie pe deplin încredinţat în 
al său cuget. 

6. Cine ţine zioa pentru Dom- 
nul o ţine; şi cine nu ține 2ioa
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pentru Domnul nu o ține; şi cine 
mănâncă pentru Domnul mă- 
nâncă, căci mulţumeşte lui Dum- 
nezeu; și cine nu mănâncă pen- 
tru Domnul nu mănâncă, și mul- 
ţumește lui Dumnezeu. 

7. Pentru că nimenea dintre 
noi nu veţuește pentru sine, şi 
nimenea nu moare pentru sine; 

8. Căci şi daca veţuim pentru 
Domnul veţuim; şi daca murim 
pentru Domnul murim; deci şi 

daca veţuim. şi daca murim, ai 
Domnului sintem. 

9. Căci pentru aceasta a murit 
şi a înviat Christos, ca să aibă 
stăpiînire și peste morţi şi peste 
vii. 

10. Tu dar pentru ce judeci pe 
fratele tău ? Sau și tu, pentru ce 
despreţueşti pe fratele tău ? Căci 
toţi ne vom înfățișa înaintea seau- 
nului de judecător al lui Dum- 
nezeu. 

11. Pentru că scris este: Viu 
sint eu, zice Domnul, că mie 
'mi se va pleca ori ce genuchiu, 
şi oră ce limbă va lăuda pe Dum- 
nezeu. 

19. Deci dar fie care dintre noi 
va da pentru sine cuvânt lui 
Dumnezeu. 

13. Deci să nu ne mai ju- 
decăm uni pe alţi; ci aceasta ju- 
decaţi mai virtos, ca să nu daţi 
fratelui cuvânt de poticneală sau 
sminteală. 

14. Ştiu și sânt încredinţat în 
Domnul lisus, că nimic nu este 
spureat prin sine Ensuşi, de cât 
numai pentru cel care gândeşte   

că este ceva spurcat, pentru a- 
cela spurcat este. 

15. Căci daca fratele tău să 
mâchnește din pricina demâncă- 
rii, nu mai umbli potrivit iubirii. 
Nu pierde din pricina demânecării 
tale pe acela pentru care a murit 
Christos 

16. Deci să nu fie defăimat bi- 
nele vostru. 

17. Căci împărăţia lui Dumne- 
zeu nu este mâncare și băutură, 
ci îndreptăţire și pace și bucurie 
în Spiritul Sânt; 

18 Pentru că cine potrivit a- 
ceştia slujește lui Christos, este 
bineplăcut lui Dumnezeu, și cer- 
cat pentru oameni. 

19. Deci dar să urmărim cele 
ale păcii, şi cele ale întăririi între 

noi Enşine. , 
20. Nu dărima din pricina de- 

mâncării lucrul lui Dumnezeu. 
Toate sânt curate; dar spurcat, 
este pentru omul care mănâncă 

prin potieneală. 
21. Bine este a nu mânca carne, 

nică a bea vin, nici a face ceva 
de care să potieneşte fratele tău 
sau să smintește sau slăbeşte. 

22. Tu aibi înaintea lui Dum- 
nezeu credinţa, pe care o ai după 
tine Ensuţi. Fericit cine nu să 
judecă pe sine Ensuşi în aceea ce 

încuviinţează; 
22. lar cine şovăește, daca va 

ii mâneat, osîndit este, pentru că 

nu din credinţă a mâncat; și 

tot ce nu este din credinţă, păcat 

este.
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CAP. XV. 

Zrebue să ne silim a ne întări uni pe alti. 
Toţi să slujim lui Dumnezeu, Dorinţa lui 
Pa'el] ca să vază pe Homan), Mergerea lui 

da Jerusal m cu ce s'a strâns în Macedonia 
şi Achaia, 

1. Şi datori sântem noi cei 
tari ca să îngăduim slăbiciunile 
celor neputincioşi, și să nu ne 
plăcem no& Enșine. 

2. Fie care dintre noi să placă, 
aproapelui său spre bine pentru 
întărire; , 

3. Căci și Christos nu a plăcut 
sieși €nsuși, ci după cum este 
scris: Mustrările celor care te 
mustră, pe tine căzură asupra 
mea. 

4. Pentru că toate care fură, 
scrise mai 'nainte, spre învăţă- 
tura noastră fură scrise, ca prin 
stăruința şi prin mângăerea scrip- 
turilor să avem nădejdea noa- 
stră,. 

5. lar Dumnezeul stăruinţei şi 
al mângăeri: să vă dea ca să 
gândiţi aceeași uni în alţi după 
voea lui Christos isus, 

6. Peniru ca întruna cu o 
gură să măriţi pe Dumnezeu şi 
“Tatăl Domnului nostru lisus Chri- 
stos,. 

7. De aceea luaţi la voi uni 
pe alţi, după cum şi Christos vă 
luă la sine spre mărirea lui Dum- 
nezeu. 

8. Căci zic că Christos s'a făcut 
slujitor al tăerii împrejur pentru 
credincioșia lui Dumnezeu, ca să 
întăriască făgăduințele date pă- 
rinţilor,     

9. Iar neamurile pentru milă 
să măriască pe Dumnezeu, după 
cum este scris: 

Pentru aceasta te voi lăuda în- 
tre neamuri, 

Şi voi cânta numelui tău. 

10. Şi iar zice scriptura: 
Veseliţi vă, neamurilor, cu po- 

porul său, 
11. Şi iar: 
Lăudaţi, toate neamurile, pe 

Domnul, 

Şi să "1 măriască pe el toate 

popoarele. 

12. Şi iar Isaia zice: 

Va fi rădăcina lui lesei 

Şi cel care să ridică să dom- 
niască peste neamuri, 

Intr'ensul neamuri vor nădăj- 
dui. 

13. Iar Dumnezeul nădejdei să 
vă umple de ori ce bucurie și de 
pace în credinţă, ca să prisosiți 
voi în nădejde în puterea Spiri- 
tului Sânt. 

14. Dar sânt încredinţat, 
fraţi mei şi eu &nsumi despre 
voi, că și enșivă sânteţi plini de 
inimă bună, umpluţi cu ori ce 
cunoştinţă, în stare că să vă în- 
ţelepţiţi şi uni pe alţi. 

15. Vam scris ânsă mai cu 
îndrăsneală în unele părţi, ca 
unul care vă aduc iarăși aminte, 
pentru Larul care 'mi este dat 
de la Dumnezeu, | 

16. Ca să fiu eu slujitor rin- 
duit al lui Christos lisus pentru 
neamuri, slujind preoţeşte evan- 
gelia lui Dumnezeu, pentru ea
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jertfa neamurilor să se facă bine- 
primită, sânţită în Spiritul Sânt. 

17. Deci am laudă în Christos 
lisus, în cele ce sânt către Dum- 
nezeu, 

18. Căci nu voi îndrăsni să 
vorbesc ceva ce n'a săvârşit Chri- 
stos prin mine, prin cuvânt și 
faptă, spre supunerea neamurilor, 

19. In putere de semne și mi- 
nuni, în puterea Spiritului Sânt, 
în cât de la lerusalem şi împre- 
jur până în Iliria am îndeplinit 
evangelia lui Christos; 

20. Căutând ânsă cinstea mea, 
astfel ca să binevestesc, nu unde 
tu numit Christos, ca să nu clă- 
dese pe temelie streină, 

21. Ci după cum este scris: 
Vor vedea cei cărora nu li s'a 

vestit despre dânsul, 
Şi cei care nu vor fi auzit vor 

înţelege. 
22. De aceea am şi fost o- 

prit in cea mai mare parte ca să 
vin la voi. 

23, Dar acum ne mai avend 
loc în aceste ţinuturi, şi de mulţi 
ani avend dorinţa să vin la voi, 

24. Indată ce plec în Spania 
voi veni la voi; pentru că nă- 

dăjduesc trecend să vă văd, şi să 
fiu însoţit de voi acolo, daca mai 
'nteiu voi fi fost în parte îude- 
stulat de voi. 

25. Acum âns& mă duc la Ic-] 
rusalem slujind sânţilor. 

26. Căci Macedonia şi Achaia 
au binevoit să facă o împărtăşire 
la săraci sânţilor care sânt în le- 
rusalein.   
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27. Au binevoit adecă şi datori 
sint lor; pentru că daca nea- 
murile au avut împărtăşire de 
cele spirituale ale lor, datoriază 
să le slujiască şi în cele firești. 

28. Deci după ce voi fi săver- 
şit aceasta, şi voi fi încredinţat. 

lor acest rod, voi pleca pe la voi 
în Spania. 

29. Şi știu că venind la voi, 

voi veni cu aceea cu ce este plină 
binecuvântarea, lui Christos. 

30. V& îndemn ânsă, fraţi- 
lor, prin Domnul nostru isus 
Christos, şi prin iubirea Spiritu- 
lui să luptaţi împreună cu mine 
în rugăciunile voastre pentru 
mine către Dumnezeu; 

31. Ca să fiu scăpat de nea- 
scultători din Iudea, şi slujirea 
mea rinduită pentru Ierusalem 
să se facă bineprimilă sânţilor; 

32. Pentru ca, după ce voi fi 
venit în bucurie la voi prin voea. 
lui Dumnezeu, să mă liniștese 
impreună cu voi. 

33. Jar Dumnezeul păcii cu voi 
toţi. Amin. 

CAP. XVI. 

Pavel face cunoscut pe Fete. Felurite înbră- 
țigări trimise la cei din oma. Ferirea de 

desbinări. Doxologie. 

1. Vă fac cunoscut pe Febe, 
sora noastră, fiind slujitoare a. 
Bisericei care este în Chenchre, 

2. Ca să o primiţi în Domnul 
după cum să cuvine pentru sânţi, 
şi să o ajutoraţi în lucrul în care 
are trebuinţă de voi; căci și densa.
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a fost îngrijitoare a multora, şi 
chiar a mea. 

3. Imbrăţişaţi pe Prisca şi 
pe Acuila împreună lucrători mei 
în Christos lisus, 

4. Ca uni care pentru sufletul 
meu au pus jos gâtul lor ensuși, 
cărora nu numai eu le mulţu- 
mesc, ci şi toate bisericile nea- 
murilor, 

5. Uraţi și bisericei care este 
în casa lor. Imbrăţișaţi pe Epenet 
iubitul meu, care este pirga Asii 
în Christos. 

6. Imbrăţișaţi pe Mariam, ca 
una care să osteni mult pentru 
voi. 

7. Imbrăţişaţi pe Andronic şi 
Iunian rudele mele și prinşi îm- 
preună cu mine, ca uni care sânt 
însemnați între apostoli, și care 
mai 'nainte de mine au fost în 
Christos. 

8. Imbrăţişaţi pe Ampliat iu- 
bitul meu în Domnul. 

9. Imbrăţișaţi pe Urban îm- 
preună lucrătorul nostru în Chri- 
stos, şi pe Stachi iubitul meu. 

10. Imbrăţișaţi pe Apelle cel 
cercat în Christos. Imbrăţişaţi pe 
cei care sunt dintre ai lui Ari- 
stobol. 

11. îmbrăţişați pe Erodion ruda 
mea. Imbrăţișaţi pe cei care sânt 
dintre ai lui Narcis, care sânt în 
Domnul. 

12. Imbrăţişaţi pe 'Trifena și 
pe Trifosa care sau ostenit în 
Domnul. Imbrăţişaţi pe Persida 
iubita, ca una care mult s'a oste- 
Dit în Domnul.   

13. Imbrăţişaţi pe Rufu alesul 
în Domnul, şi pe muma lui șia 
mea. 

14. Imbrăţişaţi pe Asinerit, pe 
Flegonte, pe Erme, pe Patrova, 
pe Erma şi pe fraţi care sânt 
împreună cu denşi. 

15. Imbrăţișaţi pe Filolog și pe 
Iulia, pe Nerea și pe sora lui, şi 
pe Olimpan, și pe toţi sânţi care 
sânt împreună cu denşi. 

16. Imbrăţişaţi vă uni pe alți 
în sărutare sântă Vă îmbrăţi- 
șază bisericile toate ale lui Chri- 
stos. 

17. V& îndemn ânsă, fra- 
ţilor, să fiţi cu luare aminte a- 
supra acelora care fac desbinări 
şi sminteli împrotiva învăţăturii 
pe care aţi învăţat o; şi abateţi vă 
de la denşi. 

18. Pentru că uni ca aceștia 
nu slujesc Domnului nostru Zisus 
Christos, ei pântecelui lor Ensușşi; 
şi prin vorbire bună şi cuvinte 
bine puse amăgesce inimile celor 
fără r&utate. 

19. Ascultarea voastră ânsă a 
ajuns la toţi; de aceea mă bucur 
de voi, şi voesc ca voi să fiţi în- 
ţelepți faţă de bine, și curaţi faţă, 
de r&u. 

20. lar Dumnezeul păcii va 
sdrobi îndată pe satana sub pi- 
cioarele voastre. | 

Darul Domnului nostru Iisus 
Chwistos cu voi. 

21. VE îmbrăţişază Timoteu 
lucrătorul împreună cu mine, şi 
Luciu, şi Iason și Sosipatru ru- 
dele mele.
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22, VE îmbrăţișez în Domnul, 
eu Terţiu, care am scris epistolă 

23. Vă îmbrăţișază Gaiu ospă- 
tătorul meu și al bisericei întregi, 
Vă îmbrăţișază Erastu iconomul 
orașului, şi Cuartu fratele. 

24. Darul Domnului nostru Ii- 
sus Christos cu voi toți. Amin. 

25. lar celui care poate să : 
vă întăriască pe voi pentru e- 
vangelia mea și predicarea lui 

i isus Christos, pentru descope- 
rirea tainei tăcute în veacuri veci- 

i nice, 
; 26. Daracum făcută cunoscut 
! prin scripturi profetice după rîn- 
: duiala vecinicului Dumnezeu, a- 
i dusă la cunoștință între neamuri 
„spre ascultarea credinţii, 

27. Lui, prin lisus Christos, 
; unicului înţeleptului Dumnezeu 
mărire fie în veci. Amin. 

ÎNTEIA EPISTOLĂ 

CĂTRE - 

CORINTENI 

CAP. 1. 

Mulţumiri aiuse Corintenilor pentru credinţa 
lor. Desbinările trebuesc +mlăturate. Mân- 
tuirea ce vine de la Christos nu se înte- 

meează pe înțelepciune omenească. 

1. Pavel chemat apostol al lui 
Christos Iisus prin voinţa lui 
Dumnezeu, și Sostene fratele, 

2. Bisericei lui Dumnezeu celei 
! care este în Corint, sânţiţilor în 
Christos lisus, chemaţi Sânţi, tu- 
turor care în ori ce loc al lorşi 
al nostru cheamă numele Dom- 
nului nostru lisus Christos. 

! 8. Dar voă și pace de la Dum- 
| nezeu Tatăl nostru şi Domnul 
i lisus Christos. 
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4. Mulţumesc Dumnezeului 
meu tot dauna pentru voi în pu- 
terea Darului lui Dumnezeu, care 
“fu dat voă în Christos lisus, 

5. Că în ori ce aţi lost îmbo- 
gățit într'Ensul, în ori ce cuvân- 
tare şi în ori ce cunoștință, 

6. După cum mărturisirea lui 
Christos fu întărită în voi, 

7. Asilel că voi nu stateţi ră- 
mași pe urmă în nici un Dar, 
așteptând cu slăruinţă descope- 
rirea Domnului nostru Iisus Chri- 
sios, 

8. Care şi vă va, întâri pe voi 
până la sfârșit ca să fiţi neînvi- 
nuiţi în zioa Domnului nostru 
Iisus Christos. 

9. Credincios este Dumnezeu 
prin care aţi fost chemaţi la îm- 
părtăşirea cu Fiul s&u lisus Chri- 
stos Domnul” nostru. 

10. Vă indemn ânsă, fraţi- 
lor, prin numele Domnului no- 
stru Iisus Christos, ca toţi să zi- 
ceţi aceeași, și să nu (ie între 
voi desbinări, dar să fiți învoiţi 
în acelaș gând şi în aceeași pă- 
rere. 

11. Pentru că despre voi, fraţi 
mei, 'mi sa făcut cunoscut de 
către cei ai Chloei, că între voi 
sânt priciri. 

12. şi zic aceasta, că fie care 
dintre voi zice: Eu sânt al lui 
Pavel, şi Eu al lui Apoline, şi Eu 
al lui Chefa, și Eu al lui Christos. 

13. Impărţit este Christos! Nu 
cumva Pavel fu răstignit pentru 
voi ? Sau în numele lui Pavel aţi 
fost botezați ?   

14. Mulţumesc lui Dumnezeu 
că pe nici unul dintre voi n'am 
botezat, de cât numai pe Crispu 
şi pe Gaiu; 

15. Ca să nu zică cineva că 
aţi fost botezați în numele meu. 

16. Am mai botezat și casa 
lui Stefan; afară de aceştia nu 
știu daca am botezat pe vre un 
altul. 

17. Căci Christos nu m'a tri- 
mis să botez, ci să binevestese 
nu în înţelepciunea cuventului, 
pentru ca, să nu fie golită crucea 
lui Christos. 

18. Căci cuvântul crucii este 
nemintoşie celor peritori, iar no& 
care avem să fim mântuiţi este 
puterea lui Dumnezeu. 

19. Căci scris este: 
Perde voi înţelepciunea înțe- 

lepţilor, 
Şi nimici voi priceperea celor 

cuminţi. 
20. Unde este înțeleptul ? Unde 

este cărturarul ? Unde este pri- 
ciuitorul veacului acestuia ? Nu 
făcu Dumnezeu nemintoasă în- 
ţelepciunea, lumii ? 

21. Căci, de oare ce în înţe= 
lepeiunea lui Dumnezeu lumea 
nu cunoscu pe Dumnezeu prin 
înţelepciunea ei, binevoi Dumne- 
zeu prin nemintoșia predicei să 
mântuiască pe cei care cred. 

22. De oare ce şi ludei semne 
cer, şi Eleni înţelepciune caută, 

23. Noi predicăm pe Christos 
răstignit, pentru: ludei sminteală, 
iar pentru neamuri nemintoşie, 

24. Dar pentru cei chemaţi
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ensăşi, atât ludei cât și Eleni, 
predicăm pe Christos puterea lui 
Dumnezeu şi înţelepciunea lui 
Dumnezeu; 

25. Că ce este nemintos al lui 
Dumnezeu este mai înţelept de 
cât oameni, şi ce este slab al lui 
Dumnezeu este mai tare de cât 
oameni. 

26. Vedeţi dar chemarea 
voastră, fraţilor, că nu mulţi sint 
înţelepţi după carne, nu mulţi 
sint puternică, nu mulţi sint de 
neam strălucit; 

21. Ci pe cele nemintoase ale 
lumii "şi le alese Dumnezeu ca 
să dea de ruşine pe îiuţelepţi; şi 
pe cele slabe ale lumii 'şi Ze alese 
Dumnezeu, ca să dea de rușine 
pe cele tari; 

28. Şi pe cele de neam de jos 
ale lumii și pe cele despreţuile 
'şi le alese Dumnezeu, pe cele ce 
nu sânt, ca să desființeze pe cele 
ce sânt, 

29. Pentru ca să nu se laude 
nimenea înaintea lui Dumnezeu. 

30. Dintr'ensul dar sunteţi voi 
în Christos lisus, care să fâcu 
pentru noi înțelepciune de la 
Dumnezeu îndreptăţire și sânţire 
și răscumpărare, 

31. Pentru ca, după cum este 
scris, Cine s8 laudă în Domnul 
să se laude. 

CAP. WU. 

Învățătura lui Christos este cerească, plină 
de putere şi de Spirit. 

1. Sieu, când am venit la voi, 
fraţilor, am venit aducându vă   

taina lui Dumnezeu la cunoştinţă 
nu în măsura unei r&vărsări de 
cuvânt sau de înţelepciune. 

2. Căci n'am hotărit să știu 
ceva între voi, de cât pe lisus 
Christos, și pe acesta r&stignit. 

3. Şi eu în slăbiciune şi în te- 
mere și în multă frică am fost 
la voi. 

4, Şi vorbirea mea şi predica 
mea nu eră în cuvinte înduple- 
cătoare ale înţelepciunii omenești, 
ci în dovedirea Spiritului şi a 
puterii; 

5. Pentru ca credinţa voastră 
să nu fie în înţelepciune ome- 
nească, ci în puterea lui Dum- 
nezeu. 

6. Rostim ânsă înţelepciune 
între cei desăverșiţi, dar înţelep- 
ciun€ nu a veacului acestuia, nici 
a stăpinitorilor veacului acestuia, 
care au să lie desfiinţaţi; 

7. Ci rostim prin taină înţe- 
lepciunea lui Dumnezeu, care 
este ascunsă, pe care Dumnezeu 
o rindui mai 'uainte de veacuri 
spre mărirea noastră, 

8. Pe care înțelepeiune nimenea 
dintre stăpinituri veacului ace- 
stuia n'o cunoscu; căci daca ar 
îi cunoscut o, n'ar fi r&stiguit pe 
Domnul măririi. . 

9. Ci după cum este scris: 
Cele ce ochiul nu văzu şi ure- 

chea nu auzi, 
Şi la inimă de om nu sg suiră 
Acestea le găti Dumnezeu celor 

care "| iubesc. 
10. Dar no ni le descoperi 

Dumnezeu prin Spiritul său; căci



270 EPISTOLA 1 CĂTRE CORINTENI 
  

Spiritul cercetează toate, și cele 
adinci ale lui Dumnezeu. 

11. Pentru că cine dintre oa- 
meni ştie cele ale omului, de cât 
spiritul omului care este într'6n- 
sul ? Astfel și cele ale lui Dum: 
nezeu nimenea nu le a cunoscut, 
de cât Spiritul lui Dumnezeu. 

12. Noi dar am primit nu Spi- 
ritul lumii, ci Spiritul cel de la 
Dumnezeu. ca să cunoaştem cele 

dăruite noă de Dumnezeu, 
13. Pe care le și rostim, nu în 

cuvinte învățate de la înţelep- 
ciune omenească, ci învăţate de 
la Spiritul Sânt, unind cele spi- 
rituale cu cele spirituale. 

14. Dar un om firesc nu pri- 
meşte cele ale Spiritului lui Dum- 

nezeu; căci nemintoşie este pen- 
tru densul, și nu poate să Ze cu- 
noască, fiind că să judecă cu spi- 
ritul. 

15. Iar cel spiritual judecă toate, 
dar el de nimenea nu este ju- 
decat. 

16. Căci cine a cunoscut gân- 
dul Domnului ca să 1 judece? 
Noi ânsă cunoaștem gândul lui 
Christos. 

CAP. Il. 

Nepriceperea Corin'enilor să vede din desbi- 
narea între dânși. Numa! Christos este te- 

meliea Bisericei. Creștini sânt templul lui 
Dumnezeu. Inţelepeiunea, lumii. 

1. Şi eu, fraţilor, n'am putut 
să v& vorbesc ca unor spirituali, 
ci ca unora de carne, ca unor 
de curînd născuţi în Christos.   

2. Cu lapte vam chrănit, nu cu 
bucate; căci nu puteaţi ânche. 
Dar nici acum nu puteți ânchă. 

3. Pentru că tot fireşti sânteţi; 
căci de oare ce între voi este 
rîmnire și ceartă și desbinări, nu 
sânteţi oare fireşti, şi umblaţi 
după felul omului ? 

4. Căci când unul zice: Eu 
stint al lui Pavel, iar altul: Eu 
sunt al lui Apoline, nu sunteţi 
oameni ? 

5. Deci ce este Apoline ? Şi ce 
este Pavel? Slujitori prin care 
ați crezut, și după cum Domnul 
a dat fie căruia. 

6. Eu am sădit, Apoline a u- 
dat, dar Dumnezeu a făcut să 
crească; 

1. Astfel nică care sădește este 
ceva, nici care udă, ci care face 

să, crească, Dumnezeu. 
8. Cel care sădeşte și cel care 

udă una sânt, iar fie care va lua 
plata sa potrivit muncei sale. 

9. Căci ai lui Dumnezeu sun- 
tem noi împreună lucrâtoră; al 
lui Dumnezeu pământ de arat, 
a lui Dumnezeu clădire sânteţi 
voi. 

10. După al lui Dumnezeu 
Dar care 'mi fu dat, ca architect 
înţelept am pus temelie; şi altul 
clădește d'asupra. Dar fie care 
să iea seama cum clădește d'a- 
supra, 

11. Căci nimenea nu poate 
pune altă temelie de cât cea pusă, 
care este lisus Christos. 

12. lar daca cineva, clădeşte 
d'asupra pe temelie aur, argint
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petre preţioase, lemne, fân, tre- 
stie, 

13. Lucrul fie căruia cunoscut 
să va face; pentru că zioa va a- 

răta, că în foc să descoperă, și 
ce fel este lucrul fie căruia, focul 
ensuși va încerca, 

14. Daca al cuiva lucru, pe 
care "1 va fi clădit, va rămânea, 
plată va lua; 

15. Iar daca lucru cuiva va fi 
fost ars de tot, păgubit va fi de 
plata lui; dar el ensuşi va fi 
mântuit, ânsă așa ca prin foc. 

16. Nu ştiţi că sunteți templul 
lui Dumnezeu şi Spiritul lui Dum- 
nezeu locuește în voi? 

17. Daca cineva dărimă tem- 
plul lui Dumnezeu. pe acesta 
Dumnezeu îl va dărima; pentru 
că templul lui Dumnezeu este 
sânt, cum stinteţi voi sânţi. 

18. Nimenaa să nu să amă- 
giască pe sine Ensuși; daca ci- 
neva gândește că este înţelept 
între voi în veacul acesta, să 
se facă nemintos, ca să fie în- 
țelept. 

19. Căci înțelepciunea, lumii a- 
ceştia este nemintoșie înaintea 
lui Dumnezeu. Pentru că seris 
este: 

Cel care prinde cu mâna pe 
înţelepţi în viclenia lor. 

20. Şi iar: Domnul cunoaşte 
gândurile înţelepţilor, că sint de- 
șarle. 

21. De aceea nimenea să nu să 
laude între oameni; căci toate 
sunt ale voastre, 

22. Fie Pavel, fie Apoline, fie   

Chefa, fie lume, fie vieaţă, fie 
moaţte, fie cele de faţă, fie cele 
viitoare, toate sânt ale voastre, 

23. lar voi sânteți ai lui Chri- 
stos, şi Christos al lui Dum- 
nezeu. 

CAP. IV. 

Stujitori lui Okhristos. Pavel apostol şi cei pe 
care "i & adus la crediută în Corint, 'Ti- 
moteu înainte mergă:or al lui Pavel, 

1. Așa dar fie care să ne so- 
cotiască ca slujitori ai lui Christos 
și îngrijitori ai tainelor lui Dum- 
nezeu. - 

2. Astfel fiind să cere în cele 
din urmă de la îngrijitori, ca fie 
care să fie găsit credincios. 

3. Pentru mine âusă este ceva 
foarte neinsemnat ca să fiu ju- 
decat de voi,sau de vre o jude- 
cată omenească; dar nici eu pe 

mine €nsumi nu m& judec; 
4. Căci în a mea știință de 

mine €ensumi nu cunosc nimic, 
dar nu în aceasta sunt îndrep- 
tăţit; Domnul ânsă este care mă 
judecă. 

5. De aceea nu judecaţi nimie 
mai "nainte de timp, penă ce va 
fi venit Domnul, care va şi da la 
lumină cele ascunse ale întune- 
recului, şi va face cunoscut chib- 
zuinţele inimilor; şi atunci la- 
uda va fi pentru fie care de la 
Dumnezeu. 

6. Dar acestea, fraţilor, le 
am înţeles de mine €nsumi şi 
de Apoline pentru binele vostru, 
ca să învăţaţi de la noia nu



trece peste ce este scris, pentru 
ca să nu vă fâliţi unul în folosul 
altuia împroliva unui altuia. 

1. Pentru că cine te deosibe- 
şte ? Dar ce ai tu ce n'ai luat? 
Iar daca ai şi luat, pentru ce te 
lauzi ca cum n'ai fi luat? 

8. Acum sânteţi sătui; acum 
v'aţi îmbogăţit; fără noi aţi dom- 
nit; şi daca aţi fi domnit măcar, 

- ca să domnim și noi împreună 
cu voi! 

9. Gândese ânsă: Dumnezeu 
nea arătat pe noi apostoli ca 
pe cei din urmă, ca osiudiţi la 
auoarle, că priveliște ne am făcut 
lumii, atât ângerilor cât și oa- 
menilor. 

10. Noi sântem nemintoși pen: 
tru Christos, iar voi mintoşi în 
Christos; noi sântem neputincioşi, 
iar voi tari; voi sânteți măriţi, iar 

noi despreţuiţi. , 
11. Până în ceasul de acum și 

flămânzim şi însetăm și fără îm- 
brăcămiute sântem, şi cu pumni 
suntem bătuţi, şi nestătători sân- 
tem, 

12. Şi ne ostenim lucrând cu 
mâinile noastre; îufruntaţi fiind, 
binecuvântăm; urmăriţi, suferim, 

13. Defăimaţi find, ne rugăm; 
ca gunoae ale lumii ne am făcut 
penă& acum, ca o curăţitură a tu- 
turor. 

14. Nu ruşinăndu vă pe voi 
scriu acestea, ci înţelepţindu vă 
ca pe copii mei iubiţi. 

15. Pentru că daca aţi avea 
zece mii de învăţători în Christos, 
nu azeți âusă mulţi părinţi; căcă 
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eu v'am născut în Christos lisus 
prin evangelie. 

16. Deci v& îndemn, luaţi vă 
după mine, 

17. Pentru aceasta chiar vam 
trimis pe Timoteu, care este fiul 
meu iubit și credincios în Dom- 
nul, el vă va aduceaminte căile 
mele cele în Christos, după cum 
învăţ pretutindinea în ori ce bi- 
serică, 

18. Dar uni s'au fâlit, ca cum 
n'aş veni eu la voi, 

19. Voi veni ânsă în curind la, 
voi, daca va fi voit Domnul, şi 
voi cunoaște nu cuvântul celor 
care s'au fâlit, ci puterea lor; 

20. Pentru că nu în cuvânt este 
împărăţia lui Dumnezeu, ci în 
putere. 

21. Ce voiți? Să viu cu toeag 
la voi ? sau cu iubirea Spiritului 
și a blândeţii? 

CAP. vV. 

Anatematizarea unui nerugiaat. Corinteni să 
se feriască de meruginaţi, de răpi ori şi 
de idolatri. 

i. În sfârşit să aude la voi de 
_desfrânare, și d'o astfel de desfră- 
nare cum nu este nici între pă- 
gâni, ca să aibă cineva pe femeea 
tatălui său. 

2. Şi voi v'aţi fălit, şi nuv'aţi 
întristat mai virtos, ca să fie dat 
la o parte din mijlocul vostru cel 
care a făptuit lucrul acesta? 

3. Căci eu, nefiind de faţă cu 
corpul, dar de faţă, fiind cu spi- 
ritul, am judecat acum, ca cum
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aş fi de faţă, pe cel care astfel 
a să&verşit aceasta. 

4. In numele Domnului nostru 
lisus Christos, adunaţi fiind voi 

împreună şi spiritul meu cu pu- 
terea Domnului nostru lisus Chri- 
stos, 

5. Să daţi pe unul ca acesta 
satanei spre peirea cărnii, pen- 
tru ca spiritul fus să fie mântuit 
în zioa Domnului sus. 

6. Nu este bun cuventul laudei 
voastre! Nu ştiţi că puţin aluat 
dospește toată frămentătura ? 

“. Curăţiţi bine aluatul cel 
vechiu, ca să fiţi frămentătură 
proaspătă, după cum sânteți fără 
aluat; căci și Paștele nostru Chri- 
stos înjunghiat fu. 

8. De aceea să sărbăm nu cu 
aluat vechiu nici cu aluat de r&u- 
tate și viclenie, ci cu azime de 
curăţie şi adevăr. 

9. Vam scris în epistola 
mea ca să nu vă amestecați cu 
destrăuaţi, 

10. Nu. cu desăvârșire sănu vă 
amestecați cu destrânaţi lumii a- 
ceștia sau cu cei porniţi spre tot 
felul de înavuţire şi cu răpitori, 
sau cu idoatri, fiind eă atunci 
trebue să eşiţi din lume. 

11. Astfel dar vam scris: Să 
nu vE amestecați daca vre unul 
nunindu se frate este desfranat, 
sau poruit spre ori ce fel de îua- 
vuţire, sau idolatru, sau întrun- 
tătur, sau beţiv, sau răpitur; cu 
unul ca acesta nici să nu mâu- 
caţi împreună. 

12. Căci ce am eu să judec şi   
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pe cei din afară ? Nu judecați 
voi oare pe cei d'inăuntru? 

13 Pe cei din afară Dumnezeu 
'i judecă. Daţi la o parte pe cel 
rău dintre voi enşivă. 

CAP. VI. 

Pavel mustră pe cei care să judecă pentru 

ale lor înaintea păyânilor. . Chregtini sânt 
datori să îngrijască de sânțenia corpuri= 
lor lor. 

1. Indrăsnește cineva dintre 
voi, piră avend improtiva altuia, 
să se judece inaintea nedrepţilor, 
și nu înaintea sânţilor ? 

2. Sau nu ştiţi că sânţi vor 
judeca lumea ? Si daca lumea 
este judecată între voi, sânteţi 
voi oare nevreduici d'a face ju- 
decăţi foarte neinsemnate ? 

3. Nu ştiţi că vom judeca ân- 
geri ? Necum cele trebuincioase 
vieţii. 

4. Deci daca aveţi judecăţi pen- 
tru cele trebuincioase vieţii, pe 
cei care sânt despreţuiţi în bise- 
rica voastră, pe aceştia "i puneţi 
judecători ? 

5. Spre ruşinea voastră zic. 
Astlei nu este între voi nici un 
înţelept, care va putea hotări între 
fratele s6u? 

6. Dar frate cu frate să ju- 
decă, și aceasta înaintea necre- 

dineioşilor! 

7. Acum dar este însfârșit o 
cădere peutru voi, că aveţi ju- 
decăţi uni cu alţi. Pentru cenu 
lăsaţi mai bine să vi s6 facă ne- 

18
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dreptate? Pentru ce nu lăsaţi 
mai bine să vi să facă pagubă? 

3. Ci faceţi voi nedrepiate și 
pricinuiţi pagubă ? Şi aceasta fra- 
ţilor! 

9. Sau nu ştiţi că nedrepţi nu 
vor moşteni împărăţia lui Dum- 
nezeu ? Nu fiți rătăciţă; nici de- 
sfrânaţi, nici idolatri, nică făptui- 
tori de adulter, nici moleșiţi, nici 
cei care au pat cu parte bărbă- 
tească, 

10. Nici furi, nici cei porniţi 
spre ori ce fel de înavuţire, nici 
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16. Sau nu ştiţi că celcare să 
lipește de cea desfrânată un corp 
este cu dânsa? Căci vor (i, zice, 

! cei doi un corp. 
| 17. Jar cel care să lipește de 
i Domnul este un Spirit cu dânsul. 
| 18. Fugiţi de desfrânare. Ori 
| ce păcat, pe care "| va fi făcut 
un om, este afară din corp; iar 

| cel care face desfrânare păcă- 
| tueşte în ensuși corpul s&u,. 

19. Sau nu știți că corpul vo- 
| tru este templul Spiritului Sânt 

| care să află în voi, pe care 'la- 
beţivi, nici îufruntători, nici ră- | veţi de la Dumnezeu, şi nu sân- 
pitori nu vor moşteni împărăţia | teţi ai voştri enșivă ? 
lui Dumnezeu. 

11. Si astfel eraţi“uni! Dar 
v'aţi spălat, dar aţi fost sânţiţi, 
dar aţi fost îndreplăţiţi în nu- 
mele Domnului lisus Christos și 
în Spiritul Dumnezeului nostru. 

12. Toate 'mi sânt ertate, 
dar nu .toate folosesc. 'Loate 'mi 
sânt ertate, dar eu nu voi fi stă- 

"pinit de ceva. 

13. Mâncările sânt pentru pân- 
tece. şi pântecele pentru mâncări; 
dar Dumnezeu va desfiinţa și pe 
acesla și pe acelea. Curpul ânsă 
nu este pentru desfrânare, ei peu- 
tru Domnul, şi Domnul pentru 
corp. 

14. Iar Dumnezeu care a înviat 
şi pe Domnul, ne va învia și pe 
noi, prin puterea sa, 

15. Nu știți că corpurile voa- 
stre sânt membre ale lui Cari- 

20. Căci cumpăraţi ați fost voi 
cu preţ; măriţi dar pe Dumne- 
zeu în corpul vostru, și în spi- 
ritul vostru, ca unele care sânt ale 
lui Dumnezeu. 

CAP. VII. 

Despre căsătorie, nrcăsătorie, văduvie, desfa- 

c-7ea căsătorii, căsătoria între chreştini 

şi mechregtiui, Despre tăerea împrijur, 

Despre robie. Drspre fectoare, Despre ci 
însurați și neînsuraţi. 

1. Iar despre cele ce miaţi 
scris, bine este pentru om să nu 
atingă femee; 

2. Din pricina desfrânărilor 
ânsă fie care aibă femeea, sa, și 
fie care aibă bărbatul ei. 

3. Bărbatul dea. femei datoria 
iubirii; aseminea şi femeea băr- 
batului ei. 

4. Femeea nu este stăpină pe     stos ? Deci ndicând cu membrele 
lui Christos le voi face membre 
ale unei desfrânate ? Să nu fie. 

corpul ei, ci bărbatul; aseminea 
și bărbatul nu este stăpin pe cor: 

i pul tui, ci femeea,
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5. Nu vă lipsiţi unul pe altul, 
afară numai daca este ceva din 
învoială pentru un timp cuvenit, 
ca să v& îndeletniciţi cu postul 
şi rugăciunea, şi iarăşi să fiţi la 
un loc, pentru ca Satana să nu 
vă întărite la păcat din pricina 
necumpătării voastre. 

6. Iar aceasta o zic din îngă- 
duinţă, nu din poruncă. 

7. Doresc ânsă ca toţi oameni 
să fie cum sânt şi eu Ensumi; 
dar fie cine are Darul său de lu 
Dumnezeu, unul aşa, iar altul în- 
tr'altfel. 

8. Iar celor necăsătoriți ie 
zic și mai ales văduvelor, bine 
este pentru denși daca vor fi r& 
mas ca şi mine. 

9. Dar daca nu să înfrânează, 
căsătoriască se; căci mai bine 
este a se căsători, de cât a sea- 

prinde. 

10. lar celor care sânt căsă- 
toriţi le poruncesc, nu eu, ci 
Domnul. femeea să nu să desparță 
de bărbat, 

11. — lar şi daca să va fi de- 
spărţit, rămâăe necăsătorită, sau 
să [ie împăcată cu bărbatul ei, şi 
bărbatul să nu 'și lase femeea.— 

12. Celorlalţi ânsă le zic eu, nu 
Domnul; daca vre un frate are 
femee necredincioasă, și ea încu- 
viinţează să locuiască cu densul, 
să nu 'și o lase; 

13. Şi daca vre o femee are 
bărbat necredincios, şi acesta în- 
cuviințează să locuiască cu densa, 
să nu 'şi lase bărbatul. 

14. Căci bărbatul necredincios   

sânţit este în femeea sa, şi fe- 
meea necredincioasă sânţită este 
în fratele bărbat; fiind că altfel 
copii voştri sânt necuraţi, iar a- 
cum sunt curaţi, 

15. Daca dar necredinciosul să 
desparte, să se despartă; nu este 
robit fratele sau sora în unele ca 
acestea, în pace ne a chemat 

Dumnezeu, 
16.— Căci ce știi tu, femee, daca 

vei scăpa pe bărbatul ză, sau ce 
ştii tu, bărbatule, daca vei scăpa 
pe femeea za ? — 

17. Fără numai să știe: după 
cum fie căruia "i a împărţit Dom- 
nul, după cum Dumnezeu a che- 
mat pe fie care astfel să umble, 
Şi astfel pun eu la cale în toate 
bisericile. 

18. A fost cineva chemat, fiind 
tăeat împrejur ? Să nu s8 facă 
netăeat împrejur; este cineva che- 
mat, fiind în netăere împrejur? 
Să nu să facă tăeat împrejur. 

19. Tăerea împrejur nimic nu 
este, și netăerea împrejur nimic 
nu este, ci paza poruncilor lui 
Dumnuezeu este totul. 

20 tie care în chemarea prin 
care fu chemat, în această r&- 
mâe, 

21. Ai fost chemat rob fiind? 
Nu “ţi fie grijă; ci şi daca ești 
în stare să fii de sine stătător, 
folosește te mai mult. 

22. Căci robul chemat în Dom- 
nul, este de sine stătător al Don:- 
nului; aseminea și de sine stă. 

tătorul, chemat fiind, este rob 
al lui Christos.
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23. Drept preţ aţi fost cumpă- 
raţi; nu vă faceţi robi ai oame- 
nilor. 

24. Fie care în ce fu chemat, 
fraţilor, în aceasta r&mâe la Dum- 

nezeu. 
25. Jar despre fecioare n'am 

poruncă de la Domnul; 'mi dau 

ânsă cu părerea ca un miluit de 
Domnul ca să fiu credincios. 

26. Deci socotesc că pentru 
nevoea de acum este bine aceasta, 
că este bine pentru om să fie 
astfel. 

217. Eşti legat cu femee? Nu 
căuta desfacere. Eşti fără femee ? 
Nu căuta femee. 

28. Dar și daca te vei îi în- 
surat, n'ai greșit; şi fecioara daca, 
să va fi măritat n'a greșit; dar 
uni ca aceștia suferinţă vor avea, 
în carnea lor, eu ânsă vă cruţ. 

29. Dar aceasta zic, fraţilor, 
timpul este scurt de tot; ca de 
aci 'uainte şi cei care au femei 
să fie ca cum n'ar avea, 

30. Şi cei care plâng ca cum 
n'ar plânge, şi cei care să bu- 
cură ca cum nu sar bucura, şi 
cei care cumpără ca cum n'ar 
stăpiuni, , 

31. Şi cei care să folosesc de 
lume ca cum nar avea folos 
de dânsa; căci faţa lumii acestea 
trece. 

32. Voese ânsă ca să fiţi fără 
griji. Neinsuratul poartă griji de 
cele ale Domnului, cum să placă 
Domnului; 

33. lar care s'a însurat poartă   
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grijă de cele ale lumii, cum să 
placă femei. 

34. Impărţite sânt şi femeea şi 
fecioara. Nemăritata poartă grijă 
de cele ale Domnului, ca să fie 
sântă și cu corpul și cu spiritul; 
iar care sa măritat poartă grijă 
de cele ale lumii, cum să placă 
bărbatului. 

35. Şi aceasta o zic spre tolo- 
sul vostru chiar; nu ca să arunc 

asupra voastră laţ, ci pentru « 
spori buna cuviinţa la Domnul, 
ne traşi fiind în multe griji. 

36. lar daca gândește cineva 
că să poartă, urit faţă de [iica sa, 
daca este peste floarea verstei 
nemăritată, şi daca trebue să fie 
în astfel de împrejurare măritată, 
facă ce voește; nu greșaște, că- 
sătoriască se. 

31. Cine stă ânsă nemișcat în 
inima sa, ne având nevoie, dar 
are stăpiuire peste voinţa sa, şi 
în a sa inimă a găsit cu calea- 
ceasta, ca să ţină pe fiica sa, bine 
va, face. 

38. Astfel și cel care mărită 
pe fiica sa face bine, şi cel care 
n'o mărită mai bine va face. 

39. Femeea, pe cât timp este 
în vieaţă bărbatul ei este legată 
de dânsul; iar daca va [i murit 
bărbatul, este de sine stăpină ca 
să s8 mărite cu cine voeşte, nu- 
mai în Domnul să se mărite. 

40. Dar, după părerea mea, maj 
fericită este daca r&nâne astfel, 
şi gândesc, şi eu am spiritul lui 
Dumnezeu,
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CAP. VIII. 

Nu trebue să dăm sminteală luând parte la 
jertfele păgânilor. 

1. Iar despre cele înjunghiate 
idolilor, ştim că toţi avem cuno- 
ştinţă, — Cunoștinţa îngâmfă, iar 
iubirea întăreşte. 

2. Daca cineva gândeşte că a 
cunoscut ceva, n'a cunoscut ân- 

chă după cum trebue să cu- 
noască. 

3. Dar daca iubeşte cineva pe 
Dumnezeu, acela cunoscut este 
de deusul. — 

4. Deci despre mâncarea celor 
înjunghiate idolilor, ştim că nu 
este nici un idol în lume, şi că 
nu este nici un Dumnezeu, de 
cât numai Unul. 

5. Căci și daca sânt așa nu- 
miţi dumnezei, fie în cer, fie pe 
păment, ca cum ar fi mulţi dum- 
nezei și mulţi domni, 

6. Dar noi avem un singur 
Dumnezeu, Tatăl, din care sânt 
toate, și noi pentru dânsul, și 
un singur Domn lisus Christos, 
prin care sânt toate, şi noi prin- 
tr'&nsul. 

7, Dar nu în toţi este cuno- 
știnţa aceasta; uni, în știință de 
sinele de până acum despre idol, 
mănâncă ca fiind înjunghiat ido- 
iului, şi ştiinţa de siuele a lor 
slabă fiind s& mânjeşte. 

8. Demâucare ânsă nu ne va 
pune pe noi înaintea lui Dum: 
nezeu; nici, daca nu vom fi mân- | 
cat, nu avem lipsă, nici, daca | 
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vom fi mâncat, nu avem mai 
mult. 

9. Luaţi ânsă seama ca nu 
cumva această stare de sinevăa 
voastră să fie sminteală pentru 
cei slabi. 

10. Căci daca te va fi văzut 
cineva pe tine care ai cunoștință, 
șăzend la masă în capişte, oare 
șuinţa lui de sine slab fiind el 
nu va fi întărită ca să mănânce 
cele înjunghiate idolului ? 

11. Negreșit perdut este prin 
cunoșliința ta cel slab, fratele 
pentru care a murit Christos. 

12. Astfel dar greșiud către 
fraţi voştri şi lovind a lor slabă 
știință de sinele, greșiţi către 
Christos. 

13. Chiar de aceea, daca o de- 
mâncare aduce sminteală fratelui 
meu, nu voi mânca carne în veac, 

ca să nu aduc sminteală fratelui 
meu. 

CAP. IX. 

Pavel vorbeşte de apostolatul său şi de drep- 

tul său, Na primi: pla'a da'orită pentru 
învățătura sa. El sa făcut tuturor toate. 

1. Nu sânt eu stăpîn de mine? 

Nu sânt eu apostol? Nam vă 
zut oare pe lisus Domnul nostru? 
Nu sânteţi voi în Domnul lucra- 
rea mea ? 

2. Daca altora nu sunt apostol, 
vo& ânsă negreşit vă sunt; căci 
voi sinteţi în Domnul pecetea 

apostolii mele. 
3. Aceasta este apărarea mea
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către cei care mă ieau în cer- 
cetare. 

4. Nu avem oare drept să mân- 
căm şi să bem? 

5. Nu avem oare drept să du- 
cem încoace și încolo o soră ca 
femee. ca și ceilalţi apostoli și 
fraţi Domnului şi Chefa ? 

6. Sau numai eu şi Barnaba 
nu avem drept să nu lucrăm? 

1. Cine slujaşte vre odată ca 
ostaș cu plată de la sine ensuşi? 
Cine sădeșşte vie și nu mănâncă 
rodul ei? Sau cine păstorește 
turmă şi nu mănâncă din laptele 
turmei ? 

8. Nu vorbesc oare acestea ca 
om, .sau nu spune și legea a- 
cestea ? 

9. Pentru că în legea lui Moise 
este scris. Nu lega gura boului 
care treeră. Oare de boi "i este 
grijă lui Dumnezeu ? 

10. Sau pentru noi inadins 
zice ? Căci pentru noi s'a scris, 
că cel care ară pe temeiul nă- 
dejdei trebue să are, şi cel care 

-treeră pe temeiul nădejdei ca să 
să împărtășască. 

11. Daca noi vam semănat 
cele spirituale, mare lucru este 
daca noi vom secera cele fireşti 
ale voastre ? 

12. Daca alţi să împărtăşesc 
de acest drept asupra voastră, 
nu mai bine noi? Darnuneam 
folosit de dreptul acesta, ci toate 
le suferim, ca să nu punem vre 
o piedică evangelii lui Christos 

13. Nu ştiţi că cei care lucrează 
cele sânte mănâncă cele din san-   

-aceasta, 
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tuar ? Cei care slăruesc la altar 
'şi ieau partea lor cu altarul? 

14. Astfel a rinduit şi Domnul 
pentru cei care dau in ştire evan- 
gelia ca să trăiască din evan- 
gelie, 

15. Dar eu nu m'am folosit de 
nimic din acestea. Şi n'am scris 
acestea pentru ca astfel să se 
facă cu mine; căcă frumos este 
pentru mine mai bine să mor 
sau nimenea să nu nimiciască, 
cuvântul laudei mele. 

16. Pentru că daca binevestesc, 
nam cuvânt de laudă; căci ne- 
apărata trebuinţă mă ţine de a- 
proape să binevestesc ; şi Vai este 
pentru mine, daca nu binevestesc. 

17. Căci daca de bună voie fac 
am cuvenită plală,; iar 

daca nu de bună voie fac, 'mi 
sa încredinţat o sarcină de în- 
grijitor. - 

18. Deci care 'mi este plata cu- 
venită? Ca binevestind să fac 
evangelia a fi primită fără chel- 
tuială, pentru a nu face o rea 
întrebuințare de dreptul meu în 
evangelie. 

19. Căci stăpin de mine fiind 
faţă de toţi. m'am fâcut pe mine 
ensumi rob tuturor, ca să câștig 
pe mai mulți; 

20. Mam făcut Ludeilor ca lu- 
deu, ca să câştig pe ludei; celor 
de sub lege, ca sub lege, ne fiind 
ensumi sub lege, ca să câştig pe 
cei de sub lege; 

21. Celor care n'au legea, ca 
neavând eu legea, nu fiind eu 
fără legea lui Dumnezeu, ci su-
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pus legii lui Christos, ca să câștig 
pe cei fără lege; 

22. M'am făcut slab celor slabi, 
ca să câștig pe cei slabi; tuturor 
m'am făcut toate, ca cu ori ce 
chip să scap pe uni. 

23. Toate dar le fac pentru e- 
vangelie, ca să mă fac împreună 
părtaş al ei. 

24. Nu ştiţi că cei care aleargă 
în stadiu, toţi aleargă, dar unul 
iea darul de biruitor? Astfel a- 
lergaţi, ca să dobindiţi darul de 
biruitor, 

25. Oricare luptător ânsă să 
înfrânează de toate, aceia dar ca 
să ea o coroană peritoare, iar 
noi neperitoare. 

26. bu dar acum astfel alerg, 
nu ca cum aș alerga pe neștiute, 
astfel mă lupt cu pumnul, nu ca 
cum aş bate aerul, 

27, Ci "mi învineţese corpul eu 
pumnul și 'mi 1 târ&se ca peun 
rob, ca nu, după ce am fust al- 
tora vestitor, eu Ensumi să mă 
fac neprimit. 

CAP. X. 

Zarea Iudeilor în pustie este un semn de 
asprimea Dumnezecască, Sânia Cină ru 
trebue făcută în ospețe. Paza de cărnuri 
jerifite idolilor. 

1. Căci nu voesce, fraţilor, ea 
voi să nu știți, că părinţi noștri 
toţi erau sub nor, şi toţi trecură 
prin mare, 

2. Și toţi în Moise să botezară 
în nor și în mare, 

3. Şi toţi mâncară aceeaşi mân- 
care spirituală,   

4. Și toţi băură aceeași bău- 
tură spirituală; căci beau dintr'o 
peatră spirituală următoare, iar 
peatra era Christos; 

5. Dar Dumnezeu nu bine voi 
în mai mulţi dintre denşi; căci 

fură r&puși în pustie. 

6. Şi acestea au fost semne 
pentru noi, ca să nu fim noi 
poftitori de rele, după cum au 

poftit şi aceia. 
7. Şi nu fiţi idolatri, ea uni 

dintre denşi, după cum este scris: 
Sa pus poporul să mănânce și 
să bea, și s8 sculară să joace. 

8. Nici să nu facem desfrânări, 
după cum făcură desfrânără uni 
diutr'Enși şi periră într” o singură 
zi doăzeci și trei de mii. 

3. Şi să nu punem la încercare 
pe Domnul, după cum îi ispitiră 
uri dintr'enşi și periră de şărpi. 

10. Şi nu cârtiţi, după cum 
cârtiră uni dintr'enşi și periră de 

perzătorul. 
11. Şi acestea ca semne li să 

întimplau acelora, dar fu scris 
spre înţelepţirea noastră, la care 
au ajuns sfărşiturile veacurilor. 

12. Astfel care gândeşte că stă 
neclintit, fie cu luare aminte să 
nu cază. 

13. Incercare nu va apucat, 
de cât numai omenească; dar 
credincios este Dumnezeu, care 

nu va iîngădui ca voi să [iţi în- 
'cercaţi peste ce puleți, ci va face 
de odată cu încercarea și scă- 
parea, ca să puteţi răbda. 

14. De accea, iubiţi mei, fu- 

iți de idolatrie. 
<
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15. Ca unor mintoși vă vor- 
besc; judecaţi voi ce zie eu. 

16. Paharul binecuvântării pe 
care “Î binecuventăm, nu este 
oare împărtășire cu sângele lui 
Christos ? Pâinea pe care o frân- 
gem nu este oare impărtăşire cu 
corpul lui Christos ? 

1%. Pentru că o singură pâine 
este, un singur corp sintem noi, 

cei mulţi; căci toţi ne împărtăşim 
dintr'o singură pâine. 

18. Vedeţi pe Israel cel firesc; 
cei care mănâncă jerifele nu sânt 
oare părtași cu aliarul ? 

19. Ce spun eu dar? Căcesa 
înjunghiat pentru idoli este ceva? 
Sau că idolul este ceva? 

20. Nu, pentru că ce înjunghe 
păgâni, înjunvhe pentru demoni, 

și nu pentru Dumnezeu; nu voesce 
dar ca voi să vă faceţi părtaşi cu 
demoni. 

21. Nu puteţi bea paharul Dom- 
nului, şi paharul demonilor; nu 
puteţi să vă împărtășiţi de masa 
Domnului, şi de masa demo- 
nilor. 

22. Sau întărităm pe Domnul? 
Nu cumva sântem mai tari de 
cât densul ? 

23. Toate sânt ertate, dar 
nu toate folosesc. Toate sânt er- 
tate, dar nu toate întăresc. 

21. Nimenea să nu caute ale 
sale, ci fie care ale altuia, 

25. Mâncaţi ori ce să vinde în 
măcelărie, ne cercetând ceva pen- 
tru ştiinţa de sine; 

26. Căci al Domnului este pă- 
mentul și cele cu care este plin. 

  

27. Daca vă va chema cineva 
dintre necredincioși, şi voiţi să 
vă duceţi, mâncaţi orice vă este 
pus înainte, necercetând ceva 
pentru ştiinţa de sine. 

28. lar daca vă zice cineva: 
aceasta a fost jerifită, nu mân- 
cați, din pricina aceluia care a 
spus şi a științei de sine — căci 

al Domnului este pământul şi cele 
cu care este plin — 

29. Știiuţă de sine ânsă zic, 
nu a ta, ci a celuilalt; căci pen- 
tru ce este judecată starea, mea 

de sinemi de către o altă ştiinţă 
de sine Ensuși ? 

30. Daca eu stint părtaş Da- 
rului, pentru ce sânt mustrat 
de aceea pentru care eu mulţu- 
mes? | 

31. De aceea fie că mâncaţi, 
fie că beţi, fie că faceți ceva, 
toate faceţi le spre mărirea lui 
Dumnezeu. 

32. Fiţi nesmintitori şi Ludeilor 
și Elenilor şi bisericei lui Dum- 
nezeu, 

33. După cum şi eu plac tu- 
turor în toate, ne căutând folosul 
meu €nsumi, ci pe al multora, ca 
să fie măntuiți. 

CAP. XI. 

Bărbatul să se roage cu capul gol, femtea 
cu capul învelit. Despre Ayape. Infiinţarea. 
sântei Cint, 

1 Luaţi vă după mine, după 
cum și eu mam luat după Chri- 
stos. 

2. VE laud ânsă, fraţilor, că
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în toate vă aduceţi aminte de 
mine şi ţineţi datinele astfel după 
cum vi le am încredinţat vo&. 

3. Dar voesce ca voi să ştiţi, 
că Christos este capul ori cărui 
bărbat, iar bărbatul este capul 
femei, şi Dumnezeu este capul 
lui Christos. 

4. Ori ce bărbat care să roagă 
sau vorbeşte profetie, având era 

pe cap, necinstește capul său. 
5. Şi ori ce femee care să roagă, 

sau vorbește profetie cu capul 
neinvelit, neciusteşie capul ei; 
căci una și aceeași este cu cea 
rasă, 

6. Căci daca, o femee nu 'şi în- 
veleşte capul, şi tunză se; iar 
daca urit este pentru femee ca 
să se tunză sau să se rază, în- 
veliască, 'și capul. 

7. Căci un bărbat nu trebue 
să 'şi înveliască capul, fiind chi- 
pul și mărirea lui Dumnezeu; 
iar femeea este mărirea bărba- 
tului. 

8. Pentru că nu este bărbat 
din femee, ci femee din bărbat; 

9. Şi pentru că n'a fost făcut 
bărbat pentru femee, ci femee 
pentru bărbat; 

19. De aceea femeea trebue să 
aibă stăpinire asupra capului ei 
pentru ângeri. 

11, Ansă nici femee fâră băr- 
bat, nici bărbat fără femee nu este 
în Domnul. 

12. Căci după cum femeea este 

din bărbat, astfel şi bărbatul prin 
femee, iar toate sint din Dum- 
nezeu. 
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13. Judecaţi în voi Enşivă; cu- 

viincios este ca o femee neîn- 
velită la cap să se roage lui Dum- 
nezeu ? 

14. Şi nu vă învaţă chiar firea, 
că un bărbat daca poartă părul 
lung, necinste îi este, 

15. Şi o feme daca poartă p&- 
rul lung, mărire "i este? Pentru 
că părul lung "i este dat drept 
învelitoare. 

16. lar daca găseşte cineva cu 
cale să fie iubitor de ceartă, noi 
nu avem un asifel de obiceiu, și 

nici bisericile lui Dumnezeu. 

117, Poruneind ânsă& aceasta 
nu laud, fiind că nu vă adunaţi 
împreună spre mai bine, ci spre 
mai r&u. 

18 Mai 'ntâiu pentru că venind 
voi împreună în adunare aud că. 
sunt desbinări între voi; şi în 
parte cred. 

19. Căci deosibiri trebue să fie 
între voi, pentru ca cei lămuriţi 
să se facă cunoscuţi între voi. 

20. Deci când vă adunaţi în a- 
celaş loc nu este cu putinţă ca 
să mâncaţi cina Domnului; 

21. Pentru că fie care iea mai 
dinainte cina sa la o parte când 
mănâncă, şi asifel unuia "i este 
foame, iar altul este beat. 

22. Nu aveţi dar case ca să 
mâncaţi și să beţi? Sau despre- 
țuiţi Diserica lui Dumnezeu, şi 
daţi de ruşine pe cei care n'au? 
Ce să vă zic? Vă voi lăuda! In 
aceasta nu ză laud. 

23. Căci eu am primit de la 
„| Domnul ceea ce vam și dat, că, 
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Domnul lisus în noaptea când 
era dat prins luă pâine, 

24. Şi mulţumind o frânse și 
zise: Luaţi, mâncaţi, acesta este 
corpul meu care pentru voi este 
să fie frânt ; aceasta, faceţi spre a 
mea amintire. 

25. Aseminea şi paharul după 
cinare zicând: Acest pahar este 
noul aşăzământ în sângele meu; 
aceasta faceţi ori de câte oră 
beţi spre amintirea mea. 

26. Pentru că oră de câte ori 
mâncaţi pâinea aceasta, și beţi 
paharul acesta, moartea Dom- 
nului vestiți, până când va fi 
venit. 

27. Astfel cine cu nevrednicie 
mănâncă pâinea sau bea paharul 
Domnului, vinovat va fi de cor- 
pul și sângele Domnului. 

28. Cerce se dar omul pe sine, 
și astfel mănânce din această, 
pâine, și bea din acest pahar. 

29. Căci cine cu nevrednicie 
mănâncă și bea, osîndă pentru 
sine Ensuși mănâncă şi bea, daca 
nu judecă corpul Domnului. 

30. De aceea între voi mulţi 
sânt slabi și bolnavi, și mulţi a- 
dorm. 

31. Daca ânsă ne am judeca, 
be noi &ușine, n'am fi judecaţi; 

. Dar judecaţi fiind, sântem 
intoloati de Domnul, pentru ca 
să nu fim osindiţi de odată cu 
lumea. 

33. Astfel, fraţi mei, când vă 
adunaţi ca să mâncăţi, aşteptaţi 
uni pe alți. 

34. Iar daca "i este cuiva foame, 
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mănânce acasă; ca să nu văa- 

dunaţi spre osîndă. Cele lalte le 
voi rindui îndată ce voi fi venit. 

CAP. XI. 

i Impărțirea şi unitatea Darurilor Sântului 

Spirit. Multe membre sânt într'un corp. 

1. lar despre cele spirituale 
daruri, fraţilor, nu voesce ca voi 
să nu cunoaşteţi. 

2. Când eraţi păgâni, știți e că 
! crață duşi spre idoli muţi, 
cum aţi fi fost mânați. 

3. De aceea vă fag cunoscut 
că nimenea vorbind în Spiritul 
lui Dumnezeu nu zice: Anatema 
fie lisus; şi nimenea nu poate 
zice: Domn este Iisus, de cât nu- 
mai în Spiritul Sânt. 

4. Sânt ânsă împărțiri de 
Daruri, dar acelaş Spirit este; 

1 5. Şi sunt împărțiri de slujbe, 
! dar acelaş Domn este; 

6. Şi împărțiri de lucrări sânt, 
dar acelaş Dumnezeu este care 
lucrează toate în toţi. 

7. Şi fie căruia "i să dă arătarea 
Spiritului spre folos. 

8. Căci unuia "i se dă prin 
Spiritul Scut cuvânt de înţelep- 
ciune, iar altuia cuvânt de în- 
țelegere după rinduiala aceluiaș 
Spirit, 

9. Altuia credinţă în acelaş 
Spirit, altuia Daruri de tămăduiri 
în acelaș Spirit, 

10. Altuia lucrări de puteri, 
altuia profeție, altuia judecări de 
spirite, altuia feluri de limbi, al- 
tuia tâlmăcire de limbi. 
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11. Toate acestea ânsă le lu- 
crează unul și acelaş Spirit: îm- 
părțind fie căruia în parte după 
cum hotăraşte. 

12. Căci după cum corpul 
este unul și are multe membre, 
dar toate membrele corpului de 
și multe fiind un corp sânt, aşa 
este şi Christos; 

13. Pentru că şi întrun singur 
Spirit noi toți am fost botezați 
spre a fi un singur corp, fie lu- 
dei, fie Eleni, fie robi, fie stăpini 
de sine; şi toţi cu un singur Spi- 
rit am fost adăpaţi. 

14. Căci și corpul nu este un 
singur membru, ci multe. 

15. Daca va fi zis piciorul, 
fiind că nu sânt mână, nu sânt 
din corp, nu pentru aceasta nu 
este din corp 

16 Şi daca va fi zis urechea, 
fiind câ nu sânt ochiu, nu sânt 
din corp, nu pentru aceasta nu 
este din corp. 

17. Daca corpul întreg ar fi 
un ochiu, unde ar fiauzul? Daca 
întreg ar fi auz, unde ar fi mi- 
rosul ? 

18. Astfel dar Dumnezeu a pus 
membrele pe fie care dintre ele 
în corp, după cum a voit. 

19. Daca âns8 toate ar fi un 
singur membru, unde ar fi cor- 

pul? 
20. Astfel dar stint multe mem- 

bre, dar un singur corp. 

21. Nu poate ochiul să zică 
mâinei: Nam trebuinţă de tine, 
sau capul iarăşi să zică picioa- 
velor: N'am trebuinţă de voi.   

22. Ci ale corpului membre» 
care par a li mai slabe, sintcu 
mult mai mult neapărat trebui- 
toare, 

23. Şi cele care par a fi mai 
de necinste ale corpului, pe a- 
cestea, le îimbrăcăm cu mai multă, 
cinste, şi cele necuviiucioase ale 
noastre au mai multă bună cu- 
viinţă, 

24. lar cele cuviincioase ale 
noastre n'au trebuință, ci Dum- 
nezeu a intocmit corpul, dând 
mai multă cinste celui căruia "i 
lipseşte, 

25. Ca să nu fie neunire în 
corp, ci membrele să îngrijască 
d'o potrivă unele pentru altele. 

26. Şi daca un membru suferă, 
toate membrele suferă împreună; 
și daca un membru este mărit, 

toate membrele s& bucură îm- 
preună. 

21. Voi dar sânteţi corpul lui 
Christos, şi membre în parte. 

28. Şi pe uni "ia pus Dum- 
nezeu în biserică mai înteiu a- 
postoli, al doilea profeţi, al treilea 
învăţători, apoi a pus puteri, în 
urmă Daruri de tămăduiri, aju- 
torări, îndreptări, feluri de limbi. 

29. Oare toţi sunt apostoli? 
Oare toţi profeţi ? Oare toţi în- 
văţători ? Oare tuţi ax puleri ? 

30. Oare toţi au Daruri de tă- 
măduiri ? Oare toţi vorbesc cu 
limbi ? Oare toţi tălmâcese ? 

31. Rimniţi âns& Darurile mai 
mari, şi peste aceasta vă arăt 
o cale peste măsură.
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CAP. -XIII. 

Jubirea este mai presus de toate. 

1. Daca vorbesc cu limbile oa- 
menilor și ale ângerilor, iar iu- 
bire nu am, mam făcut aramă 
sunătoare sau chimbal sgomotos. 

2. Și daca am profeție şi știu 
tainele toate şi tot înţelesul lor a- 
dânc, și daca am toată credinţa, 
în cât să strămut munți, iar iu- 
bire nu am, nimic nu sânt, 

3. Și daca voi fi dat demân- 
care săracilor toată averea mea, 
şi dacu, voi fi dat corpul meu ca 
să fiu ars, iar iubire nu am, ni- 
mie nu folosesc. 

4. Iubirea este îndelung răb- 
dătoare, este plină de bunătăţi; 
iubirea nu rîmnește, iubirea nu 
este lăudăroasă, nu s8 îngâmfă, 

5. Nu este necuviincioasă, nu 
caută ale sale, nu intărita la mâ- 
nie, nu pune în socoteală răul, 

6. Nu să bucură de nedreptate, 
să bucură ânsă împreună cu a- 
devărul. 

1. Toate le suferă, toate le 
crede, toate le nădăjduește, toate 
le rabdă. 

8. Iubirea nici odată nu cade; 
iar fie profeţii, vor fi desfiinţate; 
fie limbi, vor încela; fie înţele- 
sul adâne, va fi desfiinţat. 

9. Căci în parte cunoaștem, și 
în parte vorbim profetie ; 

10. lar când va fi venit desă- 
verşitul, ce este în parte va fi 
desființat, 

11. Când eram copil, vorbiam   

ca un copil, gândiam ca un co- 
pil, 'mi dam părerea ca un copil; 
când m'am făcut bărbat am de- 
sfiinţat cele ale copilului. 

12. Căci acum vedem priutr'o 
oglindă întrun chip întunecos, 
dar atunci faţă în față; acum 
cunosc în parte, dar atunci voi 
cunoaște în tot, după cum am și 
fost bine cunoscut. 

13. Acum dar remâne credința, 
nădejdea, iubirea, aceste trei; 
jar mai mare dintr” acestea este 
iubirea. 

CAP. XIV. 

Darul limbilor și Darul profeţii. Intrebuin- 
area bună şi întrebuinţar-a rea a Daru- 
rilor în biserică. Hemeea trebue să tacă în 
biserică, 

1. Alergaţi să dobindiţi iubirea ; 
rimniţi âns€ cele spirituale da- 
ruri, dar mai virtas să vorbiți 
profetic. 

2. Pentru că cine vorbește cu 
limbă, nu vorbește oamenilor, ci 
lui Dumnezeu; căci nimenea nu 
înţelege; cu spiritul ânsă vor- 
bește taine. 

3. lar cine vorbește profetie, 
întăreşte şi îndeamnă şi mângâe 
pe oameni prin vorbirea sa. 

4. Cine vorbeşte cu limbă s5 
întărește pe sine Ensuşi, dar cine 
vorbește profetic întărește bise- 
rica. 

5. Doresc ca voi toţi să vor- 
biţi cu limbi, dar mai virtos să 
vorbiţi profetic; mai mare este 
ânsă cine vorbește proteuc, de cât



EPISTOLA I CĂTRE CORINTENI 

cine vorbește cu limbi, afară nu- 
mai daca tălmăceşte, pentru ca 
biserica să dobindiască întărire. 

6. Acum dar, fraţilor, daca voi 

fi venit la voi vorbind cu limbi, 
ce voi folosi vo, daca nu voi [i 
vorbit la voi sau în descoperire 
sau în înţeles adânc sau în pro- 
feţie sau în învăţătură? 

7. Cele neinsulleţite deşi dau 
de la sine sunet, fie fluer, fie 
chitară, daca ânsă nu vor fi dat 
sunetelor o deosibire, cum va fi 
cunoscut ce este cântat cu flu- 

erul sau ce este cântat cu chi- 
tara ? 

8. Căcă daca și trimbiţa va fi 
dat un sunet nehotărit, cine se 
va, pregăti la bătălie? 

9. Astfel și voi prin limba voa- 
Stră daca nu veţi fi dat un cu- 
vent lesne de înţeles, cum va fi 
cunoscut ce este vorbit? Căci 
veţi fi oameni care vorbesc în 
vânt. 

10. Sânt mulţime poate de fe- 
luri de graiuri în lume, şi nici 
un fel de graiu nu este fără în- 
ţeles. 

11, Deci daca nu ştiu înţelesul 
graiului, voi fi barbar pentru cel 
care vorbește, şi cel care vorbește 
ea fi barbar la mine. 

12. Astfel și voi, fiind că sân- 
teţi rimnitori de spirite, căutaţi 
pentru întărirea, bisericei, ca, să 

aveţi prisos. 
13. De aceea cine vorbește cu 

limbă, roage se ca să tâlmă- 
ciască. 

14. Pentru că daca mă&rog cu   
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limbă, spiritul -meu să roagă, iar 
mintea mea, este neroditoare. 

15. Ce este dar? M& voi ruga 
cu spiritul, m& voi ruga ânsă și 
cu mintea; voi cânta cu spiritul, 
voi cânta ânsă şi cu mintea. 

16. Fiina că daca cu spiritul 
binecuvintezi, cel care ţine locul 
celui neștiutor. cum va zice A: 
min la mulţumirea ta? De oare 
ce nu ştie ce zici. 

17. Negreșit tu mulţumești bine, 
dar celălalt nu este întărit. 

18. Mulţumesc lui Dumnezeu, 
eu vorbesc cu limbă mai mult 
de cât voi toţi; 

19. Dar în biserică voese să 
vorbesc cinci cuvinte cu mintea 
mea, ca să învăţ şi pe alţi, de 
cât zece mii de cuvinte în limbă. 

20. Fraţilor, nu fiţi copii la 
minte, ci în privinţa răutăţii fiţi 
copii, iar la minte fiţi oameni 

deplini. 
21. In lege este scris că în 

oameni de altă limbă, și în buze 
ale altora voi vorbi poporului a- 
cestuia, şi nici astfel nu mă vor 
asculta, zice Domnul. 

22. De aceea limbile sunt spre 
semn nu credincioşilor, ci ne- 
credincioșilor, iar vorbirea pro- 
fetică este nu pentru necredin- 
cioşi, ci pentru credincioşi. 

23. Deci daca biserica întreagă 
se va fi adunat în acelaș loc, şi 
toţi vorbesc cu limbi, şi vor fi 
venit înăuntru neștiutori sau ne- 
credincioşi, nu vor zice că vaţi 

eşit din fire? 
24. Iar daca toţi vor fi vorbit
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profetic, și va fi venit înăuntru 
vre: un necredincios sau neștiu- 

tor, mustrat este el de toţi, și 
„judecat este de toți, 

25. Cele ascunse ale inimei 
sale să fac învederate; şi uşa că- 
zend pe faţa lui s& va închina 
lui Dumnezeu, vestind că cu a- 
devărat Dumnezeu este între voi. 

26. Deci ce este, fraţilor? 
Când vă adunaţi împreună, fie 
cine are un psalm, are o învă- 
țătură, are o descoperire, are o 
limbă, are o tâlmăcire; toate să 
fie spre întărire. 

27. Fie că vorbeşte cineva cu 
limbă, câte doi sau cel mult câte 
trei vorbiască, şi pe rînd, şi unul 
tâlmăciască,; 

28. lar daca nu este tâlmaciu, 
tacă în biserică, vorbiască 'şi ânsă 
sieşi și lui Dumnezeu. 

29. Profeţi ânsă vorbiască doi 
sau trei, şi judece cejlalţi. 

30. Dar daca se va fi desco- 
perit altuia care stă, tacă cel d'in- 
tâiu. 

31. Căci puteţi toţi câte unul 
să vorbiţi profetic, pentru ca toţi 
să înveţe și să fie îndemnați. 

32. Şi spirite de profeţi sânt 
supuse la profeţi; 

33. Căci Dumnezeu nu este al 
neorinduelei, ci al păcii. Ca în 
toate bisericile sânţilor, 

31. Femeile tacă în biserici, 
căci nu li să dă voie să vorbiască, 
ci să fie supuse, după cum zice 
şi legea. 

35. lar daca. voesce să înveţe 
ceva, întrebe a casă pe bărbaţi 
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lor; pentru că urit este pentru 
femee să vorbiască în biserică. 

36. Sau a eşit de la voi cu- 
ventul lui Dumnezeu, sau a ajuns 
la voi numai ? 

37. Daca cineva gândește 
că este profet sau spiritual, cu- 
noască bine ce vă scriu, că este 
porunca Domnului, 

38. Dar daca nu cunoaşte ci- 
neva, să nu cunoască, 

39. Astfel dar, fraţi mei, 
rimniţi vorbirea profetică, și nu 
împedicaţi vorbirea cu limbi; 

40. Dar toate să se facă cu 
bună cuviinţă și după rinduială. 

CAP. XV. 

Invierea lui Chris'os este temelia credinţei 
noasire, Moartea este cel din urmă vrăj- 
maş. Bo ezul pentru morţi, Inzierea mor- 
ților. Noul corp. 

1. Vă fac cunoscut, fraţilor, e- 
vangelia pe care am binevestito 
vog, pe care aţi și primito, în 
care şi staţi, 

2. Prin care şi sănteţi mântuiţi, 
daca ţineţi cu tărie cu ce cuvânt 
vam binevestit vo, afară numai 
daca în zadar aţi crezut. 

3. Căci vam dat în cele d'in- 
iciu aceea ce am şi primit, că 
Christos a murit pentru păcatele 
noastre potrivit scripturilor, 

4. Şi că fu îmormântat, şi că 
a învieat a treia zi potrivit serip- 
turilor, 

5 Şi că săarătâ lui Chefa, după 
aceea celor doisprezece. 

6. În urmă să arătă de odată 

la peste cinci sute de fraţi, din-
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tre care mai mulţi sânt rămaşi 
penă acum, iar uni adormiră. 

1. După aceea să arătă lui 
Iacob, în urmă tuturor aposto- 

lilor. 

8. lar în urmă de toţi, mi să 
arătă și mie, nașterii timpurii 
oare cum, 

9. Căci dintre apostoli eu stint, 
cel mai mic, ca unul care nu 
sânt de îndestul să fiu numit a- 
postol, pentru că am urmărit bi- 
serica lui Dumnezeu, 

10. Ansă prin Darul lui Dum- 
nezeu sânt aceea ce sânt, și Da- 
rul lui faţă de mine nu s'a făcut 
nelucrător, dar am muncit mai 
mulit de cât denși toţi, și nu eu, 
ci Darul lui Dumnezeu împreună 
cu mine. 

11. Deci fie că eu, fie că a- 
ceia, aşa predicăm, şi astfel aţi 
crezut. 

12. lar daca s8 predică Chri- 
stos că a inviat dintre morţi, cum 
zie uni între voi că nu este în- 
viere de morţi? 

13. lar daca nu este înviere 
de morţi, nici Christos n'a în- 
vieat; 

14. Iar daca Christos n'a învieat, 
deșartă este dar predica noa- 
stră, deşariă și credința voastră. 

15. Dar sintem aflați şi mar- 
tori mincinoși ai lui Dumnezeu, 
fiind că am mărturisit împrotiva 
lui Dumnezeu că a învieat pe 
Christos, pe care nu "la învieat, 
daca cu adevărat morți nu să în- 
viează. 

16. Căci daca morţi nu să în-   

viează, nici Christos n'a fost în- 
vieat; 

17. lar daca Christos n'a fost 
învieat, de nimic este credinţa 
voastră, sânteţi ânchă în păcatele 
voastre. 

18. Prin urmare perduţi sânt 
și cei adormiţi în Christos. 

19. Daca în vieaţa aceasta sâin- 

tem numai nădăjduind în Chri- 
stos, sântem mai de plâns de cât 
toți oameni. 

20. Acum âns& Christos a. 
fost învieat dintre morţi, pirga 

celor adormiți. Ă 
21. Căci, de oare ce printr'un 

om este moarte, printr'un om este 
și înviere de morţi. 

22. Pentru că după cum în 
Adam toți mor, astfel şi în Chri- 
stos toţi vii vor fi făcuţi. 

23. Dar fie care în a sa ceată; 
: pîrgă este Christos, apoi cei ai 

lui Christos la venirea sa, 
21. După aceea sa ji sfârșitul, 

când dă împărăţia lui Dumnezeu 
şi Tatăl, când va fi desfiinţat ori 
ce domnie, și ori ce stăpînire, și 
ori ce putere. 

25. Căci trebue ca elsă împ&- 
răţiască penă ce va fi pus pe toţi 
vrăjmaşi sub picioarele sale. 

26. Moartea, cel din urmă vrăj- 

maș, este desfiinţală. 
27. Căci toate lea supus sub 

picioarele lui. iar când va fi zis 
că toate au fost supuse, învederut 

este, că afară de cel care "i a su- 

pus lui toate; 
28. lar când va fi supus lui 

toate, atunci şi Fiul ensuşi va 

 



  

        

    

   

  

    

    
    

  

    
   

   

fi supus celui :care "i.a supus 
toate, casă fie Dumpezeu totul în 
toate. 

29. ind că ce vor face cei 
: care să botează pentru cei morţi? 
“Insfărşit daca morţi nu să în- 
viează, pentru ce să mai botează 

pentru denși? 
“80. Pentru ce stăm şi noi în 

primejdie în fie care ceas? 
31. In fie care zi mor, pe lauda 

voastră, fraţilor, pe care o am 
în. Christos lisus Domnul nostru. 

32. Daca,ca om mam luptat 
cu dobitoace -sălbatice în kfes, 
care 'mi este folosul? Daca morţi 
nu să înviează, să mâncăm şi să 
“Dem, căci mâine murim. 

"- 33. Nu fiţi rătăeiţi; vorbiri rele 
strică obiceiuri bune. 
84. Treziţi vă cum se cade, şi 
nu păcâtuiţi; căci uni au necu- 

noşunţă de Dumnezeu, spre ru: 
şinea voastră vorbesc. 

35. Dar va zice cineva: Cum 
s8 înviează morţi ? In ce fel de 

„corp vin ei? 
36. Nemintosule, tu ce semini, 

„nu răsare, daca nu va fi pu- 
trezit; 

37. Şi ce semini, nu semină 
"corpul ce are să fie, ci grăuntele 
"gol, daca să inemereşte, de grâu 

sau de ceva din celelalie; 

38. Dar Dumnezeu "i dă corp 
„după cum a voit, şi fie căruia 
"dintre seminţe corpul ei. 
„89. Nu orice carne este a- 
ceeași carne; ci alla carne de 
oameni, alta de vite, alta de pa- 

sări, alta de peşte. 

    

  

40. Şi corpuri cerești sânt, şi 
corpuri pământești; dar alta este 
mărirea celor cereşti, și alta a 
celor pămeutești. 

41. Alia este strălucirea soa- 
'relui, şi alta strălucirea lunei, şi 
alta strălucirea stelelor; căci stea 
de stea să deosibește în stră- 
lucire, 

42. Astfel este şi învierea mor- 
ţilor. Este semănat în putrejune, 
este deșteptat în neputrejune; 

43. liste semănat în necinste, 
este deșieptat în mărire; este se- 
mănat în slăbiciune, este deștep- 
tat în putere; 

44. Este semănat corp firesc, 
este deșteptat corp spiritual; da- 
va este corp firesc este și spi- 
ritual. | 

45. Astfel și este scris: S'a fă- 
cut îutiul om Adam spre suflet 
de vieaţă. Cel din urmă Adam 
spre spirit dătător de vicaţă. 

46. Dar nu spiritualul este cel 
d'iuteiu, ci tirescul; după aceea 

spiritualul. 
47. Întâiul om este din păment, 

de lut. Al doilea om, Domnul, este 
din cer. 

48 Ce îel este cel de lut, astfel 
sint şi cei de lut; şi co fel este cel 
ceresc, astlel sânt şi cei cereşti; 

49. Şi după cum am purtat 
chipul celui de lut, vom puela și 
chipul celui ceresc. 

50 Aceasta ânsă o zic, îra- 
ţilor, că carne şi sânge nu pot să 
moșteniască împărăua lui Dum- 
nezeu, nici pulrejunea nu mo- 
șteneşte neputrejunea, 
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51. lată, taină vă spun; toţi nu 
vom adormi, dar toţi vom fi 
schimbaţi, 

52. Intrun moment, într'o cli- 
peală de ochiu, la cea din urmă 

trimbiţă; căci va trimbiţa, -și 
morţi s&vorscula fără stricăciune 
și noi vom fi schimbaţi. 

53. Pentru că trebue ca stri- 
“căciosul acesta să îmbrace nestri- 
<ăciune, și muritorul acesta să 

îmbrace nemurire. 
54. Iar când stricăciosul acesta, 

va fi îmbrăcat, nestricăciune, şi 
inuritorul acesta va fi îmbrăcat 
nemurire, atunci va fi cuvântul 
care este scris: Inghiţită fu moar- 
tea spre biruire. 

55. Unde "ţi este, moarte, bi- 
ruința ? Unde “ţi este, moarte, 
acul ? 

56. lar acul morţii este păca- 
tul, şi puterea păcatului este le- 
gea. 

57. Dar mulţumită lui Dum- 
nezeu. care ne dă biruinţa prin 
Domnul nostru Iisus Christos. 

58. De aceea, fraţi mei iubiţi, 
fiţi nemișcaţi, neclintiţi, prisosind 
tot dauna în lucrul Domnului, şti- 
ind că osteneala voastră nu este 
deşartă în Domnul. 

CAP. XVI. 

Strângere de ajutoare pentru Chreștină, Ti- 
moteu, Apoline, casa lui Stefan. 

1. Cât pentru strângerea de a- 
jutoare ce este pentru cei sânţi. 
faceţi şi voi astfel, după cum am 
poruncit bisericilor Galati.   
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2. In fie care înttia zi a săp- 
tămînei, fie care dintre voi să 
pue de o parte a casă strângând 
din aceea ce “iar merge bine, 
pentru ca nu, când voi fi venit, 
atunci să se facă strângreri de a- 
jutoare. 

3. Şi când voi fi sosit la voi, 
pe care i veţi fi găsit buni, pe 
aceştia "i voi trimite prin epistole, 
ca să ducă darul vostru la Ieru- 
salem. 

4. lar daca, este cu cale ca şi 
eu să mă duc, vor merge împre- 

ună cu mine. 
5. Voi veni ânsă& la voi, când . 

voi fi trecut prin Macedonia; căci 
prin Macedonia trec; 

6. Și, poate, voi rămâne la 
voi, sau și voi erna, pentru ca 
să mă însoţiţi voi, unde mă voi 
duce. 

1. Căci nu voesc ca să vă văd 
acum în treacăt; pentru că nă- 
dăjduese să rămân câtva timp 
la voi, daca Domnul va fi dat 
voie. 

8. Voi rămâne ânsă în Efes 
penă la Cincizecime; 

9. Pentru că uşă mare și de 
înrîurire 'mi este deschisă, şi 
mulți 'mi stau împrotivă. 

10. Daca dar Timoteu va fi 
venit, luaţi seama ca să fie la 
voi fără teamă, căci lucrează lu- 
crul Domnului ca și mine; 

11. Deci să nu '] despreţuiască, . 
cineva. Însoţiţi 1 dar în pace, ca 
să vie la mine; pentru că] a- 

ștept cu fraţi. 
12. Cât pentru Apoline, fra= 

19
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tele, mult "lam îndemnat ca să 
vie la voi cu fraţi; şi cu totul 
nu îi lipsia voinţa ca să vie a- 
cum, dar va veni îndată ce va 
fi găsit timp nemerit. 

13. Vegheaţi, fiţi statornică 
în credinţă, îmbărbătaţi vă, întă- 
riţi vă. A 

14. Toate ale voastre în pace 
să se facă. 

15. V5 îndemn ânsă, fra- 
ților, — ştiţi casa lui Stefana, că 
este pirga Achaii, şi s'au rinduit, 
pe denși ânsuşi spre slujire sân- 
ţilor, — 

16. Ca și voi să fiţi supuşi u- 
nora ca aceștia, şi ori căruia 

care lucrează împreună și să oste- 
nește. 

17. M& bucur de venirea lui 
Stefana și Fortunatu și Achaicu, 

pentru că aceștia au împlinit lipsa 
voastră. 

18. Căci au ușurat spiritul meu 
și al vostru. Deci cunoaşteţi bine 
pe uni ca aceştia. 

19. Vă urează bisericile Asii. 
Vă urează multe Acuila și Prisea 
împreună cu. biserica, care este 
în casa lor. 

20. Vă îmbrăţişază toţi fraţi. 
Imbrăţişaţi vă uni pe alţi în să- 
rutare sântă. 

21. Urarea mea cu mâna 
mea a lui Pavel. | 

22. Daca cineva nu iubeşte pe 
Domnul, anatema fie. Maran ata. 

23. Darul Domnului lisus cu 
voi. 

24. Iubirea mea cu voi toţi în 
Christos lisus.   

ADOA EPISTOLĂ 

CĂTRE 

CORINTENI 

CAP. 1. 

Pavel dirueşte cu ajutorul lui Dumnezeu toate 
suferinţele. Hotărtrea lui d'a vedea pe Co- 

rinteni. Făgăduinţile lui Dumnezeu sâni 
întărite în Christos. 

1. Pavel apostol al lui Christos 
lisus prin voinţa lui Dumnezeu, 

şi Timoteu fratele bisericei lui 
Dumnezeu, celei care este în Co- 

| rint, împreună cu toţi sânţi care 
| sânt în toată Achaia, 

2. Dar voă şi pace de la Dum- 
nezeu, Tatăl nostru și de la Dom- 
nul lisus Christos. 

3. Binecuvîntat este Dum- 
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nezeul și Tatăl Domnului nostru 
lisus Christos, Tatăl îndurărilor 
și Dumnezeu al ori cărei mân- 
gâeri, . 

4. Care ne mângâe pe noi pen- 
tru toată suferința noastră, ca, 
prin mângâerea cu care €nşine 
sintem mângâeaţi de Dumnezeu, 

să putem noi mângâea pe cei 
care sânt în ori ce suferinţă, 

5. Pentru că după cum pati- 
mile lui Christos prisosesc asupra, 
„noastră, astfel prisosește prin 
Christos şi mângâerea noastră. 

6. Fie dar că sântem strim- 
toraţi, pentru mângâerea voastră 
şi pentru mântuire sântem strim- 

toraţi; fie că sintem mângâeaţi, 
pentru mângâerea voastră care 
este lucrătoare în suferirea cu 
răbdare a acelorași patimi, pe 
care și noi le pătimim. Şi nă- 
dejdea noastră este tare pentru 
voi, 

7. Știind că după cum stinteți 
părtași ai patimilor, astfel sântei 
și ai mângâerii. 

8. Căci nu voim, fraţilor, 
ca voi să nu știți de suferinţa, 
noastră, ce ni s'a făcut în Asia, 
că foarte mult peste putere am 
fost îngreoiaţi, în cât noi arn fost 
cu desăvârșire în nedomirire şi 
în privinţa vieţei; 

9. Dar chiar în noi Enşine am 
avut hotărirea morţii, ca să nu 
fim încrezători în noi €Enşine, 
ci în Dumnezeu, care înviează, 
morţi, 

10 Care nea scăpat pe noi din- 
u'o moarte aşa de mare, și ne   

va scăpa, în care am nădăjduit. 
că ne va scăpa şi mai departe, 

11. Fiindu ne și voi de ajutor 
cu rugăciunea pentru noi, ca din 
multe feţe darul făcut no& să fie 
mulţumit prin mulţi pentru noi. 

12. Pentru că lauda noastră 
aceasta este: mărturia științei 
noastre de noi Enşine, că în sân- 
“țenie şi curăție:de la Dumnezeu, 
nu în înţelepciune omenească ci 
în Darul lui Dumnezeu, ne am 
purtat în lume, dar mai ales către 
voi. 

13. Căci nu altele vă scriem, 
de cât cele ce citiţi sau şi înțe- 
legeţi, am ânsă nădejde că pe&nă 
în cele din urmă veţi înţelege, 

14. — După cum ne aţi şi în- 
țeles în parte — că noi vă sân- 
tem cuvânt de laudă, după cum 

și voi no, în zioa Domnului no- 
stru lisus. 

15, Şi pe această deplină 
încredere eram hotărit să vin mai 
'ntâiu la voi, ca să aveţi un al 
doilea Dar, 

16. Şi pe la voi să trec în Ma- 
cedonia, și iar din Macedonia să 
vin la voi, şi să fiu petrecut de 
voi în Iudea. 

1'.- Deci aceasta. hotărind, nu 
cumva dar am făcut ceva cu 
ușurință ? Afară numai, că ceea 
ce mă chibzuese, potrivit cărnii 
mă chibzuesc ca să fie la mine 
aşa, așa şi nu, nu. 

18. Dar credincios este Dum- 
nezeu prin aceea, că cuvântul 
nostru către voi nu este așa 
şi nu.
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19. Pentru că al lui Dumnezeu 

Fiu lisus Christos care fu pre- 
dicat între voi prin noi, prin 
mine și Silvan și Timoteu, nu 
fu așa şi nu, ci aşa a fost în 
sine. 

20. Căci atât de multe făgă- 
duinţe ale lui Dumnezeu sânt 
într'ensul așa; de aceea şi prin- 

tr'€nsul Amin, lui Dumnezeu mă- 
rire prin noi. 

21. lar cel care ne face sta- 
tornici împreună cu voi în Chri- 

“stos, și care ne unse, este Dum- 

nezeu, 

22. Care ne și pecetlui, şi dete 
arvuna Spiritului în inimile noa- 
stre. 

23. Eu ânsă chem pe Dumne- 
zeu martor pentru sufletul meu, 
că cruţându vă pe voi n'am mai 
venit la Corint; | 

24. Nu oi zice că avem stăpi- 
nire peste credinţa voastră, ci 
pentru că sintem împreună ajută- 
tori ai bucurii voastre; căci staţi 
în credinţă. 

CAP. II. 

devenirea lui Pavel este o crutare pentru 

Corinteni, Ertarea celui desfrânat. Călă- 
toriile lui Pavel și isbânzile sale, 

1. În mine ensumi daram gă- 
sit cu cale aceasta, casă nu vin 
la voi iar cu întristare. 

2. Căci daca eu vă intristez, 
cine mai este care mă înveselește 
pe mine, afară numai de cel în- 
tristat de mine. 

3. Şi am scri chiar aceasta, 
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ca nu după ce voi fi venit, să 
am întristare Qin partea acelora 
de care trebuia să mă bucur, a- 
vend încredere în voi toţi, că 
bucuria mea este a voastră tu- 
turor, 

4. Pentru că din multă supă- 
rare şi strimtorare a inimei vam 
scris printre multe lacrămi, nu 
ca să fiţi întristaţi, ci ca să cu- 
noașteţi iubirea pe care o am mai 
mult către voi. 

5. Daca dar cineva a în- 
tristat, nu pe mine m'a întristat, 
ci în parte, ca să nu'7 mai în- 
greuez ânchă, pe voi toţi. 

6. Destul este pentu unul ca 
acestia pedeapsa aceasta, care % 
“a făcut de către mai mulți, 

1. În cât voi d'improtivă mai 
bine să '7 ertaţi și să " mângâeaţi, 
ca nu cumva unul ca acesta să, 
fie înghiţit de o mai mare în- 
tristare. 

8. De aceea vă îndemn să ho- 
tăriță iubire în privinţa lui; 

9. Căci pentru aceasta am și 
scris, ca să cunose lămurirea 
voastră, daca sânteţi ascultători 
în toate. 

10. lar cui îi ertaţă ceva, și eu 
i ert; pentru că şi eu, daca am 
eriat ceva, am ertat aceasta pen- 
tru voi în faţa lui Christos, 

11. Ca să nu fim dobindiți de 
Satana; căci gândurile lui nu ne 
sunt 15 Aposoute. 

2. Venit fiind dar la Troa 
ventra. evangelia lui Christos, şi 
fiindu 'mi ușă deschisă, în Dom- 
nul,
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13. N'avui linişte în spiritul 
meu, fiind că n'am găsit pe Titu 
fratele meu, ci după ce m'am 
despărţit de denși am eșit în Ma- 
cedonia. 

14. Mulțumită dar lui Dumne- 
zeu, care tot dauna ne duce în 
s&rbarea biruinţii sale în Chri- 
stos, și face cunoscut prin noi 
în oră ce loc mirosul cunoştinţei 
lui. 

15. Pentru că al lui Christos 
bun miros sintem noi lui Dum- 
nezeu și între cei care sânt mân- 
tuiți şi între cei care sunt per- 
duţi, 

16. Unora miros de moarte spre 
moarte, altora miros de vieaţă 
spre vieaţă,. Şi cine este destoinie 
la acestea ? 

17. Căci noi nu prefacem ca 
cei mulţi cuventul lui Dumnezeu; 
ci ca din curăţie, ci ca de la 
Dumnezeu vorbim înainţea lui 
Dumnezeu în Christos. 

CAP. III. 

Pavel să face cunoscut pe sine Ensuşi Corin- 
tenilor, Litera și Spiritul, AcoperemEntul 
dud Moise este ridicat în Christos, 

1. Incepem să ne facem iar 
cunoscut pe noi enşine? Afară 
numai daca avem trebuinţă, ca 

uni oameni, de epistole de cu- 
noaștere către voi stu de la voi. 

2, Voi sunteţi epistola noastră, 
înscrisă în inimile noastre, cu- 
noscută, și citită de toţi oameni, 

3. Cunoscuţi fiind voi că stin- 
teţi epistolă a lui Christos, slu-   
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jită de noi, înscrisă nu cu cer- 
neală ci cu Spiritul viului Dum- 
nezeu, nu pe plăci de peatră, 
ci pe plăci de carne, pe inimile 
voastre. 

4. O astfel de încredere avem 
dar prin Christos către Dum- 
nezeu, 

5. Nu voi zice că prin N0i 6n- 
şine sântem destoinici să jude- 
căm ceva ca de la noi nșine,ci 
destoinicia noastră este de ia 
Dumnezeu, 

6. Care nea şi făcut ai unui 
așăzăment nou destoinici sluji- 
tori, nu ai literei, ci ai spiritului, 
pentru că litera omoară, iar spi- 
ritul face viu. 

1. lar daca cea de moarte a- 
ducătoare slujire săpată în litere 
pe petre s'a făcut în măreție, în 
cât fii lui Israel nu putură să și 
ţină neclintit privirea la faţa. lui 
Moise din pricina măreţii feţei 
lui, care măreție avea să fie de- 
sființată, | 

8. Cum nu va fi oare mult 
mai măreaţă slujirea spiritului ? 

9. Pentru că daca în slujirea 
aducătoare de osîndă este măreție, 
cu mult mai mult prisosește în 
măreție slujirea aducătoare de în- 
dreptăţire. 

10. Căci chiar măreţia nu este 
măreție în această parte, din pri- 
cina măreţii celei peste m&sură. 

11. Pentru că daca ceea ce are 
să fie desființat este măreț, cu 
mult mai mult este măreț ceea 

ce rămâne. 
12. Deci avenă o astfel de nă-
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dejde ne folosim cu multă în- 
drăsneală, 

13. Si nu punem acoperemânt 
pe fața noastră după cum Moise 
punea acoperement pe faţa sa, 
pentru ca fii lui Israel să nu ţină 
neclintit privirea la sfârșitul celui 
ce avea să fie desfiinţat. 

14. Ci învertoșate fură gându- 
rile lor. Căci penă în zioa de 
astăzi acelaş acoperemânt ră 
mâne la citirea vechiului așăză- 
ment, nedescoperit fiind că este 
desființat în Christos: 

15. Ci până astăzi este acope- 
remeni pe inimile lor, când este 
citit Moise; 

16. Dar când s8 va fi întors la 
Domnul inima lor, acoperemântul 
este luat la o parte. 

17. Domnul ânsă este Spiritul, 
și unde este Spiritul Domnului, 
acolo este stare de sine. 

18. lar noi toţi, cu faţa desco- 
perită în oglindă privind mărirea 
Domnului, sântem schimbaţi în 
acelaș chip de la mărire la mă- 
rire, după cum este de la Domnul 
Spiritului. 

CAP. IV. 

Evangelia unora, este descoperită, altora a- 
coperită. Toate suferinţile sânt biruite pe 
temeiul nădejdei în mărirea veclnică. 

1. De aceea având noi această 
însărcinare, după cum am fost 
miluiţi, nu perdem răbdarea, 

2. Ci am înlăturat de la noi 
cele ascunse ale ruşinei, neum- 
blând în viclenie, nici prefăcând   

cuventul lui Dumnezeu, ci prin 
arătarea adevărului făcendu ne 
pe noi €Enșine cunoscuţi către 
ori ce știință de sine a oamenilor 
în faţa lui Dumnezeu. 

3, lar și daca este acoperită 
evangelia noastră, între cei per- 
duţi este acoperită, 

4. În care dumuezeul veacului 
acestuia a întunecat gândurile 
necredincioşilor, ca să nu dea 
raze luminarea evangelii măririi 
lui Christos, care este chipul lui 
Dumnezeu, : 

5. Pentru că nu ne predicăm 
pe noi Enşine, ci pe Christos lisus 
Domnul, iar pe noi 6nşine slu- 
jitori voştri prin Lisus. 

6. Fiind că Dumnezeu care po- 
runci «Din întunerec lumineze 
lumina», e? este care a luminat 
în inimile noastre, spre lumina- 
rea cunoaşterii măririi lui Dum- 

nezeu în faţa lui lisus Christos. 
1. Avem ânsă comoara a- 

ceasta în vase de lut, pentru ca 
coverşirea puterii să fie a lui 
Dumnezeu, și nu zentud de la 
noi, 

8. In ori ce chip sântem apă-. 
saţi dar nu strimtoraţă, aduşi în 
nedomirire dar nu lipsiţi de nă- 
dejde, 

9. Urmăriţi dar nu părăsiţi, a- 
runcaţi jos dar nu perduți, 

10. Tot dauna purtând pretu- 
tindini în corpul nostru moartea 
lui lisus, ca şi vieaţa lui lisus 
să fie arătată în corpul nostru. 

11. Căci pururea, noi cei vii 
suntem dați spre moarte pentru
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lisus, ca și vieaţa lui lisus să fie 
arătată în carnea noastră cea mu- 
ritoare. 

12. Astfel moartea lucrează în 
noi, iar vieaţa în voi. 

13. Avend dar acelaş spirit al 
credinţei, după cum este scris, 
am crezut, de aceea am vorbit, 

şi noi avem încredere, de aceea 
şi vorbim. 

14. Știind că cel care a învieat 
pe Domnul lisus, ne va înviea 
şi pe noi cu lisus, şi ne va în- 
fâţişa împreună cu voi. 

15. Căci toate sânt pentru voi, 
ca Darul îmulţit fiind prin mai 
mulţi să prisosiască mulţumirea 
spre mărirea lui Dumnezeu. 

16. De aceea nu perdem 
răbdarea, ci şi daca omul nostru 
din afară, este prăpădit, dar cel 
d'inăuntru al nostru este înoit 
din zi în zi. 

17. Pentru că micimea de pu- 
ţin timp a suferinței noastre de- 
s&verșeşte pentru noi în chip 
peste măsură până a coverși o 
cumpă&nă vecinică de mărire, 

18. Fiind că noi nu îndreptăm 
privirea la cele ce sint văzute, 
ci la cele ce nu sânt văzute; căci 

cele văzute sint trecătoare; iar. 
cele nevăzute vecinice. 

CAP. V. 

'rebue să îmbrăcăm haina noă cerească în 

Zocul celei pământeşti. Dorinta de vieata 
aecinică. Jspăşirea și împăcarea noastră. 

1. Căci știm că, daca va fi fost 
desființată casa noastră pămân-   
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tească de cort, avem în ceruri 
clădire de la Dumnezeu, casă 
nefăcută de mână, vecinică. 

2. Pentru că chiar în acest 
cort suspinăm, dorind a fi îmbră- 
caţi pe d'asupra cu locuinţa noa- 
stră cea din cer, 

3. Daca într'adevăr vom fi fost 
găsiţi îmbrăcaţi, nu goli. 

4. Căci ca uni care sintem în 
acel cort, suspinăm fiind apăsaţi, 
pentru că nu voim a fi desbră- 
caţi, ci îmbrăcaţi pe d'asupra, ca 
ce este muritor să fie înghiţit de 
vieaţă, 

5. lar cel care ne a desăverșit 
spre aceasta chiar este Dumne- 
zeu, care ne a dat arvuna Spi- 
ritului. 

6. Deci având îndrăsnială tot 
dauna, şi ştiind că locuind în 
acest corp suntem înstreinaţi de 

la Domnul; 
7.—Căci prin credinţă umblăm, 

nu încunjurață fiind prin chipul 
lui, — 

8. Avem dar îndrăsnială, și ne 
place mai bine să fim înstreinață 
din acest corp şi să locuim la 

Domnul. 
9. De aceea, fie locuind în a- 

cest corp, fie înstreinaţi fiind, ne 
şi silim să îi fim bineplăcuți. 

10. Pentru că noi toţi trebue 
să fim daţi de faţă înaintea scau- 

nului de judecător al lui Chri- 
stos, ca fie care să iea cu sine 

cele ce sânt prin corp, potrivit 

cu ce a făptuit, fie bine, fie rău. 

11. Drept aceea cunoscend 
temerea de Domnul înduplecăm
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pe oameni, lui Dumnezeu ânsă 
suntem cunoscuţi; şi nădăjduese 

că și în a voastră știință de sinevă 
sunt cunoscut. 

12. Nu ne facem voă cunoscut 
iar pe noi Enşine, ci zicem acestea 
dându vă prilej la cuvânt de laudă 
pentru noi, ca să aveţi cuvânt de 
laudă către aceia care în faţă să 
laudă și nu în inimă. 

13. Căci fie că ne am eșit din 
fire, pentru Dumnezeu ne am eşit 
din fire, fie că sântem întregi la 
minte, pentru voi sintem întregi 
la minte. 

14. Pentru că iubirea lui Chri- 
stos ne ţine pe noi, după ceam 
judecat aceasta, că unul a mu- 
rit pentru toţi; deci ei toţi au 
murit; 

15. Şi pentru toţi a murit, ca 
cei vii să nu mai veţuiască pen- 
tru ei Ensușşi, ci pentru cel ca- 
re a murit şi a învieat pentru 
denși. 

16. De aceea noi nu cunoaștem 
de acum pe nimenea după carne; 
chiar daca am cunoscut după 
carne pe Christos, acum ânsă nu 
"1 mai cunoaştem. 

17. Deci daca este cineva în 
Christos, este făptură noă; cele 
vechi au trecut, iată toate s'au 
făcut noi. 

18. Iar toate sunt de la Dum- 
nezeu, care ne a împăcat sieși 
prin Iisus Christos, şi nea dat 
însărcinarea împăcării, 

19. Precum că Dumnezeu era 
împăcând lumea sieși în Christos, 
netrecându le în socotială gre-   

şalele lor, şi avend pus în not 
cuvântul împăcării. 

20. Deci pentru Christos 
suntem soli, ca cum Dumnezeu 
îndeamnă prin noi; ne rugăm 
pentru Christcs, împăcaţi vă cu 
Dumnezeu. 

21. Căci pe cel care n'a cu- 
noscut păcat, la făcut pentru 
noi păcat, ca să fim noi îndrep- 
tăţire de la Dumnezeu într'Ensul. 

CAP. VI. 

Slujitori lui Dumnezeu în toate să arată că 

sânt ai lui. Christos şi Beliar. Sânţi lui 
Dumnezeu. 

1. Find dar împreună lucrători 
cu Christos, vă şi îndemnăm ca. 
să nu primiți îndeșart Darul lui 
Dumnezeu. 

2. — Căci zice: 

In timp plăcut te am ascultat, 

Şi în zi de mântuire te am a- 

jutat; 

Tată acum timp bineplăcut, iată 
acum zi de mântuire; — 

3. Ne dând întru nimic nici o 
sminteală, ca să nu fie defăimată 
însărcinarea noastră, 

4. Ci în ori ce chip făcându ne 
cunoscut pe noi 6nșine caailui 
Dumnezeu slujitori, prin multă 
răbdare, în suferinţe, în nevoi, 
în strimtorări, 

5. In bătăi, în închisori, în tur= 
burări, în osteneli, în vegheri, in 
posturi, 

6. Prin curăţie, prin cunoștință,
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prin îndelungă răbdare, prin bu- 
nătate, prin Spiritul Sânt, prin 
iubire fără făţărie, 

1. Prin cuvânt de adevăr, prin 
putere de la Dumnezeu; prin 
arme d'a dreapta şi d'a stânga 
ale îndreptăţirii, 

8. Prin mărire și înjosire, prin 
defăimare și laudă; ca amăgitori 
și iubitori de adevăr, 

9. Ca neştiuţi şi cunoscuţi bine 
fiind, ca murind și iată trăim, ca 
pedepsiţi și nu omoriîţă, 

10. Ca întristaţi tot dauna, dar 
bucurându ne, ca săraci, dar pe 
mulţi înavuţind, ca neavând ni- 
mic și având toate în stăpinire, 

11. Gura noastră este de- 
schisă către voi, Corintenilur, 
inima noastră este lărgită; 

12. Nu sânteţi strimtaţi în noi, 
dar sunteţi strimtaţi în cele d'i- 
năuntru ale voastre; 

13. Fiţi largi şi voi, în același 
chip, ceia ce este aceeași răsplată, 
— vorbesc ca unor fii — 

14. Nu trageţi cu necre- 
dincioși întrun jug strein voă; 
căci ce însoţire are îndreptăţirea 
cu fărădelegea ? Sau ce impăr- 
tăşire are lumina cu întunerecul? 

15. Şi care este învoirea lui 
Christos faţă de Beliar, sau ce 
parte are un credincios cu un 
necredinoios ? 

16. Şi ce unire are templul lui 
Dumnezeu cu idoli? Căci noi 
suntem templul viului Dumne- 
zeu, după cum a zis Dumnezeu 
că voi locui între denși și voi 
umbla între denşi, și voi fi Dum-   

nezeul lor, și ei vor fi poporul 
meu. 

17. De aceea eșiţi din mijlocul 
lor și fiţi deosibiţi, 

Zice Domnul, 
Şi necurat nu atingeţi. 
Şi eu vă voi primi la mine. 
18. Şi voi fi vo& drept Tată, 
Şi voi 'mi veţi fi drept fii şi 

fiice, 
Zice Domnul Atotţiitorul. 

CAP. VII. 

Știrca adusă de Titu despre Corinteni. In= 

tristarea mântuitoare. 

1. Deci, iubiţilor, avend aceste 
făgăduinţe, să ne curăţim pe noi 
enșine de ori ce mânjitură a 
cărnii şi a spiritului, des&verșind 
sânţenie în temere de Dumnezeu. 

2. Faceţi ne loc în inimile voa- 
stre; pe nimenea n'am adus în 
stare rea, de la nimenea n'am 
luat mai mult. 

3. Nu spre osindă zic aceasta; 
căci am zis mai 'nainte că sun- 
teţi în inimile noastre spre a 
muri împreună şi a trăi împre- 

ună. 
4. Multă îndrăsneală am faţă. 

de voi, multă laudă am pentru 
voi; sânt plin de mângăere, pri- 
sosesc peste măsură cu bucuria 
în ori ce întristare a noastră, 

5. Pentru că, şi după ce 
am venit în Macedonia, carnea 
noastră n'a avut nici o linişte, 
ci în ori ce chip sdrobiţi eram;



298 

din afară lupte, dinăuntru te- 
meri. 

6. Dar Dumnezeu care mângâe 
pe cei smeriţi ne a mângâeat pe 
noi prin venirea lui Titu; 

7. Şi nu numai prin venirea 
lui, ci și prin mângăerea cu care 
a fost mângăeat la voi, aducân- 
du ne la cunoştinţă dorinţa voa- 
stră, plângerea voastră, buna 
voinţa voastră pentru mine, în 
cât mai mult m'am bucurat, 

8. Fiindcă și daca v'am în- 
tristat in epistola mea, nu mă 
căesc: deși nai "nainte mă că- 
iam, căci văd că acea scrisoare, 

va întristat, deşi pentru puţin 
timp. 

9. Acum mă bucur, nu pentru 
că aţi fost întristaţi, ci pentru că 
aţi fost întristaţi spre pocăință; 
căci întristaţi aţi fost după voiea 
lui Dumnezeu, ca să nu fiţi întru 
nimic păgubiţi de către noi. 

10. Căci întristarea după voiea 
lui Dumnezeu lucrează pocăință 
spre mântuire de necăit; iar în- 
tristarea, lumii lucrează moarte. 

11. Căci iată, chiar această în- 
tristare după voiea lui Dumne- 
zeu a săverşit pentru voi atâta 
sirguință, mai ales apărare, mai 
ales neplăcere, mai ales teamă, 
mai ales dorinţă, mai ales rim- 
nire, mai ales r&sbunare. In oră 
ce chip aţi dovedit că voi enșivă 
sânteţi curați în acea faptă. 

12. Astfel dar, şi daca v'am 
scris, nu vam scris pentru cel 
care a nedreptăţit, nici pentru 
cel care a fost nedreptăţit, .ci 
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pentru ca sirguinţa voastră pen- 
tru noi să fie învederată la voi 
înaintea lui Dumnezeu. 

13. De aceea sântem mângâ- 
eaţi; dar pe lângă mângăerea 
noastră ne am bucurat peste m&- 
sură mai ales de bucuria lui Titu; 
că spiritul lui a fost ușurat din 
partea voastră tuturor; 

14. Pentru că daca m'am lău- 
dat lui ceva pentru voi, n'am 
fost dat de ruşine; ci după cum 
vam vorbit toate în adevăr, ast- 
fel şi lauda noastră înaintea lui 
Titu adevăr s'a făcut, 

15. Și inima lui este mai mult 
pentru voi, când 'și aduce aminte 
de supunerea voastră tuturor, 
cum l'aţi primit cu temere şi frică 
mare. | 

16. M& bucur dar că în orice 
privinţă am încredere în voi. 

CAP. VI". 

Pavel ladă pe Chreştini din Macedonia pen- 
tru strângere de ajutoare, şi îndeamnă pe 

Corinteni să facă şi dânşi aseminea. 

1. Fraţilor, iar vă facem cu- 
noscut al lui Dumnezeu Dar care 
a fost dat în bisericile Mace- 
donii, 

2, Că în multă încercare de 
suferință a fost prisosirea bu- 
curii lor, şi sărăcia lor adâncă 
a prisosit spre bogăţia lămuririi 
lor; 

3. Mărturisesc, că de bună voie 
au dat după putere şi peste pu- 
tere,
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4. Cu muită stăruinţă rugân- 
du ne pentru darul, şi anume 
împărtăşirea slujirii celei pentru 
sânţi, 

5. Și nu după cum am nă- 
dăjduit, ci pe sinele ensuşi s'au 
dat Domnului mai 'mtâiu și noă 
prin voinţa lui Dumnezeu, 

6. Pentru ca noi să îndemnăm 
pe Titu ca după cum a. început 
nai "nainte, așa să și săverşiască 
între voi şi binefacerea, aceasta. 

1. Ânsă după cum în orice 
prisosiți prin credinţă şi prin 
cuvent şi prin cunoştinţă și prin 
ori ce sîrguinţă şi prin iubirea 
voastră către noi, să prisosiţi şi 
în această binefacere. 

8. Nu zic în chip poruncitor, 
ci prin sirguinţa altora încer- 
când și fiinţa adevărată a iubirii 
voastre; 

9.—Căci cunoaşteţi Darul Dom- 
nului nostru lisus Christos, că 
bogat fiind s'a făcut sărac pen- 
tru voi, ca voi să fiţi bogaţi prin 
acea sărăcie. — 

10. Şi părere 'mi dau în a- 
ceasta; căci aceasta este bine 
pentru voi, ca uni care aţi în- 
ceput mai 'nainte d'acum un an 
nu numai să fi făcut, ci să şi 
voiţi. : 

11. Săverşiţi dar acum a și 
face, ca după cum a fost nepre- 
get întru a voi, astfel să fie şi 
întru a săverşi după avere. 

12. Pentru că daca este ne- 
pregetul, este bineprimit potrivit 
cu ceea ce are oare cum, nu po- 
trivit cu ceea ce nu are.   

13. Căci să nu fie unora ușu- 
rare, zar voă împovărare, ci pri- 

sosul vostru în timpul de acum 
se face după potrivă la lipsa a- 
celora, 

14. Ca şi prisosul acelora să 
fie la lipsa voastră, ca. să fie po- 
trivire, 

15. După cum este scris: Cine 
multul strânsese n'a avut mai 
mult, și cine puţinul strânsese n'a 
avut mai puțin. 

16. Dar mulţumită lui Dum- 
nezeu care dă aceeaşi sirguinţă 
în inima lui Titu pentru voi, 

17. Că a primit într'adevăr în- 
demnarea mea, dar fiind mai 
sîrguitor a plecat de bună voie 
la voi. | 

18. Noi âns& am trimis împre- 
ună cu dânsul pe fratele, a cărui 
laudă în evangelie este prin toate 

bisericile, 
19. Dar nu numai că este lăudat, 

ci şi ales a fost de biserică prin 
ridicare de mâini ca soţul nostru 
de călătorie cu darul acesta, ca- 
re este slujit de noi spre mărirea 
Domnului €nsuși şi nepregetul 
nostru, 

20. Ferindu ne prin aceasta, ca 
să nu ne facă cineva împutări în 
această mulţime de daruri slujită 
de noi; 

21. Pentru că purtăm grijă de 
cele bune nu numai înaintea 
Domnului, ci şi înaintea oame- 

nilor. 
22. Am trimis dar împreună 

cu dânşi pe fratele nostru pe care 
'l am încercat de multe ori în



"300 

muite,. ca fiind sîrguitor, acum 
ânsă este mult mai sirguitor 
prin. multa încredere ce are către 
voi. 

23. Fie că vorbesc pentru Titu, 
părtaşul meu și împreună lucră- 
tor pentru voi; fie că sânt fraţi 
ai noștri, es sânt trimiși ai bise- 

- ricelor, mărire a lui Christos. 
24. Deci arătaţi către denși în 

faţa bisericilor dovada iubirii voa- 
stre şi a laudei noastre pentru 
voi. 

CAP. IX. 

Strângerea de ajutoare trebue făcută în gra- 
dă. Răspluta binefacerilor. 

1. Căci 'mi este într'adevăr de 
prisos să vă scriu despre ajuto- 
rarea cea pentru sânţi; 

2. Pentru că știu nepregetul 
vostru de care mă laud pentru 
voi Macedonenilor, că Achaia este 
gata d'acum un an, şi rivna voa- 
stră a -însufleţit pe mai mulţă 

3. Am trimis dar pe fraţi, ca 
lauda, noastră pentru voi să nu 
fie zădărnicită în partea aceasta, 
ca să fiți gata după cum zi- 
ceam, 

4. Ca nu cumva, când vor fi ve- 
nit împreună cu mine Macedoneni 
și vă vor fi găsit negata, să fim 
daţi de rușine noi, ca să nu zic 
voi, în această încredere temei- 
nică. 

5. Deci am gândit de neapă- 
rată trebuință să îndemn pe fraţi 
ca mai 'nainte să vie la voi, şi 
mai 'nainte să pregătiască, bine-   
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cuvântarea voastră făgăduită de 
mine mai dinainte, ca aceasta 
să fie gata astfel ca o binecu- 
ventare, nu ca o pornire spre 
înavuţire. Ă 

6. Aceasta ânsă, cine sea- 
mănă în chip cruţător, în chip 
cruțţător va şi secera, şi cine 
seamănă pe temeiul binecuven- 
tării, pe temeiul binecuventării 
va, și secera, 

7. Fie care să dea după cum 
s'a hotărit în inima sa, nu din 
supărare sau din silă; pentru că 
Dumnezeu iubește pe dătătorul 
voios. 

8. Şi puternice este Dumnezeu 
să facă a prisosi orice dar spre 
voi, pentru ca în ori ce tot d'auna 
avend ori ce indestulare să pri- 
sosiți spre ori ce lucru bun, 

9. După cum este scris: 
Risipit a, dat a celor jinduiţi, 
Dreptatea lui rămâne în veac. 
10. Iar cel care dă sămânță. 

semănătorului și pâine spre mân- 
care va da și va îmulţi sămenţa 
voastră și va face să crească, roa- 
dele îndreptăţirii voastre; 

11. In ori ce îmbogăţiţi fiind 
spre ori ce lămurire, ca una care 
lucrează prin noi mulţumire lui 
Dumnezeu. 

12. Pentru că slujirea acestui 

dar nu numai că umple de tor 
lipsurile sânţilor, dar şi prisosește 
prin multe mulţumiri către Dum- 
nezeu; 

13. Prin adeverirea slujirii a- 
ceștia îndemnați măresc pe Dum- 
nezeu pentru supunerea la măr-
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turisirea voastră către evangelia 
iui Christos şi pentru lămurirea | î 
împărtăşirii către denși şi către 
toţi, 

14. Şi denşi cu rugăciune pen- 
tru voi vă dorese pentru al lui 
DumnezeuDar, care este peste 
măsură asupra voastră. 

15. Mulțumită lui Dumnezeu 
pentru Darul lui cel de nespus. 

CAP. X. 

Pavel este acelaş şi fiind de faţă, şi lipsind, 
Adevărata mărire. 

1. Jar eu &nsumi Pavel, ve în- 
demn prin blândeţea şi bună- 
tatea lui Christos, eu care de 
faţă sânt într'adevăr smerit între 
voi, dar în lipsă îndrăsnesc către 
voi; 

2. M& rog dar ca nu fiind de 
faţă să îndrăsnesc cu tăria în- 
crederii cu care gândesc să cutez 
împrotiva unora care ne ţin ca 
umblând potrivit cărnii. 

3. Pentru că deși umblând în 
carne, nu ne luptăm potrivit 
cărnii, | 

4. Căci armele luptei noastre 
nu sânt omenești, ci puternice 
pentru Dumnezeu spre dărimare 
de locuri întărite, 

5. Dărimând gândirile şi ori ce 
înălţime ce se ridică împrotiva 
cunoștinței de Dumnezeu, și ro- 
bind ori ce minte spre supunere 
la Christos, 

6. Şi gata fiind să resbunăm 
ori ce nesupunere, când va fi 
fost împlinită supunerea voastră.   
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1. VB uitaţi la cele ce sânt 
în faţă ? Daca are cineva încre- 
dere în sine că este al lui Chri- 
stos, gândiască aceasta iarăşi de- 
spre sine Ensuși, că după cum 
este el al lui Christos, astfel şi 
noi. 

8. Căci daca mă voi fi lăudat 
ceva mai mult de puterea noa- 
stră, pe care nea dat o Domnul 
spre clădirea și nu spre dări- 
marea voastră, nu mă voi ru- 
şina, - 

9. Pentru ca să nu par că v'aş 
înfricoșa oare cum prin epistolele 
mele. 

10. Că epistolele sale, zice 
cineva, sânt într'adevăr cu greu- 

tate și tari, dar înfăţişarea - cor- 
pului să, este fără putere şi cu- 

vântul despreţuit. 
11. Unul ea acesta gândiască 

aceasta, că ce fel sintem cu 
cuvântul! prin epistole ne fiind 
de față, astfel sântem cu lucrul 

şi de faţă fiind. 
12. Pentru că nu îndrăsnim 

să ne înumărăm, sau să ne pu- 
nem d'o potrivă pe noi enșine 
cu uni din aceia care să fac cu- 
noscut pe denşi Ensuşi; ci denşi. 
măsurându se pe sine loruşi &n- 
suși, şi punânduse do potrivă 
pe sine loruşi €nsuşi, nu sânt 

pricepuţi. 

13. Noi ânsă nu ne vom lăuda 
în cele fără mă&sură, ci după m&- 

sura marginei trasă noă, cu care 

măsură ne a împărţit Dumnezeu, 

'ca să ajungem penă şi la voi. 

14, — Căci nu ne întindem pe
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noi &nşine prea mult, ca cum 
n'am ajunge la voi, pentru că 
şi până la voi am ajuns în evan- 

gelia lui Christos, — 
15. Nu ne lăudăm în cele fără 

măsură, în osteneli streine, dar 
avend nădejde, daca credinţa 
voastră crește, ca să ne facem 

mari între voi potrivit marginei 
trasă no8 spre prisosire, * 

16. Ca să vestim evangelia la 
locuri dincolo de voi, fără a ne 
lăuda de cele ce sint gata înă- 
untrul marginii trasă altora. 

17. Jar cine să laudă, laude se 
în Domnul; 

18. Pentru că nu cine să face 
cunoscut pe sine nsușşi, acela 
este dovedit bun, ci acela pe care 
Domnul 7 face cunoscut. 

CAP. XI. 

Sirguinţa lui Pavel faţă de Corinteni şi me- 
primirea de plată. Pavel arată virtuțile şi 
ostenu le sale faţă de împrotivitori săi 

1. O, daca aţi îngădui ceva pu- 
țin necuminţie de la mine! Dar 
mă şi îngăduiţi. 

3. Căci vă rimnesc cu rimnirea 
„lui Dumnezeu, pentru că v'am 
logodit unui bărbat, ca să înfă- 
ţişez lui Christos o fecioară cu- 
rată; 

3 M& tem ânsă ca nu cumva, 
după cum şarpele amăgi prin 
vielenia lui pe Eva, minţile voa- 
stre să fie abătute de la curăţia 
cea în Christos. 

4. Căci negreșit, daca cel care 
vine predică pe un alt lisus pe     
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care noi nu 'l am predicat, sau 
primiţi un altfel de Spirit pe ca- 
re nu 'laţi primit, sau o altfel 
de evangelie pe care n'aţi pri- 
mit o, îngăduiaţi cu drept cu- 
vent; 

5. Socotese ânsă că întru ni- 
mie n'am fost mai în urmă de 
cei mai înalţi apostoli. 

6. Dar deși sint neînvăţat în 
cuvânt, nu ânsă în cunoştinţă 
neînvățat, ci în ori ce noi am făcut 
cunoscut aceasta între toţi în pri- 
vinţa voastră. 

7. Sau am tăcut greşală că 
vam binevestit în dar evangelia 
lui Dumnezeu, smerindu mă pe 
pe mine €nsumi pentru ca să fiţi 
voi înălţaţi ? 

8. Alte biserici am prădat luând 
plată pentru a vă sluji pe voi, 
şi de faţă fiind la voi și lipsă 
având n'am fost sarcină nimunui; 

9. Căci lipsa mea a umpluto 
cu desăverşire fraţi după ce ve- 
niră din Macedonia; și în orice 

m'am păzit pe mine ensumi ca 
să nu cad greu pentru voi, şi mă 
voi păzi. 

10. Este adevăr al lui Christos 
în mine, că lauda aceasta nu va 
fi îngrădită pentru mine în ţi- 
nuturile Achaii 

11. Pentru ce? Că nu vă iu- 
bese? Dumnezeu știe. 

12. lar ceea ce fac, şi voi face, 
pentru aceasta fac, ca să taiă pri- 
lejul celor care voesce prilej, ca 
în ceea ce să laudă să fie aflaţi 
ca şi noi. 

13. Pentru că uni ca aceștia
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sânt apostoli mincinoşi, lucrători 
vicleni, luând chip de apostoli ai 
lui Christos. 

14. Şi nu este mirare, pentru 
că Ensuşi Satana, iea chip de ân- 
ger al luminii. 

15. Deci nu este mare lucru, 
daca și slujitori lui ieau chip ca 
slujitori ai îndreptăţirri; al căror 
sfârșit va fi după faptele lor. 

16. Iarăşi zic, nu gândiască 
cineva că nu sânt cuminte; iar 
daca nu, primiţi mă și ca peun 
fără minte, ca să mă laud și eu 
ceva puţin. 

117. Ceea ce vorbesc, nu vor- 
besc după Domnul, ci ca în stare 
de necuminţie vorbesc cu această 
încredere temeinică a laudei. 

18. De oare ce mulți să laudă 
potrivit cărnii, mă voi lăuda 
și eu. 

19. Pentru că bucuros îngă- 
duiţi pe cei fără minte, fiind voi 
cuminţi; 

20. Căci îngăduiţi daca vă ro- 
beşte cineva cu sila, daca vă 
roade cine va, daca vă prinde 
cineva, daca să poartă cine va 
mândru, daca vă lovește cineva 
în faţă, 

21. În chip de necinste zic, 
cum că noi am fost fără putere! 
Dar în ce este cine va oare cum 
îndrăsneţ, în necuminţie zic, în- 
drăsneţ sunt și eu, 

22. Ebrei sint ei? Şi eu. Israe- 
liţă sânt? Şi eu. Neamul lui A- 
braam sint ei? Şi eu. 

23. Slujitori ai lui Christos 
sânt ei? Eşindu 'mi din minţi 
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vorbesc ! Mai presus sânt eu! 
Prin osteneli mai mult, prin bă- 
tăi mai mult, prin închisori peste 
măsură, prin primejdii de moarte 
de multe ori; 

24. De la ludei de cinci ori 
patruzeci fără una de Jovituri am 
luat, 

25. De trei ori am fost bătut 
cu vergi, o dată am fost împro- 
şcat cu petre, de trei ori am pă- 
țit spargere de vas, o noapte 

'și o zi am făcut la adâncul 
mării. 

26. Prin călătorii de multe ori, 
prin primejdii de rîuri, prin pri- 
mejdii de tâlhari, prin primejdii 
din partea neamului, prin pri- 
mejdii din partea păgânilor, prin 
primejdii în oraş, prin primejdii 
în pustietate, prin primejdii în 
mare, prin primejdii între fraţi 
mincinoșă, 

27. Prin osteneală şi muncă, 
prin vegheri de multe ori, prin 
foame şi sete, prin posturi a- 
desea ori, prin frig și golătate. 

28. Afară de acestea luarea a- 
minte ce am în fie care zi, grija 
tuturor bisericilor. 

29. Cine este slab, și eu nu 
sunt slab? Cine este abătut și 
nu eu mă aprind de durere? 

30. Daca trebue să mă laud, 
mă voi lăuda de cele ale slăbi- 
ciunii mele. 

31. Ştie Dumnezeu şi al Dom- 
nului lisus Tatăl, care este bine- 
cuvântat în veci, că nu mint. 

32. In Damasc căpetenia po- 
porului împăratului Areta păzia
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orașul Damascenilor ca să mă 
prinză, 

33. Şi printr'o uscioară într'un 
coș am fost lăsat în jos prin zid 
și am scăpat din mâinile lui. 

CAP. XII. 

Vedeniile cereşti ale lui Pavel. Boldul cărnii, 
Venirea în curînd a lui Pavel la Corin- 
zenă, 

1. Este de neapărată trebuinţă 
ca să mă laud, dar nu 'mi este 
de folos; voi veni ânsă la ve- 
denii şi :descoperiri ale Dom- 
nului. - 
“2. Ştiu pe un om în Christos, 

cu patrusprezece ani mai "nainte 
răpit fiind unul ca acesta penă 
la al treilea cer, daca în corp nu 
știu, sau fără de corp nu știu, 
Dumnezeu ştie, 

3. Şi ştiu pe un astfel de om, 
daca în corp fu răpit, sau fâră 
de corp nu știu; Dumnezeu ştie, 

4. Că fu răpit în Raiu și auzi 
cuvinte de nespus, pe care nu 
este ertat omului a le vorbi. 

5. Pentru unul ca acesta mă 
voi lăuda, dar pentru mine €n- 
sumi nu mă voi lăuda, de cât 
numai în slăbiciunile mele. 

6. Căci daca voi fi voit să mă 
laud, nu voi fi fără minte, pentru 
că adevăr voi spune; mă ferese 
ânsă de laudă, ca să nu gândiască 
cineva în privinţa mea peste 
ceea ce mă vede sau aude de la 
mine. 

7. Şi- ca să nu mă înalţ mai 
presus prin mulţimea peste mă- |   

sură a descoperirilor, mi s'a dat 
bold pentru carnea mea ângerul 
Satanei, ca să mă bată cu pumni, 
pentru ca să nu mă înalț peste 
măsură. - 

8. Pentru acesta de îrei ori 
am rugat pe Domnul, ca acela 
să stea departe dela mine. 

9. Şi 'mi zise: Ţi este de ajuns 
Darul meu, pentru că puterea 
mea în slăbiciune să des&vârșaște. 
Deci foarte hucuros mă voi lăuda 
mai ales în slăbiciunile mele, ca 
să locuiască asupra mea puterea 
lui Christos. 

10. De aceea am plăcere în 
slăbiciuni, în mustrări aspre, în 
nevoi, în urmărită, în strimtorări, 
pentru Christos; căci când sânt 
slab, atunci sânt puternic. 

11. Mam făcut fără minte 
lăudându me ; voi m'aţi silit. Pen- 
tru că eu aveam trebuinţă să 
mă fac cunoscut de către voi; 
căci întru nimic n'am fost mai 
în urmă de cei mai înalţi apo- 
stoli, deși nu sânt nimic. 

12. Negreșit, dovezile aposto- 
lului fură săverșite între voi în 
ori ce stăruinţă prin semne şi 
minuni și puteri, 

13. Căci ce este în ce aţi fost 
mai pe jos faţă de celealte bi- 
serici, de cât numai că eu Ensumi 
nu v'am fost sarcină? Dăruiţi 'mi 
nedreptatea această, 

14. lată eu sânt gata să viu 
pentru a treia oară la voi, şi nu 
voi fi sarcină; pentru că nu do- 
rese ale voastre, ci pe voi. Căci 
nu sânt datori copii să strângă
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pentru părinţi lor, ci părinţi pen- 
tru copii lor. 

15. Eu ânsă foarte bucuros voi 
cheltui şi mă voi jertfi pentru 
sufletele voastre. Daca vă iubesc 
mai mult, sânt iubit mai puţin ? 

16. lie: dar aşa, eu nu vam 
împovărat; ci isteţ fiind vam 
prins prin meșteşugire. 

17. Nu cumva am luat mai 
mult de ia voi prin vre unul 
dintre cei pe care i am trimis 
la voi? | 

18. Am îndemnat pe Titu, și 
am trimis împreună cu dânsul pe 
fratele; nu cumva Titu a luat 
mai mult de la voi ? Nu am um- 
blat cu acelaşi Spirit ? Nu în a- 
celeași urme ? 

19. De demult gândiţi să 
ne apărăm faţa de voi. Inaintea 
lui Dumnezeu în Christos vorbim. 
Dar toate, iubiţilor, pentru clă- 
direa voastră. 

20. Căci mă tem canu cumva, 
după ce voi fi venit, să vă gă- 
sesc nu ca pe uni cum voesce, 
şi să fiu. găsit pentru voi ca unul 
cum nu voiţi, ca nu cumva să 
se găsiască între voi pricire, rim- 
nire, întăritări, zavistii, vorbită 
de rău, şopliri, îngânfări, tur- 
burări;. : 

21. Ca, după ce iarăși voi îi 
venit, să nu mă smeriască Dum: 

nezeul meu faţă de voi, și să 

plâng pe mulţi dintre cei care 
au: păcătuit mai "nainte şi nu 
să vor fi pocăit de necurăţia şi 
desfrânarea şi necumpătarea pe 
care le au fâpluit.   
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CAP. XIII. 

Venirea în curind a apostulului la Corint, 
ÎIndemnare la vieață regulată. 

„1. De a treia oară astă dată 
vin la voi. Pe temeiul spusei a 
doi şi a trei martori: va fi sta- 
tornicit orice cuvânt. 

2. Am zis mai 'maiate când 
cram de faţă de a doa oară, şi 
zic mai "nainte și acum, când 
lipsesc, celor care au păcătuit și 
tuturor celor lalţi, că, daca voi 
fi venit iarăși, nu voi cruța. - 

3. Fiind că voi căutaţi o do- 
vadă acelui care vorbește în mine 
Christos, care faţă de voi nu este 
fără putere, ci este puternic între 
voi. 

4. Căci din slăbiciune fu chiar 
răstignit, dar din puterea lui 
Dumnezeu este viu, pentru că şi 
noi suntem slabi într'ânșul, dar 
din puterea lui Dumnezeu faţă 
de voi vom fi vii impreună cu 
dânsul. 

5. Cereaţi vă pe voi Enșivă daca 
sânteţi în credință; dovediţi vă 
pe voi Enșivă de buni; sau nu 

vă cunoaşteţi bine pe voi enșivă 
că Christos lisus este întru voi? 
Afară numai daca cumva sunteţi 
nedovediţi buni. 

6. Nădăjduesc ânsă că veţi cu- 
noaşte că noi nu sintem 1icdo- 

veti buni. 
1. Şi ne rugăm către Dumne- 

zeu ca să nu vă facă nici un r&u, 
nu pentru ca noi să ne arătăm 

20 *
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dovediţi buni, ci pentru ca voi 
“să faceţi binele, iar noi să fim 
ca nedovediți buni. 

8. Pentru că nu putem ceva 
împrotiva adevărului, ci pentru 
adevăr. 

9. Ne bucurăm ânsă când noi 
suntem slabi,iiar voi să fiți pu- 
ternici; aceasta și ne rugă, în- 
tregirea voasiră. 

10. De aceea nefiind de faţă 
scriu acestea, pentru ca de față 
fiind să nu întrebuinţez asprime 
potrivit puterii pe care 'mia 
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! dat o Domnul spre clădire și nu 
spre dărimare. 

! 11. Insfirşit, fraţilor, bucu- 
rați vă, fiţi desăverşiţi, fiţi mân- 
gâeaţi, gândiţi aceeaş, trăiţi în 

i pace, şi Dumnezeul “iubirii şi al 
: păcii va fi cu vol. 

12. imbrăţişaţi vă uni pe alți 
în sărutare sântă, vă imbrăţișază 
toţi 'sânţii 

13. Darul Domnului lisus 
Christos şi iubirea lui Dumnezeu 
și împărlăşirea Sântului Spirit fie 
cu voi toţi. 

LUI PAVEL 

CĂTRE 

GALATENI 

CAP. 1. 

Alunecarea Galatenilor de la adevărul evan- 

getii. Pavel îstoriseşte vieaţa sa de mai 
"nainte şi apostolatul stu, 

1. Pavel apostol, nu de la oa- 
meni nici prin on, ci prin lisus 
Christos și Dumnezeu 'Tatăl, care 
a învieat dintre morţi, 

2. Şi toți fraţi împreună cu 
mine, bisericilor Galatii. 

| 3. Dar fie voă şi pace dela 
! Dumnezeu Tatăl şi Domnul no- 
"stru lisus Christos, 

4. Care s'a dat pe sine Ensuși 
pentru păcatele noastre ca, după 
voinţa lui Dumnezeu şi Tatăl 
nostru, să ne scoală afară pe noi 
din veacul de faţă cel rău,



5. Lui fie mărire în veci vecilor; 
Amin. 

6. M& mir că așa de repede 
vă strămutați de la cel care vă 
chemă prin Darul lui Christos 
la altfel de evangelie, 

7. Care nu este alta, de cât 
numai că sânt uni care vă tur- 
bură și voesce să restoarne evan- 
gelia lui Christos. 

8. Dar chiar daca noi sau ânger 
din cer va fi binevestit peste 
ceea ce am binevestit voă, ana- 
tema fie. 

9. După cum an: zis mai 'nainte, 
și acum zic iar, daca cineva.vă 

binevestește peste ceea ce aţi pri- 
mit, anatema fie. 

10. Pentru că câștig eu acum 
chiar pentru mine pe oameni sau 
pe Dumnezeu ? Sau caut să plac 
oamenilor ? Daca aş plăcea ânchă 
oamenilor, slujitorul lui Christos 
n'aş fi. 

11. VE fac dar cunoscut, 
fraţilor, că evangelia care a fost 
binevestită de mine nu este după 
om; 

12. Pentru că și eu n'am pri- 
mit o nici n'am învăţato de la 
om, ci prin descoperirea lui lisus 
Christos. 

13. Aţi auzit dar de purtarea 
mea altă dată în Iudaism, că ur- 
măriam peste măsură biserica 
lui Dumnezeu și o duceam la, 
peire; 

14. Şi sporiam în Iudaism peste 
mulţi de o vârstă cu mine în 
neamul meu, fiind mai mult rîm- 
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15. Dar când binevoi cel care 
mă deosibi de la pântecele ma- 
mei mele și mă chemă prin Darul 
su, 

16. Să descopere pe Fiul său 
întru mine, pentru ca să '] bine- 
vestesc între neamuri, de îndată 
nu nam destăinuit către carne 
și sânge, ! 
„17, Nici nu m'am dus la Ie- 

rusalem la apostoli mai "nainte 
de mine, ci am plecat în Arabia, 
şi iar m'am întors la Damasc. 

18. Apoi după trei ani m'am 
dus la lerusalem ca să cunosc 
pe Chefa, și am r&nias la dânsul 
cincisprezece zile; 

19. lar pe un alt dintre apo- 
stoli n'am văzut, de cât numai 

pe Iacob fratele Domnului. 
20. Şi cele ce vă scriu, iată, 

înaintea lui Dumnezeu, că nu 
mint, 

21. După. aceea am venit în 
ţinuturile Sirii și ale Cilicii. 

22. Și eram necunoscut la faţă 
bisericilor ludeei, care sunt întru 
Christos, 

23. Auziam ânsă& numai, că ur- 
măritorul nostru de altă dată 
acum binevestește credinţa pe 
care oare când o ducea la peire, 

24. Si măriau în mine pe Dum- 

nezeu. 

CAP. II. 

Adunarea apostolilor în Ierusal-m. Disputa, 
bi Pauel cu Petru la Antiochia. Legea şi 

credinta. 

1. In urmă după patrusprezece 

nitor de datinele strămoșilor mei. | ani, iar m'am dus la Ierusalem
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cu Barnaba, luând împreună cu 
mine și pe Titu; 

2. Şi mam dus potrivit unei 
descoperiri, şi am istorisit îna- 
intea lor evangelia pe care o pre- 
die între neamuri, iar la o parte 
celor însemnați, daca nu cumva 
alerg în deșărt, sau am alergat. 

3. Dar nici Titu care era cu 
mine, Elen fiind, nu fu silit ca 
să fie tăeat împrejur. 

4. Pentru, fraţi mincinoși-ânsă, 
furișaţi, ca- uni care veniră de 

"faţă ca să iscodiască starea noa- 
stră de sine enșine pe care o a- 
vem în Christos lisus, pentru ca 
să ne robiască cu desăvârșire; 

5. Acestora nici un ceas mă- 
car nu le am intrat în voie cu 
supunerea, pentru ca adevărul 
evangelii să rămăe neclintit la 
voi. 

6. Jar dela cei care să soco- 
tesc a fi ceva— ori cum erau ei 
altă dată nimic nu 'mi foloseşte; 
Dumnezeu nu este părtinitor o- 
mului; — mie ânsă cei însemnați 
nimic nu 'mi sau destăinuit. 

7. Ci d'improtivă după ce vă- 
zură că 'mi este încredinţată e- 
vangelia netăerii împrejur, după 
“cum lui Petru a tăerii împrejur, 

8. — Pentru că cel care a lucrat 
pentru Petru faţă de apostolia 
tăerii împrejur a lucrat şi pentru 
mine față de neamuri, — 

9. Şi după ce cunoscură Da- 
rul care 'mi fu dat mie, Iacob 
şi Chefa şi Ioan, care să soco- 
tesc a fi stălpi, 'mi deteră mie 
şi lui Barnaba dreptele or de 
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însoţire, pentru ca noi să bine- 
vestim între neamuri, iar ei în 

tăerea împrejur; 
10. Numai de săraci să ne a- 

ducem aminte, ceea ce mam și 
silit să fac chiar aceasta. 
11. lar când a venit Chefa 

la Antiochia, de faţă m'am îm- 
protivit lui fiind că era învinuit, 

12. Căci mai "nainte d'a fi ve- 
nit uni de la Iacob mâneca îm- 
preună cu neamurile; iar: când 

veniră, s% da la o parte și să 
deosibia, temendu se de cei din 

tăerea împrejur; 

13. Şi să fâţărniciră împreună 
cu dânsul și ceilalţi ludei, în cât 
şi Barnaba fu amăgit prin fățăria 
lor. 

14. Dar când am văzut că nu 
calcă drept potrivit adevărului e- 
vangelii, am zis lui Chefa înaintea 
tuturor: Daca tu ludeu fiind 
trăești ca neamuri şi nu ca ludei, 
cum silești neamurile să trăiască 
după datinele Iudeilor ? 

15. Noi din naștere sintem 
ludei, şi nu din neamuri pă- 
cătoşi, 

16. Şliind ânsă că omul nu 
| este îndreptăţit din lucruri ale 
legii, de cât prin credinţa în 
Christos lisus. Şi noi am crezut 
în Christos lisus ca să fim în- 
dreptăţiți din credinţa în Christos 
şi nu din lucruri ale legii, pentru 
că din lucruri ale legii nimeni 

| nu va fi îndreptăţit. 
i 
| 

  
17. lar daca noi căutând ca 

să fim “îndreptăţiţi în Christos 
am fost aflați şi enşine păcătoși,
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oare Christos este slujitor al pă- 
catului ? Să nu fie. 

18. Căci daca eu,pe cele cele 
am dărimat, pe acestea iar le 
clădesc, mă învederez ca călcător 
al legii pe mine Ensumi. 

19. Pentru că eu prin lege am 
murit faţă de lege, ca să fiu viu 
față de Dumnezeu. 

20. Am fost împreună răstignit 
cu Christos; viu Ensă nu mai 
sunt eu, dar negreşit este viu în 
mine Christos; iar ceea ce trăese 
acum în carne, trăesc în credinţa 
în al lui Dumnezeu fiu care m'a 
iubit și sa dat pe sine €Ensuși 
pentru mine. 

21. Nu leapăd Darul lui Dum- 
nezeu, căci daca prin lege vine 
îndreptăţire, Christos a murit dar 
fără cuvent. 

CAP. III. 

Spiritul este primit din credinţă. Credința: 
Zui Abraam şi a fiilor sti. Făgăduința lui 
Dumnezeu. Legea. Chistos. Legea duce la 
Christos. Fii cre iinţei sânt fii lui Abraam. 

1. O nemintoşilor Galateni! 
Cine va diochiat pe voi ca să 
nu vă supuneţi adevărului voi, Că- 

rora înaintea ochilor fu scris mai 
"nainte lisus Christos în inimile 
voastre ca răstignit ? 

2, Aceasta numai voesce să aflu 
de la voi: Din lucruri ale legii 
aţi primit Spiritul sau din ascul- 
tarea, credinţei ? 

3. Aşa de nemintoși sânteţi ? 
După ce aţi început în Spirit, a- 
cum în carne vă desăverşiţi ?   
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4. În deşărt aţi pătimit atât 

de multe, daca şi în deșărtarfi 
numai! | 

5. Deci cel care vă dă voă Spi- 
ritul şi lucrează minuni între voi, 
din lucruri ale legii sau din a- 
scultarea credinţii ? 

6. După cum Abraam crezu 
lui Dumnezeu, şi "i se socoti ca 
îndreptăţire. 

1. Cunoaşteţi deci că cei care 

sânt din credinţă, aceștia sânt 
fii lui Abraam. 

8. Şi scriptura văzend mai 'na- 
inte că din credinţă îndreptățește 
Dumnezeu pe neamuri, dete știre 
bună mai 'nainte lui Abraam că 
în tine vor [i binecuventate toate 

neamurile. 
9. Drept aceea cei din credinţă 

siint binecuvântaţi împreună cu 
credinciosul Abraam. 

10. Căci câți sânt din lucruri 
ale legii, sub blestem sânt; pen- 
tru că este scris că blestemat este 
ori cine care nu stăruește în toate 
cele scrise în cartea legii ca să le 

facă. 
11. Iar că prin lege nimenea 

nu este îndreptăţit înaintea lui 

Dumnezeu învederat este, fiind 

că dreptul din credinţă va fi 

viu; 

12. Legea ânsă nu este din 

credinţă, dar cel care va fi făcut 

cele ale legii va (i viu prin ele. 

13. Christos ne a răscumpărat 

din blestemul legii după ce se 

făcu pentru noi blestem, pentru 

că scris este: l'lestemat este ori 
cine care este atârnat pe lemn,
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14. Pentru ca binecuvântarea 
lui Abraam să ajungă la neamuri 
în Christos lisus, ca să luăm 
prin credință făgăduinţa Spiri- 
tului. 

15. Fraţilor, ea un om vor- 
besc, nimenea ânsă nu desfiin- 
ţează, un legăment întărit al unui 
om sau adaogă ânchă întoemiri 
la el. 

  

16. Iar lui Abraam şi umma-: 
şului său fură rostite făgăduin- 

ele. Nu zice: Şi urmașilor, ca de 
mulți, ci ca de unul: Şi urma- 

șului t&u, care este Christos. 
17. Aceasta zic dar; legămen- 

tul întărit mai 'nainte de Dum- 
nezeu, nul desfiinţează legea 
venită după patru sute și treizeci 
de ani, pentru ca să facă făgă- : 
duinţa nefolositoare. 

18. Căci daca moştenirea zine ; 
din lege, nu mai zine din făgă- 
duinţă; dar lui Abraam "i a dă- 
ruit Dumnezeu moștenirea prin 
făgăduinţă, 

"19. Deei ce este legea ? Pentru 
călcări de lege fu adăogată până 
când va fi venit urmașul căruia ! 
“i sa făcut făgăduinţa, rinduită 
fiind legea prin Angeri, în mâna 
unui mijlocitor. 

20. Şi mijlocitorul nu este al 
unuia, dar Dumnezeu este unul. 

21. Deci este legea împrotiva 
făgăduinţilor lui Dumnezeu ? Să 
nu fie. Căci daca fu dată legea 
ca putend să dea vieaţă, cu a- 
devărat îndreptăţirea ar fi din 
lege. 

22. Dar scriptura închise totul   

sub păcat, ca făgăduinţa să fie 
dată credincioşilor din. credinţa 

în Jisus Christos. 

23. Şi noi mai 'nainte d'a îi venit 
credinţa eram păziţi sub lege ca 
închişi spre credinţa ce avea să 
fie descoperită. 

24. Drept aceea legea s'a făcut 
învățătorul nostru spre Christos, 
pentru ca din credinţă să fim în- 
dreptăţiţi. ! 

25. Iar după ce veni credința 
nu mai suntem sub învăţător. 

26. Pentru că toţi stinteţi fii 
lui Dumnezeu prin credinţa în 
lisus Christos; 

27. Căci câţi în Christos aţi 
fost botezați, în Christos v'aţi îm- 
brăcat. 

28. Nu este ludeu nici Elen, 
nu este rob nici stăpin de sine, 
nu'este parte bărbătească și parte 
femeească; căci voi toţi-unul siin- 

teţi în Christos Iisus. 
29. Iar daca voi stinteţi ai lui 

Christos, sânteţi dar urmașul lui 
Abraam, moștenitori potrivit fă- 
găduinţii. 

CAP. IV. 

Cel mic este moştenitor. Robi legii şi fii lui 
Dumnezeu. Agara şi Sara. sânt cele doă 

așăzăminte. 

1. Zic ânsă, pe cât timp mo- 
ştenitorul este copil, întru nimic 

nu se deosibește de rob, de și 

este stăpin peste toate, 
2. Ci este sub veghetori și în- 

grijitori penă la zioa hotărită mai 

'nainte de tatăl s&u,
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3. Astfel şi noi când eram copii, 
eram robițţi de începuturile ne- 
desăverşite ale lumii, 

4. Dar când veni împlinirea 
timpului, Dumnezeu trimise de 
la sine pe Fiul său, născut fiind 
din femee, născut fiind sub lege, 

5. Pentru ea să răscumpere pe 
cei. de sub lege, ca să luăm în- 
fiarea. 

6. Şi fiind că sânteţi fii, Dum- 
nezeu trimise de la sine Spiritul 
Fiului s&u în inimile noastre stri- | 
gând: Aba Tată. 

"97, Astfel dar nu mai ești rob, 
ci fiu; iar daca ești fiu, şi mo- 
ștenitor ești prin Dumnezeu. 

8. Atunci ânsă necunoscând 
pe Dumnezeu aţi slujit dum- 
nezeilor, care deși din fire nu 
sunt; 

9. Dar acum după ce aţi cu- 
noscut pe Dumnezeu, iar mai 
vîrtos: după ce aţi fost cunoscuţi 
de Dumnezeu, cum vă întoarceţi 
iarăşi asupra începuturilor ne- 
des&vârșite slabe şi sărace, că- 
rora iarăși voiţi a le sluji din 

nou ? 
10. Păziţă zile şi luni şi timpuri 

hotărite şi ani? 

11. Am grijă de voi ca nu 
cumva, să fi ostenit în deşărt pen- 

tru voi. 
12. Fiţi ca mine că şi eu 

am fost ca voi, vă rog, îraţilor. 
Nici o nedreptate nu 'mi aţi fă- 
cut. 

13. Şi știți că din pricina slă- | 
Diciunii cărnii vam binovestit | 
. : = | 
întâia oară, | 

  

14. Şi încercaţi find în carnea 
mea nu m'aţi desprețuit, nici nu 
nvaţă înlăturat, ci m'aţi primit 
ca pe un ânger al lui Dumnezeu, 
ca pe Christos lisus. 

15. Deci unde este fericirea 
voastră? Căci vă mărturisesc că 
daca cu putinţă ar fi fost ochi 
voştri scoţendu i 'mi aţi fi dat 

mic. 
16. Drept aceea făcutu m'am 

vrăjmaşul vostru vorbindu vă a- 
devărul? 

17. Ei să străduesc să vă câ- 

ştige nu cuviincios, ci voesce să 

vă despartă, în care stare voi rim- 

niţi de denși. 

18. Este bine dar a îi rimnitor 

în bine tot dauna, și nu numai 

când sânt de faţa la voi. 

19. Fii mei, pe care iarăși cu 

durere vă nasc până când Chri- 

stos va (i luat chip întru voi. 

20. Şi aș vrea să fiu de faţă 

la voi chiar acum şi să 'mi schimb 

glasul, căci sânt în nedomirire 

în privinţa voastră. 

21. Spuneţi 'mi oi care 

voiţi să fiți sub lege, nu auziți 

legrea ? 
22. Căci este scris că Abraam 

avu doi fii, pe unul din cea roabă 

şi pe altul din cea de sine stă- 

tătoare. 
23, Cel din cea roabă îns a 

fost născut după carne, iar cel 

din cea de sine stătătoare prin 

făgăduinţă. 

24. Ca unele care au alt înțe- 

les de cum spun vorbele; pentru 

că acestea stint do așăzăminte,
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unul de la muntele Sinai, născând | veţi fi fost tăeaţi împrejur, Chri- 

spre robie, ca unul care 
Agara. 

25. Căci al Sinai munte este 
în Arabia Agara, şi stă în acelaș 
rind cu lerusalemul de acum, 
pentru că el slujaște cu fii lui. 

26. Iar Jerusalemul de sus este 
de sine stătător, ca unul care 
este mumă a noastră ; 

27, Căci este scris: 
Veseleşte te tu, stearpă, care 

nu nași, 
Isbucnește în bucurie şi strigă 

tu carc n'ai dureri de facere, 
Că mulţi sânt fii, mai mulți 

ai celei singuiratice de cât ai celei 
care are bărbat; 

28. Voi ânsă, fraţilor, sânteţi 
fii făgăduinţii ca Isaac. 

29. Dar după cum atunci cel 
care fu născut după carne ur- 
măria pe cel născut după spirit, 
astfel şi acum. 

30. Dar ce zice scriptura? Dă 
afară pe roabă şi pe fiul ei; pen- 
tru că nu va moșteni fiul roabei 
cu fiul celei de sine stătătoare. 

31. De aceea, fraţilor, noi nu 
suntem fii roabei, ci ai celei de 
sine stătătoare. 

CAP. V. 

S:ăruirea în starea de sie chreştină împro- 
tiva amăgitorilor juiaizatori. Legea este 
desăverşită prin credință, îubire şi sân- 

tente. 

este 

1. Pentru starea de sine va 
făcut Christos pe voi de sine 
slătători. Decă staţi şi nu vă prin- 
deţi iar în jugul robii. 

2. lată eu Pavel vă zic, că daca 

  
| 
| 

stos nimic nu va folosi voă. 
3. Şi mărturisesc iarăși ori că- 

rui om tăeat împrejur că este 
dator să împliniască toată legea. 

4. V'aţi depărtat de la Christos 
ca uni care sunteţi îndreptățiţi 
în lege, aţi căzut din Dar. 

5. Pentru că noi în puterea 
Spiritului din credinţă așteptăm 
cu stăruinţă nădejdea îndreptă- 
țiriă. 

6. Căci în Christos lisus nici 
tăerea împrejur nu poate ceva, 
nici netăerea împrejur, ci cre- 
dinţa care s8 arată prin iubire. 

7. Alergaţi bine; cine va 

împedicat ca să nu vă supuneţi 
adevărului ? 

8. Indemnarea nu este de la 
cel care vă cheamă. 

9. Puțin aluat dospește toată; 
frămentătura. 

10. Eu am încredere în voi în 
Domnul că nimic alt nu veţi 
gândi; iar cel care v8 turbură 
pe voi va purta osinda, ori cine 
ar fi el. 

11. Eu dar, fraţilor, daca pre- 
die ânchă tăerea împrejur, pen- 
tru ce mai sânt urmărit? Deci 
dar s'a desfiinţat sminteala crucii. 

12. Şi daca s'ar tăea măcar de 
tot cei care vă întărită pe voila 
răscoală! 

13. Pentru că voi, fraţilor, 
aţi fost chemaţi ca să fiţi de sine 
stătători; numai nu întoarceţi sta- 
rea de sine spre pornire pentru 
carne, ci slujiţi vă uni pe alţi prin 
iubire.



îd. Căci toată legea este îm-! 
plinită întrun singur cuvent, în: 
lubește pe aproapele tău ca pe: 
line €ensuţi. 

15. lar daca vă mușcaţi uni 
pe alţi și v& mâncaţi, luaţi seama 
să nu fiţi nimiciţi uni de către 
alți. 

16, Zie dar, umblaţi potrivit 
Spiritului şi nu veţi împlini pofia 
cărnii. 

17. Pentru că, carnea poliește 
împrotiva Spiritului, iar Spiritul 
împroliva cărnii; căci acestea 
stau împrotivă unulaltia. ca nu 
ceea ce aţi voi acestea să le faceţi. 

18. lar daca sânteţi mânaţi de 
Spirit, nu sunteți sub lege, 

19. Şi lucrările cărnii sant cu- 
noscule, ca unele care sânt de- 
sfrânare, necurăţie, necumpătare, 

20. Idolatie, fermecătorie, vrăj- 
măşii, pricire, rimnire, întăritări, 

zavistii, desbinări, deosibiri, 
21. Pismuiti, beţii, ospeţe desfă- 

tătoare și cele aseminea acestora, 
pe care vi le spun mai 'naiute, 
după cun mai 'nainte am spus, 
că cei care făptuesc unele ca a- 

„cestea nu vor moșteni împărăţia 
lui Dumnezeu. 

22. lar rodul Spiritului este 
iubire, bucurie, pace, îndelungă 
răbdare, bunătate, inimă bună, 
credinţă, 

23. Blândeţe, întrânare; împro- 
tiva unora ca acestea nu esto lege. 

24. Şi cei care sunt ai lui 
Christos lisus au răstignit car- 
nea împreună cu patimile și pof- 
tele ei. 
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25. Daca trăim cu Spiritul po- 

| trivit Spiritului şi pășim. 
26. Să nu fim iubitori de mă- 

rire deșartă, dând pricină uni al- 

tora, pismuind uni pe alţi. 

AP. VI. 

Jvelue si mângâen pe frați rătăcifi. Lauda 
dui Favel este crucza lui Christos, 

1. Fraţilor, și daca un om va 
fi fost apucat de vreo greșală, 
voi cei spirituali îndreptaţi pe 
unul ca acesta prin Spiritul blân- 
deţii, luând seama asupra ta €n- 
suți, ca să nu fi şi tu încercat, 

2. Purtaţi greutăţile uni altora, 
și asifel veţi împlini în tot legea 
lui Christos. 

3. Pentru că daca gândeşte 
vre unul că este ceva, deşi nu 

este nimic, să amăgește pe sine 
Ensuşi. 

4. Lămuriască dar fie care lu- 
crul său Ensuşi, și atunci va a- 

| vea cuvânt de laudă pentru sine 
numai și nu pentru un altul: 

5. Căci fie care va purta sar 
cina sa Ă 

8. Cel care învaţă cuvântul 
împărtăşiască învățătorului în ori 

ce este bine. 
7. Nu fiţi răltăciți, Dumnezeu 

nu să lasă a [i luat în ris; căci ce 
va fi semănat un Om, aceasta va 

' și secera; a 
8. Că cel care seamănă în car- 

nea sa, din carnea sa va secera 
peire; iar cel care seamănă în 
Spiritul sânţ, din Spiritul scut va 
secera vieață vecinică.
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9. Să.nu perdem dar răbdarea 
făcend binele, căci la timpul său 
nemerit vom secera, ne.liind o- 
bosiţi. , 

10. Deci dar, după cum avem 
timp nemerit, să facem bincle 
către toţi, dar mai ales către cei 

ai noștri de o credinţă. 
11. Vedeţi cu ce litere mari 

vam scris cu mâna mea, 
12. Căţi voesc să aibă înfăţi- 

șare plăculă în carne, aceștia 

jur, numai ca să nu fie urmăriţă 
pentru crucea lui Christos. 

13. Pentru că nici tăeați îm- 
prejur ens&şi nu păzesc legea, ci 
voesce ca voi să fiți tăeaţi împre- 
jur, pentru ca să se laude în car- 
nea voastră.   
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14. Pentru mine ânsă departe 
fie ca să mă laud, de cât numai 
în crucea Domnului nosiru isus 
Christos, prin care lumea "mi este 
r&stignită şi eu lumii; 

15. Pentru că nici tăere îm- 
prejur nu este ceva nici nelăere 
împrejur, ci făptură noă. 

16. Şi câţi vor merge după 
măsura aceasta trasă, pace peste 
denși și milă, şi peste Israelul 

!lui Dumnezeu. 
vă sileso ca să fiţi tăeaţi împre- | 17. De aci 'nainte nimenea să 

nu 'mi pricinuiască greutăţi, pen- 
tru că eu port în corpul meu sem- 
nele împunsăturilor lui lisus. 

18. Darul Domnului nostru 
lisus Christos cu spiritul vostru, 
fraţilor; Amin. 

EPISTOLA LUI PAVEL 

CĂTRE 

CAP. 1. 

Binefacerile lui Dumnezeu către cei aleși. 

Pavel să roagă ca Ejf-seni să ajungă la 
cunoaşterea desăitrşită a mântuirii în 

Christos. 

1. Pavel apostolallui Christos 
lisus prin voinţa lui Dumnezeu 

EFESENI 

sânţilor, care sunt —-în Efes — 
și credincioşilor în Christos Iisus. 

2. Dar voă şi pace dela Dum- 
nezeu Tatăl nostru și Domnul 
lisus Christos. 

__3. Binecuvântat fie Dum- 
nezeu şi Tatăl Domnului nostru 
Jisus Christos, care ne binecu-
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vântă pe noi prin ori ce binecu- ! ce aţi auzit cuvântul adevărului, 
ventare spirituală în cer în Chri- | evangelia măntuirii voastre, în 

stos, 

4. După cum: nea ales sieși 
într'ensul mai 'naințe de înte- 
mearea lumii, ca să fim noi sânţi 

şi des&verşiți înaintea sa, în iu- 
bire. 

5. Rinduindu ne pe noi mai 
"nainte spre înfiare către sine 
prin lisus Christos, potrivit gă- 
sirii cu cale a voinţii sale, 

6. Spre lauda măririi Darului 
său, cu care ne a dăruit în cel 

iubit, , 

î. În care avem răscumpărarea 
prin sângele lui, ertarea greșa- 
lelor noastre, potrivit bogății La- 
rului su, 

8. Pe care 'la prisosit către 
noi prin orice înţelepciune și 
pricepere, 

9. Făcendu ne cunoscut taina, 
voinţii sale, potrivit găsirii sale 
cu cale pe care mai d'inainte 'șia 
pus o în gând. 

10. Pentru întocmirea împli- 

nirii timpurilor cuvenite: să 'și 
adune iarăşi toate în Christos, 
cele din cer și cele de pe pământ, 
întu'Ensul, : ” 

11. In care am şi dobindit par- 
tea de moștenire rinduiţi fiind 
mai d'inaintea după punerea la 
cale a celui care lucrează toate 
potrivit sfatului voinţei sale, 

12. Ca să fim spre lauda mă- 
ririi- sale noi, care am nădăjduit 
mai "nainte în Christos; 

13. In care sânteți și voi, după   

care şi crezend pecetluiţi aţi fost 
cu Spiritul făgăduinţii cel Sânt, 

14. Care este arvuna moște- 
nirii noastre spre răscumpărare 
a poporului dobîndit: de dânsul, 
pentru lauda măririi lui. 

15. Pentru aceasta și eu, 
auzind de credinţa voasiră în 
Domnul lisus și de iubirea cea 
către toţi sânţi, 

16. Nu încetez mulțumind pen- 
tru voi aducendu mi aminte în: 
rugăciunile mele, 

17. Pentru ca Dumnezeul Dom- 
nului nostru lisus Christos, Tatăl 
măririi, să vă dea Spirit de în- 
ţelepciune şi descoperire în cu- 
noaștere desăverșilă a lui, 

18. Luminaţi arend ochi înimei 
voastre, ca să cunoaşteţi voi care 
este nădejdea chemării lui, care 
este bogăţia măririi moștenirii lui 

între sânţi, 
19. Şi cât de peste măsură este 

către noi, care crede, mărimea 
puterii lui după lucrarea tării 
vîrtutei lui, 

20. Pe care a arătat o în Chri- 
stos sculându "1 dintre morţi și 
așăzându "1 în dreapta lui în cer, 

21. Sus peste ori ce domnie și 

stăpinire și putere și domnire și 

peste ori ce nume ce să numește 

nu numai în veacul acesta, ci şi 

în cel viitor, 
22. Şi toate lea supussub pi- 

cioarele lui, şi pe densul 1 a dat 
cap peste toate biserici, 

23. Ca una care este corpul
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lui, plinitura celui care împlinește 
toate în toate. 

CAP. II. 

Păcătoşi sânt mântuiți prin Darul diu cre- 
dință în Christos. Neamurile sânt chemate 

la pace în Christos. 

1. Şi oa făcut zii pe voi morți 
fiind prin greșalele și păcatele 
voastre, 

2. In care aţi umblat potrivit 
veacului lumii acestia, potrivit 
domnului stăpinirii aerului, spi- 
ritului care lucrează în fii ne- 
ascultării, 

3. Intre care și noi toţi am pe- 
trecut oare când în poftele cărnii 
noastre, făcând voile cărnii şi ale 
gândurilor, şi eram copii prin 
fire ai mânii ca. și ceilalţi; 

4.-Dar Dumnezeu bogat fiind 
în milă, pentru multa sa iubire 
cu care nea iubit, 

5. Şi fiind noi morţi prin gre- 
şalele -noastre ne a făcut vii cu 
Christos, — prin Dar sânteţi mân- 
tuiți — 

6. Şi nea învieat împreună şi 
ne a așăzat împreună în cer în 
Christos Iisus, 

7. Pentru ca să arate în vea- 
curile ce vin bogăţia peste m&- 
sură a Darului său prin bună- 
tate asupra noastră în Christos 
Iisus. | 

8. Căci prin Darul lui sunteţi 
mântuiţi prin credinţă, şi aceasta 
nu din voi, Darul lui Dumnezeu 
este;     
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9. Nu din fapte este Darul, ca 
să nu se laude cineva; 

10. Pentru că sântem făptura 
lui, făcuţi fiind în Christos Iisus 
spre fapte bune, pe care mai 
nainte lea gătit Dumnezeu ca 
să umblăm într'ensele. 

11. De aceea aduceţi vă a- 
minte, că, oare când voi, neamu- 

rile în carne, care eraţi numiţi 
netăere împrejur de către cea 
numită tăere împrejur făcută cu 
mâna, în: carne, 

12. Că în timpul acela eraţi 
fâră Christos, înstreinaţi de în- 
tocmirea cetățenească a lui Israel 
şi streini de legămintele făgă- 

' duinţii, ne avend nădejde şi fără, 
Dumnezeu în lume; 

13. Acum ânsă în Christos isus 
voi, care altă dată eraţi departe, 
vaţi făcut aproape prin sângele 
lui Christos. 

14. Căci pacea noastră este el, 
care a făcut cele do& una, udecă 
a surpat păretele din mijloc, de- 
spărţitura, 

15. Vrăjmășia, după cea de- 
sfiinţat prin carnea sa legea rin- 
duelilor coprinzătoare de porunci, 
pentru ca să facă în sine Ensuși 
pe cei doi un singur om nou fă- 
cend pace, 

16. Şi să împace cu Dumnezeu 

pe amendoi într'un singur corp 
prin cruce, după ce a omorit vrăj- 
măşia printr'ensa, 

17. Si venind a binevestit pace 
vo& celor de departe şi celor de 
aproape, 

18. Că printr'Ensul avem amân-



  

doi întrun singur Spirit apro- 
pierea la Tatăl. 

19. Deci dar nu mai sunteţi 
streini și locuitori vremelnici, ci 
sunteţi împreună cetăţeni ai sân- 
ţilor şi d'ai casei lui Dumnezeu, 

20. Clădiţi fiind voi în sus pe 
temelia pusă de apostoli şi pro- 
feţi, fiind peatra unghiulară a ei 
Christos lisus, 

21. In care orice clădire bine 
împreunată fiind va spori spre 
templu sânt în Domnul, 

22. In care și voi sânteţi îm- 
preună clădiți spre locuinţă a lui 
Dumnezeu in Spirit. 

CAP. III. 

Zaina despre mântuirea neamurilor. Pavel 
este apostolul neamurilor. Inăltimea evan- 
gelit. Locuinţa lui Christos este în înimele 
credincioşilor. 

1. Pentru aceasta eu Pavel le- 
gatul lui Christos lisus pentru 
voi, neamurile — 

2. Daca negreșit aţi auzit de 
întoemirea Darului lui Dumne- 
zeu, care 'mia fost dat mie pen- 
tru voi, 

3. Că potrivit unei descoperiri 
'mi s'a dat în cunoștință taina, 
după cum mai mainte am scris 
pe scurt, 

4. După care puteţi citind să 
înțelegeţi priceperea mea în a lui 
Christos taină, 

5. Care nu sa dat în cuno- 
ştință în alte veacuri fiilor oa- 
menilor, după cum s'a descoperit 
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acum sânţilor s&i apostoli şi pro- 
feţi prin Spirit, - 

G. Că ncamurile sânt împreună 
moștenitoare. și împreună un 
corp şi împreună părtaşi ai fă- 
găduinţei în Christos lisus prin 
evangelie, 

7. Al cărui slujitor m'am făcut 
potrivit dăruirii Darului lui Dum- 
nezeu, care mi a fost dat mie după 

măsura, lucrării puterii lui. -- 
8. Mie celui cu mult mai mic 

de cât toţi sânţi 'mi a fost dat 
Darul acesta ca să binevestese 

neamurilor neprimitoarea de cer- 
cetare bogăţie a lui Christos, 

9. Şi să lumineze tuturor care 
este întocmirea tainei din veacuri 
ascunsă în Dumnezeu. care a fă- 

cut toale, 

10. Ca înţelepciunea lui Dum- 
nezeu cea de multe feluri să fie 
dată acum priri biserică în cu- 
noștință domniilor şi stăpînirilor 
în cer, 

11. După punerea la cale de 
veacuri pe care a desăvârșit o 
în Christos lisus Domnul nostru, 

12. În care avem îndrăsneala 
şi apropiere în deplină încredere 
prin credinţa într'ensul. 

13. De aceea mă rog sănu 
perdeţi răbdarea în suferinţile 
mele pentru voi, care sânt mă- 

rirea voastră. 
14. Pentru aceasta plec ge- 

nuchile mele înaintea Tatălui, 
15. Din care 'și trage numele 

ori ce neam în cer şi pe păncnt, 

16. Ca potrivit cu bogăţia mă- 
ririi lui să vă dea ca să fiţi în-
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tăriţi cu putere prin Spiritul lui 
faţă de omul dinăuntru, 

17. Ca Christos să locuiască, 
prin credinţă în inimile voastre, 

18. Ca în iubire înrădăcinaţi 
şi întemeiaţi să puteţi pe deplin 
casă înţelegeţi împreună cu toţi 
sânţi care este lărgimea şi lun: 
gimea și adâncimea şi înălţimea, 

19. Şi să cunoaşteţi iubirea lui 
Christos cea mai pe sus de cât 
ştiinţa, pentru ca să fiţi plini 
penă la tot cu ce este plin Dum- 
nezeu. . 

20. Iar celui care poate să 
facă mai pe sus de toate, mai 
de prisos de cât cele ce cerem 
sau pricepem potrivit puterii care 
s8 arată în noi, 

21. Lui fie mărirea în bise- 
rică și în Christos Iisus în toate 
neamurile veacului veacurilor; 
Amin. 

CAP. IV. 

În mulţimea feluritclor daruri trebue pă- 
'strată unirea credinţei. Biserica este cor- 
pul lui Christos. Vieata cea noă să arată 
prin curăţie. 

1. Deci vă îndemn eu legatul 
în Domnul ca să umblaţi după 
cum se cuvine chemării cu care 
aţi fost chemaţi, 

2. Cu toată smerenia şi blân- 
deţea, cu îndelungă răbdare, în- 
găduindu vă uni pe alţi în iu- 
bire, 

3. Silindu vă să păstraţi unirea 
Spiritului în legătura păcii. 

4. Un singur corp este și un 
singur Spirit, după cum şi che- 
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maţi ați fost printr'o singură nă- 
dejde a chemării voastre; 

5. Un singur Domn, o singură 
credinţă, un singur botez, 

6. Un singur Dumnezeu şi Tată 
al tuturor, care este peste toţi şi 
prin toţi și întru toţi. 

7. Iar fie căruia dintre noi i 
sa dat darul după măsura Da- 
rului lui Christos. 

8. De aceea zice: 
Suindu se la înălțime aduse 

robi robime, 

Dete daruri oamenilor. 
9. lar «S'a suit» ce este fără 

numai că sa şi pogorit în păr- 
ţile mai jos de cât pămentul ? 

10. Cei care sa pogorit este 
ensuși și care sa suit mai pe 
sus de toate cerurile, ca să umple 
toate. 

11. Și Ensuşi a dat pe uni a- 

postoli, pe alți profeţi, pe alţi 
binevestitori, pe alţi păstori și 
învățători, 

12. Spre întregirea sânţilor pen- 
tru lucru de slujire, pentru clă- 
dire a corpului lui Christos, 

13. Penă când toți vom îi a- 
juns la unirea credinţei şi a cu- 
noștinţei lămurite a Fiului lui 
Dumnezeu, la bărbat desăvârșit, 

“ la măsură de verstă a împliniturei 
lui: Christos, 

14. Ca să nu mai fim never- 
stnici, aruncaţi fiind de valuri şi 
duși încoace şi încolo de orice 
vent al învăţăturei prin înşălă- 
ciunea oamenilor, prin viclenie 
spre uneltirea rătăcirii, 

15. Ci vorbind adevărul, în iu-
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bire. să creştem în toate în pri- 
vinţa lui, care este capul, Chri- 

stos, 
16. Din care tot corpul bine 

împreunat și împreună bine pus 
fiind săverşaște, prin ori ce sim- 
ţire a dării, creşterea corpului 
potrivit unei lucrări în măsură 
a fie cărei părţi, spre clădirea lui ! 
Ensuși în iubire. 

” 17. Deci aceasta zic şi în- 
credinţez în Domnul, ca voi să 
nu mai umblați după cum umblă 
și neamurile în deşărtăciune a 
minţii lor, 

18. Intunecaţi fiind în gândul 
lor, înstreinați de vieaţa lui Dum- 
nezeu prin neștiinţa ce este în- 
tr'enși prin invirtoşarea inimei 
lor, - 

19. Ca uni eare lipsiţi fiind de 
simţire s'au dat pe sine €usuși 
desfrânării spre lucru de ori ce 
necurăţenie, în pornire la ori-ce 
fel de înavuţire. 

20. Dar voi n'aţă învăţat astfel 
pe Christos, 

21, Daca intr'adevăr "1 aţi auzit 
și ai fost învăţaţi într'ensul după 
cum este adevăr în lisus, 

22, Ca voi să lepădaţi de la 
sine vă faţă cu purtarea de mai 
"nainte pe omul cel vechiu, care 
este perdut potrivit poftelor în- 
șălăciunii, 

23. Să fiți dar înoiți în spiritul 
minţii voastre, 

24, Şi să vă îmbrăcaţi în omul 
cel nou, care este făcut după 
chipul lui Dumnezeu în dreptate 

şi sânţenie a adevărului. 

. 
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25. De aceea, lepădând de 
la voi minciuna, vorbiţi adevărul 

"fie care cu aproapele său, pentru 
că sântem membre uni ai al- 
ora, 

26. Mâniaţi vă şi nu pă&cătuiţi; 
soarele: nu apue peste întăritarea 
voastră, - 

21. Nici nu daţi loc diabolului. 
28. Furul nu mai fure, ci mai 

virtos munciască lucrând cu mâi- 
nile sale binele, ca să aibă să 
dea celui care are trebuinţă. 

29. Orice cuvent rău nu easă 
din gura voastră, 'ci daca este 
vre unul bun la clădirea - trebu- 
inţei, ca să dea un dar celor care 
ascultă, 

30. Si nu întristaţi pe al lui 
Dumnezeu Spirit Sânt, în care 
aţi fost pecetluiţi pentru : zioa r&- 

cumpărării. 

31. Ori ce amărăciune şi aprin- 
dere și mânie și strigare și de- 
făimare înlăturată fie de la voi 
împreună cu ori ce răutate. 

32. Faceţi vă dar buni uni către 
alți, miloși, ertători uni altora, 

după cum şi Dumnezeu v'a erlat 

în Christos. 

CAP. YV. 

Trebue să urmăm iubirea lui Dumnezeu şi 

a lui Christos. Sirguința către vieaţă curată. 

Rodul lumi..e. Datoria ca să ne purtăm 

cu minte şi potrivit învăţătură evangelice. 

Sfătuiri către femei şi bărbaţi. Taina că- 

sătorii. 

1. Drept aceea fiţi următori 

i lui Dumnezeu, câ copii iubiţi,
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2. Și umblaţi în iubire, după 
cum și Christos va iubit şi s'a 
dat lui Dumnezeu pe sine ensuși - 
pentru noi ca prinos și jertfă 
spre miros bineplăcut. 

3. lar desfrânare și ori ce 
necurăţenic sau pornire spre oră | 

- ce fel de înavutţire nici să nu se 
numiască între voi, după cum să 
cuvine sânţilor, 

4. Nici uriciune, nică vorbire 
neroadă, -nici vorbă glumeaţă, 
care nu să cade, ci mai virtos 
fie mulţumită; 

5. Căci cunoaşteţi aceasta, că 
ori care desfrânat sau necurat 
sau pornit spre ori ce fel de îna- 
vuţire, care este idolatru, nu are 
moștenire în împărăţia lui Chri- 
stos şi a lui Dumnezeu. 

6. Nimenea să nu vă amă- 
siască cu vorbe goale; căci pen- 
tru acestea, vine mânia lui Dum- 
nezeu peste fii neascultării. 

7. Deci nu vă faceţi părtași cu 
denși. 

8. Căci altă dată eraţi întune- 
rece, acum âns€ lumină în Dom- 
nul, umblaţi ca copii ai luminii, 

9. — Pentru că rodul luminii 
stă în ori ce bunălate, şi în în- 
dreplăţire şi în adevăr, — 

10. Dovedind de bun ce este 
biueplăcut Domnului, 

11, Şi nu fiţi părtași ia lucru- 
rile neroditoare ale întunerecului, 
ci mai virtos şi mustraţi le. 

12, Căci cele făcute în ascuns 
de către dânși este rușinos a le 
şi spune; 

13. Toate ânsă daca stint mu:   
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strate s& fac cunoscute de lu- 
mină, pentru că tot ce este făcut 
cunoscut lumină este. 

14. De aceea zice: Deşteaptă e, 
tu care dormi și scoală te dintre 
morţi, şi Christos “ţi va lumina. 

15. Deci luaţi aminte cu 
deamănuntul cum umblaţi, nu 
ca neînţelepţi, ci ca înţelepţi, 

16. Cumpărându vă cu desă&- 
verșire timpul nemerit, căci zilele 
sânt rele. 

17. De aceea nu vă faceţi fară 
minte, ci înţelegeţi care este voia 
Domnului, | 

18. Şi nu vă îmbătaţi de vin 
în care este desfrânare, ci fiţi 
plini de Spirit, 

19. Vorbind între voi în psalmi 
şi lăudări și cântări spirituale, 
lăudând şi cântând în inima voa- 
stră Domnului; 

20. Mulţumind tot dauna pen- 
tru toate lui Dumnezeu şi Tatăl 
în numele Domnului nosiru lisus 
Christos, 

21. Supuşi fiind uni altora în 
frica lui Christos. 

22. bemeile să fie supuse 
bărbaţilor lor ca Domnului, 

23. Pentru că un bărbat este 
cap al femei sale, după cum și 
Christos este cap al Bisericii. El 
ensuși este mântuitorul corpului. 

21. Ci după cum Biserica, este 
supusă lui Christos, aşa şi femeile 
să jie supuse bărbaţilor în toate. 

25. Bărbaţilor, iubiţi femile 
voastre, după cum şi Christos a 
iubit Biserica și s'a dat pe sine 
ensuși pentru densa,
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26. Ca să o sânţiască prin cu- 
vent după cea curăţito prin spă- 
lare de apă, . 

27; Ca să o înfăţişeze el sieşi 
Biserică măreaţă, ne avend pală 
sau încreţitură sau ceva de felul 
acestora, ci să fie sântă şi desă- 
verşită. 

28. Asilel dar bărbaţi sunt da- 
tori să 'şi iubiască femeile lor ca 
corpurile lor Ensăşi. Cine 'şi iîu- 
beşte pe femeeca sa pe sine să 
iubește; 

29. Pentru că nimenea nu 'şi a 
urit vre o dată corpul său Ensuşi, 
ci fie care "1 hrăneşte și 71 încăl- 
zeşte, după cum şi Christos Bi- 
serica, 

30. Căci sintem membre ale 
corpului său din carnea lui și din 
oasele lui; 

31. Pentru aceea va lăsa omul 
pe tatăl său și pemunma sa şi se 
va lipi de femeea sa şi vor fi cei 
doi un singur corp. 

32. Taina aceasta este mare, 

dar eu zic cu privire la Christos 
și Biserică. 

33. Ânsă şi voi, fie care asfel 
să 'şi iubiască femeea sa ca pe 
sine Ensuși, iar femeca să, se tea- 
mă de bărbat. 

CAP. VI. 

Datoriile copiilor către părinți și ale părin- 
ților către copii. Datoriile slugilor către 
atăpîni şi al: stăpinilor către slugi. Ar- 
matura Spiritului. Oglirea lui Christos. 

“/ichic. Făgăduinţa, 

1. Copii, ascultați în Domnul   
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pe părinţi voşiri; căci aceasta 
este drept. : 

2. Cinstește pe tatăl tău şipe 
muma ta, care este întâia po- 
runcă în făgăduinţă, 

3. Ca să “ţi fie bine şi vei trăi 
ani mulţi pe pământ. 

4. Şi voi taţilor, nu întăritaţi 
la mânie pe copii voştri, ci cre- 
şteţi îi în învățătura și înţelep- 
țirea Domnului. 

5. Slugilor, ascultați pe stă- - 
pini voştri fireşti cu temere şi 
frică în curăţenia inimei voastre 
ca pe Christos, i 

6..Nu slujind numai în faţă ca 
uni care caută să placă oamenilor, 

ci ca slugi ale lui Christos fă- 
cend din suflet voiea lui Dum- 

nezeu, 
7. Slujind cu bună voinţă ca 

Domnului și nu oamenilor, 

8. Şliind că fie care daca va 
fi făcut ceva bun, aceasta va lua 
cu sine de la Domnul, fie slugă, 
fie stăpiîn de sine. 

9. Şi voi stăpinilor, faceţi ace- 
leaşi faţa de denşi, încetând cu 
ameninţarea, ştiind că şi Domnul 

lor și al vostru este în cor şi 

părlinire nu este la densul. 
10. Iusfirzit, fiţă puternici 

în Domnul şi în tăria virtutei lui. 

11. Ibrăcaţi v& cu toată ar- 

mătura lui Dumnezeu, ca să pu- 

teţi voi sta împrotiva uneltirilor 

diabolului, 
12, Că nu avem lupta împro- 

tiva sângelui și a cărnii, ci îm- 

proliva domniiior, împrotiva stă- 

pinirilor, împrotiva stăpinitorilor 

21 -
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lumii întunerecului acestuia, îm- 
protiva puterilor spirituale ale 
răutăţii în locuri cerești. 

13. Pentru aceea luaţi cu voi 
toală armătura lui Dumnezeu, 
ca să puteţi sta împrotivă în zioa 
cea rea, și dupăce veţi [i săverșit 
toate să r&mâneţi statornici. 

14, De aceea staţi având încins 
mijlocul vostru cu adevăr, şi îm- 
brăcându vă cu platoşa îndrep- 
tăţirii,. 

15. Şi încălțându vă picioarele 
cu gătirea evangelii păcii, 

16. Mai luând cu voi la toate 
scutul credinţei, prin care xeţi 
putea stinge toate săgețile celui 
r&u, cele arzătoare, 

17. Şi luaţi coiful mântuirii, şi 
a Spiritului spadă, care este cu: 
ventul lui Dumnezeu, 

18. In ori ce rugăciune şi ru- 
găâminte rugându vă în Spirit la 
ori care timp potrivit, și cu pri- 
vire la aceeaşi veghind cu ori ce 
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stăruință şi rugăminte pentru 
toţi sânţi, . 

19. Şi pentru mine, ca să 'mi 
fie dat cuvânt la deschiderea gu- 
rii mele, ca fâră sfială să lac cu- 
noscut taina evangelii, 

20. Pentru care sunt sol în 
lanţuri, ca întrânsa să vorbesc 
fără sfială după cum trebue ca 
să vorbesc 

21. Iar ca să știți şi voi cele 
ale mele, ce îiac, Tichic, iubitul 
frate și credincios slujitor în 
Domnul, va face vos toate cu- 
noscut, 

22. Pe care 'lam trimis la voi 
chiar pentru aceasta, ca să cu- 
noaşteţi cele despre noi şi să 
mângâe inimile voastre. 

23. Pace fie fraţilor şi iubire 
cu credinţă de la Dumnezeu Ta- 
tăl şi Domnul lisus Christos, 

24, Darul fie cu toţi care iu- 
besc în chip neperitor pe Domnul 

nostru lisus Christos.
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EPISTOLA LUI PAVEL 
CĂTRE 

FILIPENI 

CAP. 1. 

Pavel arată iubirea sa către Filipeni. Roa- 
dele lanțurilor lui. Numai pentru Biserică 
2oeşte să mai trăiască, E] trebue să sufere 
pentru Christos, 

1. Pavel şi Timoteu slujitori 
ai lui Christos Iisus tuturor sân- 
ților celor care sânt în Filipi 
împreună episcopilor şi diaco- 
nilor, 

2. Dar vo și pace dela Dum- 
nezeu Tatăl nostru și Domnul 
lisus Christos. 

3. Mulţumese Dumnezeului 
meu în toată a mea aducere a- 
minte de voi, 

4. Tot dauna în ori ce ce- 
rere a mea pentru voi. toţi fă- 
cendu'mi cu bucurie rugămintea, 

5. Pentru unirea voastră în 
evangelie din cea d'inteiu zi:p&nă 
acum, 

6. Incredinţat fiind de aceasta 
chiar, că cel care începu în voi 
lucru bun îl va sfirși penă în zioa 
lui Christos lisus, 

1. După cum este drept pentru 
mine ca să gândesc aceasta pen- 
tru voi toţi, pentru că eu văam 
în inima mea atât în legăturile 
mele, cât și în apărarea mea, şi   

în întărirea evangelii, părlaşi fiind 
voi toţi împreună cu mine ai 
Darului. 

8. Căci martur 'mi este Dum- 
nezeu cât vă doresc pe voi toţi 
în inima lui Christos Iisus, 

9. Şi aceasta mă rog, câ iu- 
birea voastră să prisosiască ânchă 
mai mult şi mai mult în cuno- 
Șlinţă şi în ori ce pricepere, 

10. Pentru ca voi să încuviin- 
: ţaţi pe cele bune, ca să fiţi lă- 
muriţi și nesmintitoră pentru zioa 
lui Christos, 

11. Plini fiind de al dreptăţii 
rod, care este prin lisus Christos, 
spre mărirea și lauda lui Dum- 
nezeu, 

12. Voese ânsă ca voi să 
ştiţi, fraţilor, că cele ale mele 
s'au întors mai vîrtos spre înain- 
area evangelii; 

13. Astfel că legăturile mele să 
făcură cunoscute în Christos în 
tot pretoriul şi tuturor celor 
lalţi, 

14. Şi mai mulţi dintre fraţi, 
încrezându se în Domnul legă- 
turilor mele, îndrăsnesce mai mult 
ca să vorbiască fără teamă cu- 
ventul lui Dumnezeu. 

15. Uni negreşit şi din ură şi
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pricire, iar alţi și din bună voinţă 
predică pe Christos; 

16. Alţi ânsă din iubire, ştiind 
că sânt hotărit la apărarea evan- 

gelii, 
17. Iar alţi din zavistie vestesc 

pe Christos nu cu gând curat, 
socotind să deștepte suferinţă le- 
găturilor mele. 

18. Cum dar? In ori ce chip 
ânsă, fie prin cuvânt netemeinic, 
fie prin adevăr, Christos să a- 
aduce la cunoștință, şi de acea- 
sta mă bucur. Dar șimE& voi bu- 
cura, - 

19. Pentru că ştiu că aceasta 
să va sfârși pentru mine spre 
mântuire prin rugăciunea voastră 
și prin dare a Spiritului lui lisus 
Christos, . 

20. Potrivit aşteptării stărui- 
toare şi nădejdei mele că nu voi 
fi dat în nimic de rușine, ci cu 
toată îndrăsneala ca tot dauna, 
și acum mărit va fi Christos în 
corpul meu fie prin rvieaţă, fie 
prin moarte. 

21. Căci pentru mine a trăi 
este Christos şi a fi murit câştig. 

22, Daca dar a trăi în carne, 
aceasta chiar 'mi este un folos 
de lucru, şi pe care din doă să 
'mi aleg nu fac cunoscut. 

23. Sunt ţinut ânsă de amen- 
doă: dorinţa având ca să mă 
despart de corp şi să fiu împre- 
ună cu Christos, căci este cu 
mult mai bine; 
"24. Dar a mai rămânea în car- 
nea mea este mai trebuincios 
pentru voi, 

  

25. Şi încredinţat fiind de a- 
ceasta, ştiu că voi rămânea, și 
voi rămânea aci cu voi toţi pen: 
tru înaintarea voastră și bucuria 
credinţei, 

26. Pentru ca cuventul vostru 
de laudă să prisosiască în Chri- 
stos lisus în mine prin venirea 
mea, iarăși la voi. 

21. In chemarea voastră pur- 
taţi vă numai într'un chip vrednic 
de evangelia lui Christos, ca fie 
că voi fi venit şi vă voi fi văzut, 
fie că nu stint de faţă, să auz 
cele despre voi, că staţi întrun 
spirit, luptându vă împreună în- 
tr'un suflet pentru credinţa evan- 
gelii, 

28. Și ne speriinduvă întru ni- 
mic de cei împrotivitori, ceva ce 
este pentru denși un semn de 
peire, iar pentru voi de mântuire, 

și aceasta de'la Dumnezeu; 

29. Pentru că voă vi sa dat 
Darul pentru Christos, nu numai 
ca să credeţi într'Ensul, ci să şi 

i suferiți pentru dânsul, 
30. Avend aceeași luptă după 

cum aţi văzut o la mine şi acum 

auziţi la mine. 

CAP. II. 

Trebue să avem iubire uni către ali după 

exemplu lui Christos. Smerenia şi mărirea 
lui Christos, Zrebue să ne silim a dovindi 

mântuirea. Timoteu şi Zpafrodit sâni de 
laudă, 

"1. Deci daca este vreun în- 
demn în Christos, daca este vre
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o mângăere de iubire, daca este 
vre o împărlăşire a Spiritului, 
daca este vre o inimă şi îndurare, 

2. Impliniți 'mi bucuria ca să 
gândiţi aceeași, având aceeaşi iu- 
bire, întrun cuget gândind a- 
ceeași, 

3- Ne gândind nimic în măsura 
zavistii nică a măririi deșarte, ci 
cu smerenia uni pe alţi socotind 
mai pe sus de cât pe sine €n- 
seși, 

4. Nu căutând fie care ale sale, 
ci fie care şi cele ale altora. 

3. Simţiţi în voi aceasta ce fu 
simțit şi în Christos Iisus, 

6. Care în formă de Dumnezeu 
fiind, nu socoti drept o răpirea 
fi d'o potrivă cu Dumuezeu, 

1. Ci să goli pe sine Ensuși 
luând formă de rob, în asemă- 
nare de oameni arătându se și 
în înfăţişare aflat fiind ca om, 

8. S'a smerit pe sine ascultător 
fiind până la moarte, moarte ânsă 
de cruce. 

9. De aceea şi Dumnezeu la 
înălțat foarte sus și "ia dăruit 
numele care este mai presus de 
ori ce nume, 

10. Ca în numele lui Iisus să 
se plece ori ce genuchiă al celor 
cereşti şi al celor pămentești şi 
al celor de sub pământ, 

11. Şi orice limbă să mărtu- 
risiască spre mărirea lui Dum- 
nezeu Tatăl, că Domn este lisus 
Christos. 

12. Astfel dar, iubiţi mei, 
după cum tot dauna maţă ascul- 
tat, desăverşiţi cu teamă şi frică,   
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mântuirea, voastră nu numai ca 
fiind eu de faţă, ci cu mult mai 
vîrtos acum în lipsa mea; 

13. Căci Dumnezeu este care 
lucrează în voi și să voiţi și să 
lucraţi pentru buna sa voinţă. 

14. Faceţi toate fără murmure 
şi fără îndoeli, 

15. Ca să fiţi curaţi şi fără rău- 
tate copil ai lui Dumnezeu, de- 
săverşiți în mijlocul unui neam 
strâmb și sucit, între care vă a- 
rătață ca luminători în lume, 

16. Avend la voi cuvântul vie- 
ţei, spre laudă pentru mine la 
zioa lui Christos, că nu în de- 
şărt am alergat, nici în deșărt 

m'am. ostenit. 
17. Ci şi duca "mi să varsă 

sângele la jertfirea şi slujirea 

preoțească a credinţii voastre, 

mă bucur și vă urez bine vo8 

tuturor; 

18. Şi chiar de aceasta bucu- 

raţi vă și voi și uraţi 'mi bine. 

19. Nădăjduesc dar în Dom- 

nul lisus ca să vă trimit îndată 

pe 'Timoteu, pentru ca să fiu şi 

eu cu inimă bună după ce voi 

fi cunoscut cele ale voastre. 

20. Căci nu am de acelaş gând 

cu mine pe nimenea, care va în- 

griji în fiinţa adevărului de cele 

ale voastre; 
21. Pentru că toţi caută cele 

ale lor, nu cele ale lui Christos. 

22. Incercarea lui ânsă o cu- 

noaşteţi, că, ca un copil părin- 

telui, a slujit împreună cu mine 

pentru evangelie. 

23. Pe acesta deci nădăjduese
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să ”] trimit îndată ce voi fi văzut 
oare cum cele pentru mine; 

24. Am ânsă încredere în Dom- 
nul că și eu voi veni în curind. 

25. Am socotit dar de tre- 
buinţă să trimit la voi pe Epa- 
trodit, fratele şi împreună luceră- 
torul și împreună luptătorul meu, 
iar al vostru trimis și slujitor 
preoţesc al trebuinţei mele, 

26. Fiind că vă doria pe voi 
toţi și era foarte turburat, pen- 
tru că aţi auzit că a fost bolnav. 

27. Şi într'adevăr bolnav.a fost 
aproape de moarte; dar Dum- 
nezeu avu milă de dânsul, și nu 
numai de densul, ci şi de mine, 
ca să nu am întristare peste în- 
tristare, 

28. Deci "lam trimis mai în 
grabă, ca văzendu "| să vă bucu- 
raţi iarăşi şi eu să fiu mai neîn- 
tristat. 

29. Primiţi”l dar în Domnul 
cu toată bucuria, și aveţi în cin- 
ste pe uni ca aceștia, 

30. Fiind că pentru lucrul lui 
Christos sa apropiat ptuă la 
moarte, după ce sa. pus cu su- 
fletul în primejdie, pentru ca să 
împliniască lipsa voastră în slu- 
jirea preoţescă la mine. 

CAP. JI. 

Pavel îndeamnă pe Filipeni să se ferească 
de protinici Iudei şi să "i urmeze lui în 
purtarea Ohreștină. 

1. In sfârşit, fraţi mei, bucu- 
raţi vă în Domnul. Ca să vă seriu 
aceleași mie nu "mi este cu pre- 
get, iar vo& de temeinicie.   

2. Vedeţi câini! Vedeţi lucră- 
tori răi! Vedeţi sorijilătura! 

3. Căci noi sântem tăerea îm- 
prejur, noi care slujim prin Spi- 
ritul lui Dumnezeu, și ne lăudăm 
în Christos lisus şi nu ne încre- 
dem în carne, 

4. Cu toate că eu am încre- 
dere şi în carne. Daca vre un 
altuia "i se pare că are încredere 
în carne, mie mai mult, 

5. Prin tăere împrejur de opt 
zile fiind, din neamul lui Israel, 
din seminţia lui Beniamin, ebreu 
din ebrei, în m&sura legii fa- 
riseu, 

6. In măsura rivnei urmăritor 
al bisericei, desăverşit fiind în 
măsura îndreptăţirii ce este în 
lege. 

7. Ca unele care "mi erau câ- 
știguri, acestea, le am socotit pen- 
tru Christos pagubă. 

8. Dar într'adevăr şi socotesc 
că toate sânt pagubă pentru 
înălţimea cunoștinţii lui Christos 
lisus, Domnul meu, pentru care 
toate 'mi fură păgubite, şi le so- 
cotesc ca gunoac, ca să dobin- 
dese pe Christos, 

9. Și să fiu aflat într'ensul, nu 
avend îndreptăţirea mea cea din 

lege, ci pe cea prin credinţa în 
Christos, îndreptăţirea de la Dum- 
nezeu pe temeiul credinţei, 

10. Ca să 'l cunosc pe dânsul 
şi puterea învierii lui și împăr- 
tăşirea patimilor lui, asemănat 
fiind d'o potrivă morţii lui, 

11. Daca cumva voi ajunge la 
învierea cea dintre morți.
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12. Nu zic că am dobindit ! 
acum darul de biruitor sau sunt 
acum desăvârşit, alerg ânsă spre 
darul de biruitor daca cumva *? 
dobindesc, pentru că şi eu am 
fost dobindit de Christos lisus. 

13. Fraţilor, eu nu mă socotesc 

ânehă pe mine însumi să fi do- 
biîndit; 

14. Dar una socotesc: uitând 
pe cele din urmă, şi întinzendu 
mă mai mult spre cele d'inainte, 
alerg la semn către darul de bi- 
ruitor al chemării de sus a lui 
Dumnezeu în Christos lisus. 

15. Deci câţi santem des&vâr- 
șiţi, aceasta să gândim, şi daca 
gândiţi ceva de altfel, și aceasta 
o va descoperi voă Dumnezeu; 

16. Dar la aceca ce am ajuns, 
potrivit cu aceeaș păşiţi. 

17. Fraţilor, fiţi împreună 
cu alţi următori ai mei, îndrep- 
taţi privirea la cei care umblă, 
astfel după cum ne aveţi pildă 
pe noi. 

18. Căci umblă mulţi pe care 
de mai multe ori v&'i numiam, 
iar acum și plângând spun, că 
sânt vrăjmași crucii lui Christos, 

19. Al căror sfârşit este peire, 
al căror Dumnezeu este pânte- 
cele şi a căror mărire este în ru- 
şinea lor, care gândesc cele pă- 
mentești. 

20. Căci fiinţa statului nostru 
este în ceruri, de unde şi aștep- 
tâm cu stăruință ca Mântuitor 

pe Domnul lisus Christos, 

21. Care va schimba la chip 
corpul smerenii noastre, asemă-   

nat fiind la faţă cu corpul mă- 
ririă lui, potrivit lucrării că den- 

sul este în slare şi să 'şi supue 

toate. 

CAP. IV. 

Sfătuiri, Dirnicia Yilipenilor este de lăudat. 

Dorinţe şi urări, 

1. De aceea, fraţi mei iubiţi şi 
doriţi, bucuria și coroana mea, 
astfel staţi în Domnul, iubiţilor. 

2. Indemn pe Livodia şi pe 
Sintiche o îndemn ca să aibă a- 
celaş gând în Domnul. 

3. In adins ie rog și pe tine, 
adevăratule Sizizhe, pune mâna 
împreună cu densele, ca unele 

care au lupiat împreună cu mine 

în evangelie, în unire și cu Cle- 

ment şi cu ceilalți împreună lu- 

crători ai mei, ale căror nume 

sânt în carte de vicaţă. 

4. Bucuraţiv8 în Domnul 

tot dauna; iar voi zice, bucu- 

raţi vă. 
5. Blândeţea voastră să fie cu- 

noscuţă de toți oameni; aproape 

este Domnul. 

6. Nu îngrijiţi de nimic, ci în 

ori ce prin rugăciune şi prin 

rugăminte să fie cunoscute cu 

mulţumire cererile voastre către 

Dumnezeu. 

7. Şi a lui Dumnezeu pace care 

este mai pe sus de ori ce minte 

va păzi inimile voastre şi gân- 

durile voastre în Christos lisus. 

8. în sfârșit, fraţilor, câte 

stint adevărate, câte sânt de cin- 

ste, câte sânt drepte, câte sânt
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curate, câte sânt foarte de iubit, 
câte sunt bine de auzit, daca este 
vre o virtute, și daca este vreo 
laudă, acestea socotiți le; 

9. Şi cele ce aţi învăţat și aţi 
luat de la mine şi ați auzit și aţi 
văzut la mine, acestea faceţi le, 
și Dumnezeul păcii va fi cu voi. 

10 M'am bucurat foarte ânsă 
în Domnul, că în sfârşit aţi a- 
juns o dată iar în stare de înflo- 
rire ca să vă gândiţi la cele pen- 
tru mine; pentru care și vă gân- 
diaţă, dar nu avsaţi timp po- 
trivit, 

11. Nu gândese că zic în ve- 
derea lipsei mele; pentru că eu 
am învăţat în cele ce sânt să fiu 
mulţumit cu ce am. 

12. Ştiu să fiu și smerit, ştiu 
să am și de prisos; stint deprins 
să fiu în orice şi în toate şi să- 
turat să fiu şi ilămând, să am 
și de prisos să fiu şi în lipsă, 

13. Toate le pot în cel care 
mE& întărește pe mine. 

14. Aţi făcut ânsă bine luând 
parte împreună cu mine la strim- 
torarea mea. 

15. Dar ştiţi și voi, Filipenilor, 
că la începutul evangelii, când 
am eșit din Macedonia, nici o   
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biserică n'a fost în împărtăşire 
cu mine în socotială de dare și 
primire, de cât numai voi sin- 

guri, 
16. Pentru că şi în 'Tesalonie 

și odată şi de doă ori 'miaţi tri- 
mis pentru trebuința mea. 

17. Nu pentru că cer darul vo- 
stru, ci cer rodul care prisoseşte 
pentru socotiala voastră. 

18. Am ânsă toate de indestul 
și am de prisos, sânt plin după 
ce am primit de la Epafrodit 
cele de la voi, miros bineplăcut, 
jertfă primită, bineplăcută lui 
Dumnezeu. 

19. Şi Dumnezeul meu va um- 
plea de mărire în Christos lisus 
ori ce trebuinţă a voastră potrivit 

cu bogăţia lui. 
20. lar lui Dumnezeu și Tatăl 

nostru fie mărirea în veci vecilor, 
Amin. 

21. Imbrăţişaţi în Christos 
lisus pe ori care sânt. Vă imbră- 
țişază fraţi care sânt împreună 
cu mine. 

22. VB imbrăţişază pe voi toți 
sânţi, dar mai ales cei din casa 
Cesarului. 

23. Darul Domnului lisus Chri- 
stos fie cu spiritul vostru,
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EPISTOLA LUI PAVEL 

CĂTRE 

COLOSENI 

CAP. 1. 

Pasel laudă pe Coloseni sfătuindiu "i să spo- 
viască în credință. Insemnătatea rescum- 
pără!oare a lui Christos. Pavel să bucură 
în suferinţele sale, 

1. Pavel apostol al lui Christos 
lisus prin voinţa lui Dumnezeu 
şi 'Limoteu fratele, 

2. Sânţilor care sint în Colose 
şi credincioși frați în Christos. 
Dar fie voă și pace de la Dum- 
nezeu Tatăl nostru. 

3. Mulţumim tot dauna lui 
Dumnezeu și Tatăl Domnului no- 
stru lisus Christos rugându ne 
pentru voi, 

4. După ce am auzit credinţa 
voastră în Christos lisus şi iu- 
birea ce aveţi către toți sânți. 

5. Pentru nădejdea care vă este 
păstrată în cerură, pe care aţi 
auzit o mai 'nainte în cuvântul 
adevărului evangelii, 

6. Care ajungând la voi ca și 
în toată lumea este aducătoare 
de rod şi crește ca și între voi, 
din zioa în care aţi auzito și 
ați cunoscut cu adevărat Darul 
lui Dumnezeu; 

7. După cum aţi învățat de la   

Epafra, iubitul împreună slujitor 
cu noi, care este pentru voi cre- 
dincios slujitor al lui Christos, 

8. Şi care ne a încunoștiințat 

despre iubirea voastră în spirit. 
9. De aceea şi noi, din zioa în 

care am auzit, nu încetăm ru- 
gându ne pentru voi şi cerend 
ca să fiți plini de cunoştinţă a- 
dâncă a voinţei lui prin ori ce 
înțelepciune și pricepere spiri- 
tuală, 

10. Ca să umblăm cum se cu- 
vine -înaintea Domnului spre ori 
ce plăcere, aducend rod în ori ce 

lucru bun şi crescend prin cu- 
noştinţa des&verşită a lui Dum- 
nezeu, 

11. Prin ori ce putere întăriţi 
“fiind potrivit tării măririi lui spre 
stăruinţă şi îndelungă răbdare, 

cu bucurie. 
12. Mulţumim Tatălui care va 

făcut destoinici prin lumină pen- 
tru partea, sorţului sânţilor. 

13. Care ne a scăpat din stă- 
pînirea întunerecului şi ne a stră- 
mutat în împărăţia Fiului iubirii 

sale, 
14. În care avem răscumpă- 

rarea,. ertarea păcatelor, 
15. Care este chipul lui Dum-
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mezeu celui nevăzut, mai iutâiu 
născut de cât ori ce făptură, 

16. Pentru că într'6nsul au fost 
făcute toate în ceruri şi pe pă- 
mânt, cele văzute și cele nevă- 
zute: fie tronuri, fie domnii, fie 
căpetenii, fie stăpiniri. Toate sânt 
făcute printr'ensul și pentru den- 
sul, 

17. Şi el ânsuși este mai "nainte 
de toate și într'ensul toate stau 
împreună, 

18. Şi el Ensuși este capul cor- 
pului, al Bisericii; el este în- 
-ceput, întiu născut dintre morti, 
ca să se facă densul în toate cel 
d'inteiu, 

19. Pentru că într'ensul a bine 
voit Dumnezeu ca să locuiască 
toată plinitura, 

20. Şi printr'ensul să împace 
toate faţă de sine, făcend pace 
prin sângele crucii sale, prin- 
tr'ensul să împace fie pe cele de 
pe pământ fie pe cele din ceruri. 

21. Şi pe voi fiind oare când 
înstreinați și uriţi prin gândirea 
în lucrurile cele rele, v'a împăcat 
ânsă acum 

22. In corpul cărnii lui prin 
moarte, -ca să vă înfăţișeze pe 
voi sânţi şi nevinovaţi înaintea 
lui, 

23. Daca într'adevăr rămâneţi 
în credinţă întemeeaţi şi întăriță 
şi ne fiind clintiţi de ia nădejdea 
evangelii pe care aţi auzit o, care 
fu predicată la ori ce făptură ce 
este sub cer, al cărei slujitor 
m'am făcut eu Pavel. 

24. Acum mă bucur de su-   
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ferinţele pentru voi și umplu cu 
totul lipsurile suferinţilor lui Chri- 
stos cu carnea mea pentru cor- 
pul lui, care este Biserica, 

25. Al cărei slujitor m'am fă- 
cut potrivit însărcinării de la 
Dumnezeu, ce mi s'a dat mie faţă 

de voi ca să împlinesc cuvântul 
lui Dumnezeu, 

26. Taina cea ascunsă din vea- 
cură şi din neamuri, iar acum fu 
descoperită sânţilor săi, 

21. Cărora Dumnezeu a voit 
să le facă cunoscut care este bo- 
găţia măririi tainei aceștia între 
neamuri, care este Christos între 
voi, nădejdea măririi. 

28. Pe care noi îl vestim în- 
țelepţind pe ori care om și în- 
văţând pe ori care om prin ori ce 
înţelepciune ca să înfăţişăm pe 
ori care om desăvârșit în Chri- 
stos; 

29. Pentru aceasta mă şi oste- 

nesc luptându m& potrivit lu- 
crării lui ce să lucrează în mine 
cu putere. 

CAP. II. 

ÎImpro'iva învăţătorilor mincinoşi. Zmnormân- 

taţi fiind moi cu Christos, am învieat. Ș'er- 

gerea înscrisului împuociva noastră. 

1. Voese dar ca, voi să știți cât 
de mare luptă am pentru voi şi 
cei din Laodicea și câţi n'a vă 
zut fâţa mea în carne, 

2. Ca să fie mângâeate inimile 
lor, uniţi fiind în iubire şi pen- 
tru orice bogăţie a încrederii 
depline a priceperii, spre cunoa-
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şterea, desăverşilă a tainci lui 
Dumnezeu al lui Christos, 

3. In care taină sânt toate co- 
morile ascunse ale înţelepoiunii 
și cunoştinţei. 

4. Aceasta zic ca nimenea să 
nu v& înşale prin vorbire îndu- 
plicătoare. 

5. Pentru că şi daca sânt de- 
parte cu corpul, dar cu spiritul 
sunt cu voi împreună, bucurân- 
du mă și văzând a voastră rîn- 
duială şi întăritura credinţii voa- 
stre în Christos. 

6. Deci după cum aţi primit 
pe Christos lisus Domnul, umblaţi 
într'ensul, 

7. Inrădăcinaţi și clădiţi fiind 
într'ensul şi întăriţi prin credinţă 
după cum ați fost învăţaţi, pri- 
sosind în ea cu mulţumire. 

8. Luaţi aminte, nu cumva va 
fi cineva care vă răpește, potrivit 
datinei de la oameni, potrivit în- 
ceputurilor nedesăvârșite ale lu- 
mii, prin filosofie şi amăgire de- 
şartă, şi nu potrivit lui Christos, 

9. Pentru că într'ensul locu- 
eşte în corp toată plinitura Dum- 
nezeirii, 

10. Şi sunteţi plini într'ensul, 
care este corpul ori cărei domnii 
și stăpiniri, 

11. In care şi tăeaţi împrejur 
aţi fost cu tăere împrejur nelă- 
culă de mână, prin desbrăcarea 
corpului cărnii, prin tăcerea îm- 

prejur a lui Christos, 

12: Imormântaţi fiind în botez 
împreună cu densul, în care şi 

sculaţi aţi fost împreună prin 

  

  

credinţa în lucrarea lui Dum- 
nezeu care "1 a sculaţ pe el dintre 
morţi; 

13. Și pe voi, morţi fiind în 
greşalele voastre şi în netăerea 
împrejur a cărnii voastre, va 
făcut vii împreună cu dânsul, 
după ce nea ertat nos toate gre- 
șalele; 

14. După ce ștersese ce este 
împrotiva noastră cu poruncile 
de mână scris, care ne era îm- 
protivitor, şi "la ridicat din mij- 
loc. pironindu "| la cruce. 

15. Desbrăcând domniile şi pu: 
terile 7e scoase fără sfială la a- 
rătare, ducându le în s&rbarea 
biruinţei sale prin ea. 

16. Deci să nu vă judece 
cineva în mâncare sau în beu- 
tură sau în parte de sărbătoare 
sau de lună noă sau de sâmbătă, 

17 Care sânt o umbră a celor 
viitoare, iar corpul este al lui 

Christos, 
18. Nimenea să nu vă facă să 

perdeţi darul de biruitor, voind 
să facă aceasta prin smerenie şi 
slujirea, ângerilor, câleând peste 
cele ce a văzut, îndeșărt fiind 
îngâmfat de gândirea cărnii sale, 

19. Şi neţinend capul, de unde 
tot corpul luându "și îndestulare 

şi bine pus fiind prin simţiri și 

legături sporeşte creșterea de la 

Dumnezeu. 
20. Daca aţi murit împreună 

cu Christos faţă de începuturile 

nedesăverșile ale lumii, pentru 

ce, ca cum aţi trăi în lume, vi 

se poruncește:
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21. Nu pune mâna, și nu gusta, 
și nici nu atinge, 

22.— Care toate sunt spre peire 
prin întrebuințare — după po- 
runcile și învăţăturile oamenilor? 

28. Ca unele care sunt având 
negreșit nume bun de înţelep- 
ciune prin slujire aleasă de bună 
voie și smerenie și necruţare de 
corp, dar nu prin oare care cinste 

faţă de saţiul cărnii. 

CAP. III. 

Aleși lui Dumnezeu Zrebue să caute cele ce- 
eşti. Omul cel noutrebue să îmbrace vieața 
cea noă. Datoriile soţilor, copiilor, părin- 
ţilor, slugilor, stăpînilor. 

1. Deci dar, daca aţi fost scu- 
laţi împreună cu Christcs, căutaţi 
cele de sus, unde este Christos 
șăzend d'a dreapta lui Dum- 
nezeu; 

2. Gândiţi cele de sus, nu cele 
de pe pământ. 

3. Căci aţi murit şi vieaţa voa- 
stră este ascunsă împreună cu 
Christos în Dumnezeu; . 

4. Când să va fi arătat Chri- 
stos, vieaţa voastră, atunci şi voi 

împreună cu dânsul vă veţi arăta 
în mărire, 

5. Deci dar amorţiţi mem- 
brele voastre cele de pe păment: 
desfrânare, necurăţie, patimă, 
poftă rea şi pornire spre îna-. 
vuţire ca una care este idolatrie, 

6. Prin care vine mânia lui 
Dumnezeu. 

7. Intre care şi volaţi umblat 
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altă dată, când trăiaţi în ace- 
stea; 

8. Lepădaţi dar acum și voi 
toate: mânie, aprindere, răutate, 

defăimare, vorbire despreţuitoare 
din gura -voastră, 

9. Nu vă minţiţi uni pe alţi, 
fiind că v'ați desbrăcat de omul 
cel vechiu d'impreună cu faptele 
lui, 

10. Şi v'ați îmbrăcat cu cel 
nou care s& înoiește, spre cu- 
noştință deplină după chipul ce- 
lui care "la făcut pe el, 

11, Unde nu este Elen şi ludeu, 
tăere împrejur şi netăere împre- 
jur, barbar, Schit, rob, stăpîn de 
sine, ci toate şi în toţi este Chri- 
stos. - 

12. Imbrăcaţi vă dar, ca a- 
leși ai lui Dumnezeu sânţi și iu- 
biţi, cu inimă de îndurare, cu 

bunătate, smerenie, blândeţe, în- 
delungă răbdare, 

13. Ingăduindu vă uni pe alţi 
și ertând uni altora, daca are 

cineva vreo plângere împrotiva 
cuiva, după cum şi Christos v'a 
ertat, aşa şi voi, 

14. lar peste toate acestea îm- 

brăcați vă cu iubire care este în- 
cing&toare a desăverşirii. 

15. Şi pacea lui Christos ho- 
tărască în inimele voastre, la ca- 
re aţi şi fost chemaţi întrun 
singur corp; şi faceţi vă mulţu- 
mitori. 

16. Cuventul lui Christos locu- 
iască în voi cu bogăţie, în orice 
înţelepciune învăţându vă și în- 
țelepţindu vă pe voi Enşivă prin
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psalmi, lăudări, cântări spirituale, 
în bucurie cântând în inimele 
voastre lui Dumnezeu, 

17. Şi tot orice faceţi în cu- 
vânt sau în lucru, faceți toate 
în,numele Domnului Iisus, mul- 
ţumind printr'ensul lui Dumne- 
zeu Tatăl. 

18. Yemeilor, fiţi supuse 
bărbaţilor, după cum să cuvenia 
în Domnul. 

19. Bărbaţilor, iubiţi femeile 
voastre şi nu fiţi aspri faţă de 
ele. 

20. Copiilor, ascultați pe pă- 
rinţi voștri întru toate; căci a- 

ceasta este bineplăcut în Domnul. 
21. Taţilor, nu întăritaţi pe co- 

pii voștri, ca să nu fie mâhniţi. 
22. Slugilor, ascultați întru toate 

pe slăpini voştri fireşti, nu slu- 
jind numai în faţă, ca uni care 
caută să placă oamenilor, ci în 
curăţia inimei, temendu vă de 
Domnul. 

23. Ori ce faceţi, lucraţi din 
suflet ca Domnului şi nu oame- 
nilor, 

24. Știind că de la Domnul veţi 
primi răsplata moștenirii. Slujiţi 
Domnului Christos; 

25. Căci cine face nedreptate 
va lua cu sine nedreptatea ce a 
făcut, și nu este părtinire. 

CAP. IV. 

Rugăciunea este de trebuinţă. Trebue să ne 

“purtăm îmţelepțeşte, Tichic şi Onesim 

1. Stăpiînilor, daţi slugilor ce 
este drept şi ce este potrivit, 

| 
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Știind că şi voi aveţi slăpin în 
cer. 

2. Stăruiţi în rugăciune, ve- 
ghind într'Ensa cu mulţumire, 

3. Rugându vă tot de odată şi 
pentru noi ca Dumnezeu să ne. 
deschiză ușa cuventului spre a 
spune a lui Christos taină pen- 
tru care și legat sunt, 

4. Ca să o fac cunoscut cum 
trebue să vorbesc. . 

5. In înţelepoiune umblaţi față 
de cei din afară, răscumpă&rân- 
du vă timpul nemerit. 

6. Cuvântul vostru să fie tot 
d'auna plăcut, cu sare dres, ca 
să ştiţi cum trebue voi să r&- 
spuadeţi fie căruia. 

î. Cele ale mele toate vi 
le va face cunoscut Tichic, iu- 
bitul frate și credincios diacon şi 
împreună slujitor cu mine în 

Domnul, 
3. Pe care 'lam trimis la voi 

pentru aceasta chiar, ca să cu- 
noașteţi cele despre noi şi să 
mângâe inimile voastre, | 

9. 'Lam trimis împreună cu 
Onesim, credinciosul şi iubitul 
frate, care este dintre voi; ei vă 
vor face cunoscut toate cele de 

aici. i - 
10.V& îmbrăţișază Aristarehu 

prins împreună cu mine, şi Marcu 

nepotul lui Barnaba, despre care 

ați primit porunci, — daca va fi 
venit la voi, primiţi 1, — 

11. Şi lisus care se numește 

Iustu, care sânt 'din tăerea îm- 

prejur, aceştia singuri sânt îm- 

preună lucrători cu mire pentru
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împărăţia lui Dumnezeu, ca uni | 15. Imbrăţişaţi pe fraţi din Lao- 

care 'mi au fost mângâere | dicea, și pe Nimfa și biserica care 

12. Vă îmbrăţişază lipafra care | este în casa lor. 

este dintre voi, slujitor al lui! 16. Şi când va fi fost citită 

Christos Iisus, tot dauna luptân- | la voi epistola, faceți ca să fie 

du se pentru voi în rugăciunile ! citită şi în biserica din Laodicea, 

sale, ca să staţi desăverșiţi şi pe 
deplin incredinţaţi în ori ce voie 
a lui Dumnezeu. 

13. Căci "i mărturisesc că are 
multă ostenială pentru voi şi 
pentru cei din Laodicea şi cei din | 

Ierapole. 
14. Vă îmbrăţişază Luca me- 

! şi pe cea din Laodicea să o citiţi 
i şi voi. 
«17. Şi spuneţi lui Archip: Veză 
„de diaconia pe care ai luato în 
: Domnul, ca să o împlinești. 

18. Urarea mea cu mâna 
„mea a lui Pavel. Aduceţi vă a- 
| minte de legăturile mele, Darul 

dicul iubit şi Dema. i fie cu voi. 

ÎNTEIA EPISTOLĂ A LUI PAVEL 

CĂTRE 

TESALONICENI 

CAP. 1. | 2. Mulţumim lui Dumnezeu 
„tot dauna pentru voi toţi, adu- 

Tesalonicenii sânt de laudă pentra credința | cendu ne aminte de voi în rugă- 

zor. -I'ciunile noastre, 
| 8. Neîncetat aducendu ne a- 

1. Pavel și Silvan şi Timoteu | minte înaintea lui Dumnezeu și 
bisericei Tesalonicenilor în Dum- 
nezeu Tatăl şi în Domnul lisus 
Christos. Dar fie voă şi pace de 
la Dumnezeu Tatăl nostru şi de 
la Domnul Isus Christos. 

Tatăl nostru de lucrul credinţei 
voastre și de osteniala iubirii 
voastre şi de stăruința nădejdei 
voastre în Domnul nostru lisus 

i Christos,
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4, Stiind noi, frați iubiţi de 
Dumnezeu, alegerea voastră; 

5. Căci evangelia noastră nu 
sa tăcut la voi în cuvânt numai, 
ci şi în putere şi în Spiritul Sânt 
şi în multă, deplină incredere, — 
după cum și știți ce fel ne am 
făcut între voi pentru voi. — 

6. Şi voi vaţi făcut următori 
ai noștri și ai Domnului, primind 
cuventul în multă strimtorare cu 
bucuria Spiritului Sânt, 

1. În cât voi vaţi făcut pildă 
tuturor credincioşilor din Mace- 
donia și din Achaia. 

8. Pentru că de la voi a ră- 
sunat cuventul Domnului; nu 

numai în Macedonia şi în Achaia, 
ci în orice loc a pătruns cre- 
dinţa voastră în Dumnezeu, în 
cât noi n'avem trebuinţă să spu- 
nem ceva; 

9. Căci chiar ei spun ce fel de 
intrare am avut la voi, şi cum 
vaţi întors la Dumnezeu de la 
idoli ca să slujiți viului şi ade- 
văratului Dumnezeu, 

10. Şi să așteptați pe Fiul său 
din ceruri, pe care "la sculat 
dintre morţi, pe [isus care ne 
scapă pe noi de mânia ce vine. 

CAP. II. 

Rina lui Pavel pentru predicarea evangelii 

Credinţa statornică a Tesalonicenilor. Do- 
rinţa lui Pavel ca iar să voză pe 'Tesalo- 
niceni. 

1. Dar voi Enşivă știți, fraţilor, 
că intrarea noastră la voi n'a fost 
în deșărt,   

2. Ci deşi am suferit mal 'na- 
inte, fiind ruşinos înfeuntaţi în 
Filipi, după cum știți, am în- 
drăsnit în Dumnezeul nostru să 
spunem către voi cu multă luptă 
evangelia lui Dumnezeu, 

3. Căci îndemnarea noastră nu 
este din rătăcire, nici din necu- 
răţie, nici în înșălăciune, 

4. Ci după cum am fost în- 
vredniciți de Dumnezeu casă ni 
să încredinţeze ' evangelia astfel 
vorbim, nu căutând să plăcem 
oamenilor, ci lui Dumnezeu care 
lămurește inimile noastre. 

5. Pentru că nici odată nu ne 
am arătat cu cuvântare de lin- 
gușire, după cum știți, nici sub 
cuvânt pentru pornire spre îna- 
vuţire, Dumnezeu este martor, 

6. Nici căutând mărire de la 
oameni, nică de la voi, nici de 
la alţi, deși putem să fim în cin- 
ste ca apostoli ai lui Christos; 

1. Ci ne am arătat blânzi în 
mijlocul vostru; după cum o 
mumă încălzește pe copii ei, 

8. Astfel, plini de iubire pentru 
voi, eram bucuroși să vE dăm 
nu numai evangelia lui Dumne- 
zeu, ci şi sufletele noastre chiar, 
pentru că v'aţi făcut iubiţi noă. 

9. Căci vă aduceţi aminte, fra- 
ţilor, de osteniala noastră şi ue 
munca noastră; noapte şi zi lu- 
crând spre a nu împovăra pe 
cineva dintre voi, am predicat 
către voi evangelia lui Dum- 

nezeu. . 
10. Voi sânteţi martori şi Dum- 

nezeu, cu câtă sânţenie şi drep-
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tate şi dosăverșire ne am arătat 
voă care credeţi, 

11. După cum ştiţi cum ne am 
arătat îndemnându vă și povă- 
uind pe fie care dintre voi ca 
un tată pe copii săi, 

12. Și rugânduvă cu stăru- 
inţă să umblați cum s8 cuvine 
înaintea lui Dumnezeu care vă 
chiamă la împărăţia şi mări- 
rea sa. 

13. Şi pentru aceasta și noi 
mulţumim neîncetat lui Dum- 
nezeu, că luând voi cele auzite 
de la noi, cuventul lui Dumne- 
zeu, aţi primit nu al oamenilor 
cuvânt, ci după cum este ade- 
vărat al lui Dumnezeu cuvânt, 
care să şi lucrează în voi care 
credeţi. 

14. Căci voi, fraţilor, v'aţi fă- 

cut următori ai bisericilor lui 
Dumnezeu care sint in ludea în 
Christos lisus, pentru că aţi su- 
ferit şi voi aceleași de la cei de 
un neam cu voi, după cum şi ei 
de la Iudei, 

15. Care şi pe Domnul "1 au 
omorit, pe lisus, și pe profeţi lor, 
şi pe noi ne au urmărit şi lui 
Dumnezeu nu sâbt plăcuți şi tu- 
turor oamenilor împrotivitori, 

16. Oprindu ne pe noi să vor- 
bim neamurilor ca să fie mân- 
tuite, pentru ca ei să împliniască 
tot dauna păcatele lor. Dar a a- 
juns peste dânși mânia până la 
sfârşit. 

17. lar noi, ffaţilor, departe 
" find de la voi foarte puţin timp 
-cu faţa; nu cu inima, mai mult 
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ne am silit cu mult dor ca să 
vedem faţa voastră. 

18. De aceea am voit să venim 
la voi — eu Pavel — și o dată și 
de doă ori — şi nea împedicat 
Satana. 

19. Căci care este nădejdea 
noastră sau bucuria sau coroana 

laudei, sau nu siinteți și voi îna- 
intea Domnului nostru lisus la 
venirea lui ? . 

20. Negreșit, voi sânteţi mă- 
rirea și bucuria noastră. 

CAP. II. 

Pavel ne putând veni la Tesaloniceni le tri» 

mise pe 'Timoleu, care întorcendu se înapol 
aluce știri bune, 

1, De aceea ne mai răbdând 
ne am hotărit să rămânem sin- 
guri în Atena, 

2. Şi am trimis pe 'Timoteu, 
fratele nostru și slujitorul lui 
Dumnezeu și împreună lucrător 
cu noi în evangelia lui Christos, 
ca să vE întăriască şi să vă îm- 
bărbăteze pentru binele credinţei 
voastre, 

3. Ca nimenea să nu fie sgu- 
duit în strimtorările acestea; căci 
enşivă ştiţi că spre aceasta stin- 
tem puși; 

4. Pentru că și când eram la 
voi, vă spuneam mai 'nainte că 
avem să fim strimtoraţi, după 
cum și a fost şi știți. 

5. De aceea și eu ne mai răb- 
dând am trimis ca să cunosc 
credinţa voastră, nu cumva va
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ispitit ispititorul și în deșărt să 
fie osteniala noastră. 

6. Acum ânsă, fiind că Timoteu 

a venit la noi de la voi şi nea 
adus ştire bună despre credinţa 
şi iubirea voastră și că aveţi de 
noi amintire bună tot dauna, do- 
rind ca să ne vedeţi, după cum 
și noi pe voi, 

1. De aceea, fraţilor, în toată 
nevoea şi strimtorarea noastră 
am fost mângâeaţi faţă de voi 
prin credinţa voastră, 

8. Că acum trăim, daca voi staţi 
în Domnul. 

9. Pentru că ce mulţumire pu: 
tem da în schimb lui Dumnezeu 
de voi în toată bucuria cu care 
ne bucurăm pentru voi înaintea 
Dumnezeului nostru, 

10. Noapte și zi rugându ne 

peste măsură ca să vedem fața 
voastră și să împlinim lipsurile 
credinței voastre? 

11. lar €nsuși Dumnezeu 
şi Tatăl nostru şi Domnul nostru 
lisus să neteziască spre voi dru- 
mul nostru; . 

12. Şi pe voi să vă înavuţiască, 
Domnul şi să vă facă să prisosiţi 
în iubirea sa pe uni către alţi și 
către toţi, după cum şi noi săn- 
tem avuți și prisosim în iubire 

către voi, 
12. Spre a întări inimile voa- 

stre ca să fie desăvârşite în sân- 
ţenie înaintea lui Dumnezeu și 
Tatăl nostru la venirea Domnu- 
lui nostru lisus cu toţi sânţi săi. 

Amin.   

CAP. IV. 

Trebue să stăruim încurăţie şi iubire, JDe- 
spre cei morfl şi despre cei rămaşi vil la 
venirea Domnului. 

1. Dar în cele din urmă, fra- 
ţilor, vă rugăm şi vă îndemnăm 
în Domnul lisus, ca după cum 
aţi luat de la noi cum trebue 
voi să umblaţi şi să plăceti lui 
Dumnezeu, după cum şi umblați, 
să prisosiţi mai mult. 

2, Căci ştiţi ce porunci vam 
dat prin Domnul lisus. 

3. Pentru că aceasta este voea 
lui Dumnezeu, sânţirea voastră, 
ca să vă feriţi de desfrânare, 

4. Fie care dintre voi să ştie 
a 'şi dobindi vasul său în sân- 
ţire şi cinste, 

5. Nu în patima poftei ca și 
neamurile care nu cunosc pe 
Dumnezeu, 

6. Să nu treacă peste margi- 
nile hotărite și să nu iea mai 
mult în treburile sale de la fra- 
tele său, pentru că răsbunător 
este Domnul de toate acestea, 

după cum și vam spus mai 

"nainte şi dovezi v'am dat. 

1. Căci Dumnezeu nu ne a 

chemat pentru necurăţie, ci în 

sânţire. 
8. De aceea despreţuitorul nu 

despreţueşte pe om, ci pe Dum: 

nezeu, care și dă Spiritul său 

cel sânt la voi. - 

9. Jar despre iubirea fră- 

tească nu aveţi trebuinţă ca să 

vă scriu; pentru că voi Enșivă 

23
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sânteți învăţaţi de la Dumnezeu 
ea să vă iubiţi uni pe alţi; 

10. Căci şi faceţi aceasta către 
toți fraţi din Macedonia întreagă. 
Vă îndemnăm dar, fraţilor, să 
prisosiţi mai mult, 

11. Şi să căutaţi cinstea voa- 
stră în a trăi liniștit şi a face 
cele ale sale și a lucra cu mâi- 
nile voastre, după cum vam po- 
runcit noi, 

12. Ca să umblaţi cuviincios 
faţă de cei dinafară, și să n aveţi 
trebuinţă de nimenea. 

13. Fraţilor, nu voim ca voi 
să nu știți despre cei adormiţi, 
ca să nu vă întristaţi ca și cei- 
lalţi care n'au nădejde. 

14. Căci daca credem că lisus 
a murit şi a învieat, așa și Dum- 
nezeu pe cei adormiţi "i va aduce 
prin lisus împreună cu densul. 

15. Dar acestea vă spun în cu- 
ventul Domnului, că noi cei vii, 
cei care rămânem până la ve- 
nirea Domnului, nu vom întrece 
nici de cum pe cei adormiţi, 

16. Căci Ensuşi Domnul în în- 
demn: în glas de archanghel și 
în trimbiţa lui Dumnezeu să va 
pogori din cer, şi cei morţi întru 
Christos vor înviea înteiu, 

17. Apoi noi cei vii, cei care 
rămânem, vom fi răpiți în aer 
pe nori împreună cu denși spre 
întîimpinarea Domnului; şi astfel 
vom fi tot dauna împreună cu 
Domnul. 

18. De aceea mângâeaţi vă uni 
pe alţi pe temeiul acestor cu- 
vinte. : 
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CAP. V. 

Venirea Domnului va fi în curini, Fii lu- 

măâniă trebue să vegheze, Supunere către 

mai mări noştri. Afătuiri şi urări, 

1. lar despre ani şi despre tim- 
purile nemerite, fraţilor, n'aveţi 
trebuință să vi se scrie; 

2. Căci voi enșivă știți prea 
bine că zioa Domnului ca un 
fur în noapte, aşa vine. 

3. Când 'şizic «pace şi liniște,» 
atunci fără veste le vine peirea 
ca durerea de facere celei care 
are în pântece, și nu vor scăpa 
nici de cum. 

4. Dar voi, fraţilor, nu sânteţi 
în întuneric ca să vă apuce zioa 
cu un fur; 

5. Pentru că voi toți sunteţi 
fii ai luminii şi fii ai zilei; nu 
sântem ai nopţii, nici ai întune- 

ricului; 
6. Deci dar să nu dormim ca 

ceilalţi, ci să veghem şi să fim 
trezi; 

1. Pentru că cei care dorm, 
noaptea dorm, și cei care să im- 

bată, noaptea să îmhbată; 
8. Dar noi fiind ai zilei să fim 

trezi, îmbrăcând ca platoşă cre- 
dinţa și iubirea și ea coif nădej- 
dea de mântuire, 

9. Că Dumnezeu nu ne a pus 
spre mânie, ci spre dobindirea 
mântuirii prin Domnul nostru 
lisus Christos, 

10. Care a murit pentru binele 
nostru ca, fie că veghem, fie că
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dormim, să trăim împreună cu 
densul. | 

î1. De aceea mângâeaţi vă uni 
pe alţi şi clădiţi vă unul pe altul 
după cum și faceţi. 

12. VE rugăm dar, fraţilor, 
să cunoașteți pe cei care să oste- 
nese între voi şi rinduiţi mai 
mari voştri în Domnul şi înţe- 
lepţitori voștri, 

13. Și să i aveţi în iubire mai 
pre sus pentru lucrul lor. Trăiţi 
în pace uni cu alţi. 

14. Vă îndemnăm dar, fraţilor, 
înţelepţiţi pe cei fără rinduială, 
mângâeaţi pe cei mici la sufleţ, 
sprijiniți pe cei slabi, fiţi în delung 
răbdători către toți. 

15. Luaţi seama să nu r&splă- 
iiască cineva rău cuiva pentru 
rău, ci tot dauna căutaţi binele 
uni către alţi și către toţi. 

16. Bucuraţi vă tot dauna, 
17. Rugaţi v& neîncetat, 
18. Mulţumiţi în ori ce; căci   
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aceasta este voinţa lui Dumnezeu, 
în Christos lisus pentru voi. 

19. Nu stingeți Spiritul, 
20. Nu despreţuiţi profeţiile; 
21. lzămuriţi ânsă toate, ţineţi 

binele. 

22. Feriţi v& de ori ce fel de 
reă. 

23. Iar însuși Dumnezeul păcii 
să vă sânţiască desăverșiţi, şi să 
fie păzit întreg spiritul vostru și 
sufletul şi corpul fără pată la 
venirea Domnului nostru lisus 
Christos. 

24 Credincios este cel care vă 
cheamă, care și va face. 

25. Fraţilor, rugaţi vă pen- 
tru noi. 

„26. Imbrăţișaţi pe fraţi toţi în 
sărutare sântă. 

27. Vă jur pe Domnul ca să 
fie citită epistola la toţi fraţi. 

28. Darul Domnului nostru 
lisus Christos fie cu voi. 

ADOA EPISTOLĂ A LUI PAVEL 

CĂTRE 

TESALONICENI 

CAP. 1. 

Pavel laudă credința Tesalonicenilor. Chri- 

stos răsplăteşie și la buni şi la răi. 

1. Pavel şi Silvan şi Timoteu | Nezeu Tat: 
bisericei Tesalonicenilor în Dum- 

nezeu Tatăl nostru şi în Domnul 

Iisus Christos. 

2. Dar voă şi pace de la Dum- 

ă] nostru şi de la Dom- 

nul Iisus Christos.
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3. Datori suntem să mul- 
ţumim tot dauna lui Dumnezeu 
pentru voi, fraţilor, după cum să 
cuvine, că credinţa voastră crește 
peste măsură şi să imulţeşte iu- 
birea fie căruia dintre voi toţi de 
la uni la alţi, 

4. În cât noi Enşine ne lăudăm 
cu voi în bisericile lui Dumne- 
zeu pentru statornicia voastră și 
credincioşia în tâte urmăririle 
voastre și în strimtorările pe care 
le suferiţi, 

5. Semn invederat al dreptei 
judecăţi a lui Dumnezeu, ca voi 
să fiţi învredniciţi de împărăţia 

„lui Dumnezeu pentru care şi pă- 
timiţi, 

6. Daca cu adevărat drept este 
la Dumnezeu ca să dea în schimb 
strimtorare celor care vă strim- 

" torează pe voi 

1. Şi voă care sânteţi strim- 
toraţi uşurare cu noi, la desco- 
perirea Domnului lisus din cer 
cu ângri puterii sale 

8. In văpae de foc, dând osindă 
celor care nu cunosc pe Dum- 
nezeu şi celor care nu ascultă, 
de evangelia Domnului nostru 
Iisus, 

9. Ca uni care vor lua pe- 
deapsă, peire vecinică, de la faţa 
Domnului şi de la mărirea tă- 
rii lui, 

10. Când va fi venit ca să fie 
mărit între sânţi săi și să fie pri- 
vit cu mirare în zioa aceea între 
toţi care au crezut, — că crezută 
a fost mărturia noastră către 
voi, —   
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11. Pentru care ne şi rugăm 
tot deuna pentru voi, ca Dum- 

nezeul nostru să v& învredni- 
ciască de chemarea sa și să îm- 
pliniască cu putere ori ce găsire 
cu cale spre bunătate şi lucrul 
credinţei, 

12. Ca să fie mărit al Domnului 
nostru lisus nume în voi și voi 
într'ensul potrivit Darului Dum: 
nezeului nostru şi Domnului lisus 
Christos. 

CAP. II. 

Antichrist să arată înaintea venirii luă Chri- 
s:os. Stăruirea în credința cea bună. 

i. VE rugăm dar, fraţilor, în 
privinţa venirii Domnului nostru 
Iisus Christos şi a adunării noa- 
stre împreună la densul, 

2. Ca voi să nu vă lăsaţi a fi 
clătinaţi îndată din minte; nici 
nu vE spăimântaţi nici prin spi- 
rit, nici prin cuvânt, nici prin 
scrisoare ca fiind de la noi, cum 
că ar fi aproape zioa Domnului. 

3. Să nu vă amăgiască cineva 
cu nici un chip, că nu este a- 
proape zioa Domnului daca nu 
va fi venit mai 'ntâiu apostasia 
și nu va fi fost descoperit omul 
fărădelegii, fiul peirii, 

4. Împrotivitorul şi care să 
înalţă mai pe sus de tot ce să 
numeşte Dumnezeu sau ce este 
de mare cinste, în cât ensuşi să 
așază în templul lui Dumnezeu, 
arătându se pe sine că este Dum- 
nezeu.
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5. Nu vă aduceţi aminte că 
fiind ânchă la voi vă spuneam 
acestea? 

6. Şi cunoaşteţi ce 77 opreşte 
acum, ca el să fie descoperit la 
timpul său potrivit, 

7. Pentru că taina fărădelegii 
să lucrează acum, numai că până 
să fie înlăturat din mijloc este 
cine să opriască chiar acum; 

8. Şi atunci va fi descoperit 
cel fărădelege pe care Domnul 
lisus îl va nimici cu suflarea gu- 
rei sale şi îl va sfărima prin a- 
rătarea, venirii sale, 

9. Pe acela a cărui venire este 
în ori ce putere şi în ori ce semne 
şi minuni ale minciunii, potrivit 

lucrării lui Satan 

10. Şi în ori ce amăgire a ne- 
dreptăţii peniru cei care merg 
spre peire, pentru că n'au primit 
iubirea adevărului, spre a fi ei 
mântuiță. 

11. Şi chiar de aceea le trimite 
Dumnezeu lucrarea rătăcirii ca 
ei să creadă minciunii, 

12. Ca să fie osîndiţi toţi care 

nu crezură adevărului, ci încu- 
viinţară nedreptatea. 

13. lar noi datori sintem 
să mulţumim lui Dumnezeu tot 
dauna, frați iubiţi de Domnul, că 
ne a ales Dumnezeu pe noi de 
Ja început spre mântuire în sân- 
țirea Spiritului şi în credinţa a- 

devărului, 
14. La care v'a şi chemat prin 

evangelia noastră, spre dobindi- 

rea măririi Domnului nostru lisus 

Christos.   

15. Deci dar, fraţilor, staţi tari 
şi ţineţi bine datinele în care aţi 
fost învăţaţi fie prin cuvent, fie 
prin epistola noastră; 

16. lar ensuşi Domnul nostru 
lisus Chistos şi Dumnezeu Ta- 
tăl nostru, care ne aiubit și ne 
a dat în dar mângâere vecinică, 
și nădejde bună, 

17. Să mângăe inimile voastre 
şi să ză întăriască în ori ce lucru 
şi cuvent bun. 

CAP. III. 

Indemn la rugăciune pentru răspindirea cu- 
vEntului evangelii, Tesaloniceni trebue să 

se feriască de cei fără rînduială, 

1. In cele din urmă, fraţilor, 
rugaţi vă pentru noi, ca cuventul 
Domnului să se r&spindiască și 
să fie mărit ca şi la voi, 

2. Şi să fim scăpaţi de oameni 
necuviincioşi şi răi; căci credinţa 

nu este a tuturor. 
3. Dar credincios este Domnul 

care vă va întări și vă va păzi 

de ce este rău. 
4. Avem încredere în voi în 

Domnul, că faceţi şi veţi face 

cele ce poruncim. 
5. lar Domnul să îndrepteze 

inimile voastre spre iubirea lui 

Dumnezeu, şi spre statornicia lui 

Christos. 

6. Fraţilor, vă poruncim în 

numele Domnului nostru lisus 

Christos, ca să vă feriţi de ori ce 

frate care umblă fără rinduială 

şi nu potrivit învăţăturei pe care 

a primit o de la noi.
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1. Pentru că Enșivă ştiţi cum 
trebue să ne urmaţi nos, că n'am 

fost fără riînduială între voi, 

"8, Nici n'am mâncat în dar 
pâine de la cineva, ci în oste- 
nială și muncă noapte şi zi lu- 
cerând ca să nu împovărăm pe 
cineva dintre voi; 

9. Nu zic că nu avem drept, 
ci ca să ne dăm pe noi Enşine 
voă pildă spre a ne urma noă. 

10. Căci când eram la voi și 
aceasta vam poruncit, că daca 
cineva nu voește să lucreze, nici 
să nu mănânce. 

11. Pentru că auzim pe uni 
umblând fără rînduială între voi, 
şi nelucrând nimic, ci ostenin- 
du se în lucruri fără folos; 

12. Dar unora ca aceștia le po- 
runcim și  îndemnăm în Dom- 

[   

nul lisus Christos ca lucrând în 
tăcere să 'şi mănânce pâinea lor. 

13. Voi ânsă. fraţilor, nu per- 
deţi răbdarea făcend binele. 

14. Iar daca cineva nu ascultă 
de euventul nostru prin epistola 
aceasta, însemnați vă pe acesta; 
nu v& amestecați cu densul, ca 
să fie rușinat; 

15. Și nu “7 socotiți ca pe un 
vrăjmaş, ci înţelepţiţi '7 ca pe un 
îrate. 

16. Iar Ensuși Domnul păcii să 
vă dea pacea tot dauna în ori ce 
loc. Domnul cu voi toţi. 

17. Urarea mea cu mâna 
mea a lui Pavel, care este un 
semn în ori ce epistolă; astfel 
scriu. ” 

18. Darul Domnului 
Iisus Christos cu voi toți. 

nostru 

  

ÎNTEIA EPISTOLĂ 

CĂTRE 

TIMOTEU 

CAP. 1. 

Învățătura erangelii trebue ferită de învăţă- 
tură deşarte. Legea şi Darul lui Christos. 
Paul să dă pe sine pildă. Imeueu şi Ale- 
xandru. 

1. Pavel, apostol al lui Christos 
lisus după porunca lui Dumnezeu 

mântuitorul nostru și al lui Chri- 
stos lisus nădejdea noastră, 

2 Lui Timoteu, adevăratul fiu 
în credinţă, Dar, milă, pace de 
la Dumnezeu Tatăl şi de la Chri- 
stos lisus Domhul nostru. 

3. După cum te am îndemnat 
ca să rămâi în Efes, când plecait
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în Macedonia, pentru ca să po- 
runceşti unora să nu înveţe în- 
tr'altfel, 

4. Nici să nu 'şi indrepteze 
luarea aminte la istorisiri închi- 
puite și la înşirără ale neamului 
ce n'au margine, ca unele care 
pricinuesc cercetări mai mult de 
cât întocmirea lui Dumnezeu cea 
în credinţă, eșa fă; 

5. lar țintirea poruncii este iu- 
bire din inimă curată și din şti- 
inţă de sine bună şi din credinţă 
fără fâţărie, 
"6. La careuni neînemerind s'au 
abătut la vorbire deșartă, 

7, Voind să fie învățători de 
lege, nepricepend cu mintea nici 
cele ce spun, nici cele despre care 
cu încredere să rostesc. 

8. Ştim ânsăcă legea este bună, 
daca să folosește cineva de ea 
potrivit legii, 

9. De oare ce știu că lege nu 
este pusă pentru cel drept, dar 
pentru cei fară lege și nesupuşi, 
pentru necinstitori de Dumnezeu 
şi păcătoși, pentru necuvioși şi 
lumești, pentru omoritori de tată, 
și omoritori de mumă, pentru 
omoritori de oameni, 

10. Pentru desfrânaţi, pentru 
cei care au pat cu parte bărbă- 
tească, pentru vinzători de oa- 
meni, pentru mincinoşi, pentru 
cei care jură strâmb, şi pentru 
ori ce de altfel ce este împrotiva 
învăţăturii sănătoase, 

11. După evangelia măririi fe- 
ricitului Dumnezeu, care 'mi a 
fost încredinţată mie.   

12. Mulţumesc celui care ma 
întărit, lui Christos Iisus Domnul 
nostru, că m'a socotit credincios 
punendu mă spre slujire, 

12. Deşi mai 'nainte eram de- 
făimător și urmăritor și sume; 
dar am fost miluit, că necuno- 
scend am fâcut în necrediuţă, 

14. Şi a prisosit peste măsură 
Darul Domnului nostru, cu cre- 

dință şi iubire ce este în Chri- 

stos lisus. 
15. Credincios este cuvântul și 

vrednie de ori ce primire, că 
Christos lisus veni în lume ca 
să mântuiască pe păcătoşi, dintre 
care întâiul sunt eu; 

16. Ci pentru aceasta am fost 
miluit, ca în mine mai întâiu să 
arate lisus Christos toată înde- 
lunga sa răbdare, spre pildă a 
celor care au să crează intr'en- 

sul spre vieaţă vecinică. 

17. lar împăratului vecilor, ne- 

peritorului, nevăzutului, unicului 
înţel ptului Dumnezeu, fie cinste 
şi mărire în veci vecilor; amin. 

18. Această poruncă "ţi pun 
înainte, fiule Timoteu, potrivit 

cu profeţiile ce au fost mai 'na- 

inte asupra ta, ca să lupţi în- 

tr'ensele lupta cea bună, 

19. Având credinţă şi știință 

de sineţi bună, pe care uni în- 

lăturând o au suferit spargere 

de vas în ce priveşte credinţa; 

20. Dintre care este Imeneu și 

Alexandru, pe care "iam dat lui 

satana ca să fie înţelepţiți, să nu 

defaime.
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- CAP. II. 

Rugăciuni pentru toți. Dumnezeii este unul 
și AMijlocitorul unul, Cuziincioşia celor care 
să roagă, Yemeea în Biserică. 

1, Deci mai 'nainte de toate în- 
demn ca să se facă cereri, ru- 
găciuni, mijlociri, mulţumiri pen- 
tru toţi oameni, 

2. Pentru împărați şi pentru 

toţi care sânt în stăpiniri înalte 
ca să petrecem vieaţă lină şi liniş- 
tită în ori ce temere de Dumne- 
zeu şi in ori ce bună cuviință, 

3. Aceasta este frumos şi bine 
primit înaintea Mântuitorului no- 
stru Dumnezeu, 

4. Care voeşte ca toţi oameni 
să fie mântuiţi şi să vie la cu- 
noştinţă deplină a adevărului. 

5. Căci unul este Dumnezeu, 
unul este și Mijlocitor al lui Dum- 
nezeu și al oamenilor, un om 
Christos isus, 

6. Care s'a dat pe sine preţ de 
răscumpărare pentru toți, do- 
vada pentru timpurile sale cu- 
venite, 

1. Pentru care dovadă eu am 
fost pus predicator și apostol, a- 
devăr spun, nu mint, învăţător 
al neamurilor în credinţă și a- 
devăr, 

8. Deci hotărăsc ca bărbaţi să, 
se roage în ori ce loc ridicând 
mâini cuvioase, fără mânie și 
fără gâna de ceartă; 

9. Asemenea voesc ca femeile 
să se roage în îmbrăcăminte cu- 
viincioasă, cu sfială firească și 
cu minte întreagă, să se gătească   
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nu cu împletituri ale părului și 
cu aur sau mărgăritare sau vest- 
minte foarte scumpe, 

10. Ci prin fapte bune cum să 
cuvine femeilor care făgăduese 
temere de Dumnezeu. 

11. Femeea înveţe în tăcere în 
ori ce supunere; 

12. lar femei nu "i dau voie 
să înveţe, nici să stăpâniască pe 
bărbat, ci să fie în linişte. 

13. Pentru că Adam a fost plă- 
smuit întâi, apoi Eva, 

14. Şi Adam n'a fost amăzit, 
iar femeea amăeită fiind a căzut 
în călcare de poruncă, 

15. Dar va fi mântuită prin 
naștere de copii, daca ele rămân 
cu minte într. agă în credinţă și 
iubire și sânţire. 

CAP, III, 

Episcopi şi diaconi. Tuina c edinţei desco- 
perite. 

1. Credincios este cuvântul: 
Daca dorește cineva episcopie, 
bun lucru pofteşte. 

2. Deci trebue ca episcopul să 
fie fără nici un fel de vină, băr- 
bat al unei singure femei, băgă- 
tor de seamă, cuminte, cuviin- 
cios, primitor de oaspeţi, înde- 
mânatec să învețe, 

3. Nu dat vinului, nu deprins 
să bată, nu dat la câștig urit, ci 
blând, nu gâlcevitor, nu iubitor 
de argint, 

4. Rinduindu 'şi bine casa sa, 
avend copii în supunere cu toată 
buna cuviință,
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5. — Daca dar cineva nu ştie 
să rinduiască casa sa, cum va 
purta grijă de biserica lui Dum- 
nezeu ? — 

6. Nu de curind sădit, ea nu 
întunecat fiind de mândrie să 
cază în judecată de vre un îm- 
protivitor. 

1. Dar trebue să aibă şi do- 
vadă bună de la cei din afară, 
ca să nu cază în mustrare şi în 
cursă de vre un împrotivitor. 

8. Asemenea diaconi trebue să 
fie cuviincioși, nu cu cuvântul în 
do feluri, nu daţi la vin mult, 
nu daţi la câștie urit, 

9. Avend taina credinței în 
știință curată de sinele. 

10. Dar și aceştia să fie mai 
întâiu cercați, apoi să slujiască, 
daca sunt fără vină; 

11. Având femei asemenea cu- 
viiacioase, nu zavistuitoare, bă- 
gătoare de seamă, credincioase 
in toate. 

12. Diaconi să fie asemenea băr- 
baţi ai unei singure femei, rîn- 
duind bine pe copii lor și casele 
lor. 

13. Pentru că cei care au slu- 
jit bine cobindese pentru denşi 
treaptă bună și multă îndrăsnială 
în credinţa care este în Christos 
lisus. 

14. Acestea "ţi scriu, deşi qă- 
dăjduese să vin la tine mai cu- 
rind; 

15. lar daca întârziez, să ştii 
cum trebue să se poarte cineva 
în a lui Dumnezeu casă, ca una 
care este a viului Dumnezeu bi-   

serică, stâlp și temelie tare a a- 
devărului. 

16. Şi invederat, mare este taina 
credinţei descoperite; El să făcu 
cunoscut în carne, fu îndreptăţit 
în spirit, s6 arătă ângerilor, fu 
predicat între neamuri, fu crezut 
în lume, fu luat sus în mărire. 

CAP. IV. 

Invăţărori mincinoşt ce au să vie. Porunci 
date lui Timoteu. 

1. Spiritul ânsă spune lămurit, 
că în timpurile din urmă uni să 
vor depărta de la credinţă, în- 
dreptând luarea aminte la spirite 
amăgitoare și învățături de de- 
moni, 

2. La învățături de mincinoşi 
prefăcuţi, înferaţă în a lor știință 

de sinele, 
3. Oprind căsătorirea, porun- 

cind a se feri de mâncări pe care 
Dumnezeu le a făcut spre îm- 
părtăşire cu mulţumire pentru 
cei credincioși și care au cuno- 
scut pe deplin adevărul. 

4. Pentru că ori ce fâptură a 
lui Dumnezeu este bună, şi ni- 
mic nu este de lepădat daca se 
iea cu mulţumire; 

3. Căci este sânţit prin cu- 
ventul lui Dumnezeu şi rugă- 
ciune. 

6. Acestea supunendu le fra- 
ţilor vei fi al lui Christos lisus 
bun slujitor, fiind că te hrănești 
cu cuvintele credinţei şi ale în-
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vățăturei bune pe care ai ur- 
mat o; 

7. lar de istorisiri închipuite 
lumești și băbești fereşte te; şi 
dăprinde te pe tine ensuţi la te- 
mere de Dumnezeu. 

8. Pentru că deprinderea cor- 
porală este spre puţin de folos; 
iar temerea de Dumnezeu este 
spre toate de folos, având făgă- 
duinţă de vieaţa de acum și de 
cea, viitoare. 

9. Credincios este cuvântul și 
vrednic de ori ce primire. 

10. Căci pentru aceasta ne o- 
stenim și ne luptăm, că avem 
nădejde în viul Dumnezeu, care 
este mântuitorul tuturor oame- 
Bilor, mai ales al credincioșilor. 

11. Poruncește acestea și 
învaţă. 

12. Nimenea să nu despreţu- 
iască tinereţea ta, ci fă tea cre- 
dincioşilor închipuială în cuvânt, 
în purtare, în iubire, în credinţă, 
în curăţie. 

13. Penă ce vin eu, indrep- 
tează luarea aminte la citire, la 
îndemnare, la învăţătură. 

14. Nu fi nepăsător de Darul 
care este în tine, care ţi a fost 
dat prin profeție cu punerea mâi- 
nilor preoţilor. 

15. Acestea cugetă le, fii în a- 
cestea, ca înaintarea ta să fie a- 
rătată tuturor. 

16. lea aminte de tine nsuţi 
şi de învățătura ta, rămâi în a- 
cestea; căci făcând aceasta și pe 
tine €Ensuţi te vei mântui și pe 

cei care ascultă de tine. 
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CAP. V. 

Cum trebue a îndemna. Care văduve trebuesc 

ajutaie. Despre preoți. Despre pecătoși. 

1. Nu înfrunta pe mai bătrin 
ci îndeamă 7 ca pe un tată, pe 
mai tineri ca pe fraţi, 

2. Pe mai bătrîne ca pe mume, 
pe mai tinere ca pe surori în 
ori ce curăţie. 

3. Cinsteşte pe văduve care 
sunt într'adevăr văduve. 

4. Dar daca vre o v&duvă are 
copii sau urmaşi, es să înveţe a 
cinsti în temere de Dumnezeu 
mai 'nteiu casalor şi a da răsplă- 
tiră părinţilor; pentru că aceasta 
este bine și primit înaintea lui 

Dumnezeu. 
5. lar cea întradevăr văduvă 

şi r&masă singură are nădejde 
în Dumnezeu și stărueşște noapie 
și zi în cereri şi rugăciuni; 

6. Dar aceea, înts"aderer văduvă 
și rămasă singură, care trăește 
în desfâtare a murit de vie. 

1. Şi acestea poruncește le ca 
să fie fără nici un fel de vină. 

8. lar daca cineva nu poartă 
grijă de ai săi şi mai ales-de ai 
casei, a tăgăduit credinţa şi este 
mai rău de cât un necredineios. 

9. O văduvă să fie trecută 
în catalog, daca nu este mai mică 
de şaizeci de ani; daca a fost 
femeea unui singur bărbat, 

10. Daca are dovadă de lucruri 
bune, daca a crescut copii, daca 
a primit streini oaspeţi, daca a   spălat picioarele sânţilor, daca a
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venit în ajutor celor strimtorați, 

daca a fost următoare de aproape 
în ori ce lucru Bun. 

1i. Jar de văduve mai tinere 
fereşte te; căci când s5 vor fi a- 
prins împrotiva lui Christos, do- 
resc să se mărite, 

12. Având osindă fiind că au 
desfiinţat încredințarea cea d'in- 
teiu; 

13. Dar în acelaș timp și fără 
plăcere de lucru învaţă umblând 
din casă în casă, dar nu numai 
fără, plăcere de lucru, ci sint şi 
limbute și sirguitoare în lucruri 
fără folos, vorbind cele ce nu se 
cade. 

14. Deci hotărăsc ca zăduve maj 
tinere să se mărite, să nască co- 
pii, să fie stăpine de casă, să nu 
dea împrotivitorului nici un cu- 
vent de înfruntare. 

15. Pentru că acum unele s'au 
abătut după Satana. 

16. Daca zre un credincios sau 
vre o credincioasă are văduve, 
să le vie în ajutor, şi să nu fie 
ingreoeaţă biserica, ca să vie în 
ajutor celor într'adevăr văduve. 

1%. Preoţi care rîinduese bine 
să lie învredniciţi de îndoită cin- 
ste, mai ales cei care să ostenese 
în cuvânt şi în învăţătură. 

18. Pentru că scriptura zice: 
boului care treeră nu 'i lega gura, 
şi: vrednic este lucrătorul de 
plata sa. 

19. Improtiva preotului nu pri- 
mi învinuire, de cât numai în 
faţa a doi sau trei martori, 

20. Mustră înaintea tuturor pe   

cei care păcătuesc, ca şi ceilalţi 
să aib8 temere, . 

21. Dau dovadă înaintea lui 
Dumnezeu şi a lui Christos lisus 
şi a tuturor ângeriior aleși ca 
să păzești acestea, fără hotărire 
mai d'inainte, ne făcend nimic 
după părtinire. 

22. Nici nu pune îndată mâi 
nile peste nimenea, nici nu te 

face părtaş de păcate streine. Pă- 
strează te curat pe tine Ensuţi. 

23. Nici nu mai bea numai apă, 
ci folosește te de puţin vin pentru 
stomacul t&u și pentru desele tale 
slăbiciuni. 

24. Păcatele unor oameni sânt 
prea învederate, mergând înainte 
spre osiîndă, iar altora le şi ur- 
mează de aproape, 

25. Asemenea şi lucrurile bune 
sunt prea învederate, şi cele ce 

sânt într'altfel nu pot fi ascunse. 

CAP. VI. 

Purtarea robilor Chreș îny. Invăţători min- 

cinoşt. Despre c i dați la ori ce jel de îna- 

vuţire. D. spre datoriile avuţilor. 

1. Câţi sânt robi sub jug so- 
cotiască pe stăpini lor vrednici 
de ori ce cinste, ca să nu fie de- 
fâimat numele lui Dumnezeu şi 

învăţătura. 
2. lar care au pe credincioşi 

de stăpini, nu "i despreţuiască, 

fiind că stint fraţi, ci slujiască 'i 

mai mult, fiind că sunt credin- 

cioși și iubiţi cei care sprijină 

facerea de bine. Acestea învaţă 

şi porunceşte.
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3. Daca cineva învaţă în- 
fr'altfel şi nu să apropie de cu- 
vintele sănăţoase cele despre 
Domnul nostru Iisus Christos și 
de învăţătura potrivit temerii 
de Dumnezeu, 

4. Ingânfat este, ne ştiind ni- 
mic, ci bolind de cercetări și 
lupte de cuvinte, din care naşte 
pismuire, ceartă, defăimări, Pă- 
nueli rele, 

5. Ciocniri întruna de oameni 
stricaţi la minte și lipsiţi de a- 
devăr, gândind că temerea de 
Dumnezeu este un mijloc de câ- 
știg. Stăi deparie de uni ca a- 

ceștia. 

6. Dar este într'adever un mij- 
loc de câștig mare temerea de 
Dumnezeu cu îndestulare. 

7. Pentru că noi nimic n'am 
adus în lume, că nici nu putem 
duce ceva afară cu noi; 

3. Avend hrana de toate zilele 
şi îmbrăcăminte, vom fi îndestu- 
laţi cu acestea. 

9. lar cei care hotărasc să tie 
bogaţi cad în ispită și laţ și în 
multe pofte nebune şi vătămă- 
toare, ca unele ce afundă pe 
oameni în perzare și peire, 

10. Căci rădăcină a tuturor re- 
lelor este iubirea de argint, pe 
care uni cu înfocare dorind o 
să rătăciră de la credinţă şi să 
străpunseră cu dureri multe. 

11. Dar tu, o omuleal lui 
Dumnezeu, fugi de acestea; şi a- 
leargă să dobindești îndreptăţire, 
temere de Dumnezeu, credinţă,   
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iubire, răbdare, blândeţe îngădu- 
toare. 

12. Luptă te lupta bună a ere- 
dinţei, apucă vieaţa vecinică, la. 
care ai fost chemat și ai măr- 
turisit mărturisirea bună înain- 
tea multor martori. 

13. Poruncesc înaintea lui Dum- 
nezeu dătătorul de vieaţa la toate, 

şi înaintealui Christos lisus care 
mărturisi îuaintea lui Ponţiu Pilat 
mărturia bună, 

14, Ca tu, curat, fără nici un 
fel de vină, să ţii porunca până 
la arătarea Domnului nostru lisus 
Chistos, 

15, Pe care o va arăta la tim- 
purile sale cuvenite Fericitul şi 
singurul Stăpinitor, Imp&ratul ce- 
lor care împărăţesc şi Domnul 
celor care domnesc, 

16. Care singur are nemurire 
locuind în lumină de neapropieat, 
pe care nu “ia văzut nimenea 
dintre oameni, nici nu 'l poate 
vedea; Lui fie cinstite şi stăpinire 
vecinică, amin. 

17. Bogaţilor în veacul de 
acum porunceşte le ca să nu 
gândiască de ei lucruri înalte, 
nici să aibă încredere în nesta- 
tornicia bogății, ci în Dumnezeu 
care ne dă toate cu bogăţie spre 

folosire, 
18. Ca sâ lucreze binele, să 

fie bogaţi în lucruri bune, să fie 
darnică, împărtăşitori, 

19. Puneudu 'şi comoară la o 
parte o temelie bună pentru vi- 
itor, ca să apuce într'adevăr 

vieaţa.
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20. O Timotee, păzeşte ce “ţi 
sa încredinţat, abătăndu te de 
vorbirile deşarte lumeşti și de 
improtivirile științei mincinoase, 

21. Pe care uni lăudând o n'au 
înemerit în ce privește credinţa. 

Darul cu voi 

ADOA EPISTOLĂ 

CĂTRE 

TIMOTEU 

CAP. 1. 

Pavel lauiă pe (limoteu. Loida şi Eunice. 
Credinţa şi învățătura sănătoasă trebuesc 

păzite. Laudă adusă case? lui Onesi/or. 

1. Pavel, apostol a] lui Christos 
Iisus prin voinţa lui Dumnezeu, 
potrivit făgăduinţei de vieaţă ce 
este în Christos lisus, 

2. Lui Timoteu, iubitul fiu, 
pace de la Dumnezeu Tatăl și 
de la, Christos lisus Domnul no 
stru. 

3. Mulţumesc lui Dumnezeu, 
căruia "i slujesc de la strămoşi 
în ştiinţă curată de sinemi, cum 
am noapte şi zi neîncetată adu- 
cere aminte de tine în rugăciu- 
nile mele, 

4. Dorind să te văz, aducen-   

du 'mi aminte de lacrămile tale, 
ca să mă& umplu de bucurie, 

5. Luându "mi aducere aminte 
de cea tără fâţărie credinţă ce 
este în tine, ca una ce a locuit 
mai 'ntâiă în bunica ta Lioida și 
în muma ta Eunice, şi stint în- 
credinţat că şi în tine Zocueșie. 

6. Pentru care cuvent 'ţi aduc 

aminte ca să înflăcărezi Darul 

lui Dumnezeu, care Dar este în 

tine prin punerea mâinilor mele. 

1. Căci Dumnezeu nu ne a dat 

spirit de sfială, ci de putere și 

iubire şi cuminţie. 

8. Deci nu te rușina de dovada 

Domnului nostru, nici de mine 

legatul lui, ci suferă r&ul impre- 

uhă cu mine pentru evangelie 
potrivit puterii lui Dumnezeu, 

9. Care ne a mântuit şi ne a
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chemat cu chemare sântă. nu 
după lucrurile noastre, ci după 
a sa găsire cu cale și după Da- 
rul lui ce ne a fost dat no& în 
Christos lisus înainte din vea- 
curi vecinice, 
„10. Jar acum făcut cunoscut 

“prin arătarea Mântuitorului no- 
stru Christos lisus, care de fiinţă 
moartea, dete la lumină vieaţă 
și nemurire prin evangelia sa, 

11. La care eu am fost pus 
predicator și apostol și învăţător; 

12. Pentru care cuvent și sufer 
acestea, dar nu mă rușinez; pen- 
tru că ştiu cui m'am încrezut, 
şi sunt încredinţat că puternic 
este să păziască ce mi sa în- 
credințat pentru zioa aceea. 

13. Aibi închipuială de cuvinte 
sănătoase pe cele ce le ai auzit 
de la mine în credință și iubire 
ce este în Christos Iisus; 

14. Aceea ce bine ţţi s'a încre- 
dințat păzeşte prin spirit sânt, 
care locuește în noi. 

15. Ştii aceasta, că “şi au în- 
tors faţa de la mine, cei care 

sint în Asia, dintre care este 

Figel şi Ermogene. 
16. Să dea Domnul milă casei 

lui Onesifor, că de multe ori m'a 
însulleţit și de lanţul mei nu s'a 
ruşinat, 

17. Ci când fu în Roma a cer- 
cetat cu sîrguinţă de mine şi m'a 
aflat. 

18. Săi dea Domnul ca să afle 
milă de la Domnul in zioa aceea. 
Şi tot ce a slujit în Efes, tu mai 
bine cunoşti, 
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CAP. II. 

Coroana casti! lui Christos. Curentul ade- 
vărului trebue urmat drept. Improtiva lui 
Imineu şi alți care învață lucruri deșarte. 
Purtarea shuijtorului Domnului. 

1. Deci tu, fiul meu, împuter- 
niceşte te în Darul care este în 
Christos lisus, 

2. Şi cele ce ai auzit de la 
mine prin mulți martori, acestea 
încredinţează-le la 6meni credin- 
cioși, ca uni care vor fi destoi- 
nici să înveţe și pe alţi. 

3. Suferă răul impreună cu 
mine ca un bun ostaș al lui Chri- 
stos lisus. 

4. Nimenea slujind ca ostaș nu 
s8 încurcă în lucruri ale vieței, 
pentru ca să placă celui care a 
strâns oaste. 

5. lar și daca se luptă cineva, 
nu este incoronat daca nu se va 
îi luptat potrivit legii. 

6. Trebue ca plugarul care se 
ostenește să se împărtăşască el 
mai 'nt6iă de roade. 

7. Pricepe ce zic; căci Domnul 
'ţi va da pricepere în toate. 

8. Adu 'ţi aminte de Lisus Chri- 
stos învieat dintre morţi, fiind 
dintre urmași lui David, după 
evangelia mea, 

9. In care sufer r&ul până la 
iegături ca un făcător de rele, 
dar cuvântul lui Dumnezeu nu 
este legat. 

10, Pentru aceasta rabd toate 
pentru cei aleși ca şi denşi să 
aib& parte de mântuirea ce este
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în Christos lisus mărire veci- 

nică, 
11. Credincios este cuvintul; 

căcă daca am murit impreună 
cu dânsul, şi vii vom fi împreună 
cu densul; 
-12. Daca răbdăm, vom și îm- 

părăţi împreună cu dânsul; daca 
îl vom tăgădui, și el ne va tă- 
gădui; 

13. Daca i sintem necredin- 
cioși, el credincios rămâne, pen- 
tru că nu poate a se tăgădui pe 

sine Ensuşi, 
14. Acestea adu ţi le aminte, 

spunend adevărul înaintea lui 
Dumnezeu să nu faci luptă de 
cuvinte, la nimic folositor, la dă- 
rămarea, celor ce ascultă. 

15. Sileşte te ca lui Dumnezeu 
să te înfăţişeză pe tine &nsuţi do- 
vedit bun, lucrător ne dat de ru- 
şine, urmând drept cuventul a- 

devărului, 
16. Iar de lumeştile vorbiri 

deșarte ferește te; pentru că ei 

vor înainta mai departe necu- 
cernicia, 

17. Şi vorbirea lor ca gangrenă 
va afla hrană. Dintre care este 
Imeneu și Filet, 

18. Ca uni care n'au înemerit 
în ce priveste adevărul, zicend 
că învierea sa făcut acum, și 
răstoarnă credinţa unora, 

19. Dar temelia tare a lui Dum- 
nezeu stă, având pecetea aceasta: 
Cunoscut a Domnul pe cei care 
sunt ai săi, şi: Depărteze se de 
la nedreptate ori cine numește 
numele Domnului. 

  

20 Intr'o casă mare nu sânt 
numai vase de aur şi de argint, 
ci şi de lemn și de lut, și unele 

stint spre cinste, iar altele spre 

necinste; 

21. Deci daca cineva să va fi 

curăţit pe sine bine de acestea, 

va fi vas spre cinste, sânţit, stă- 

pinului folositor, gătit spre ori 

ce lucru bun. 

22. Iar de dorinţele tinereţii 

fugă, și aleargă să dobindeşti în- 

dreptăţire, credinţă, iubire, pace 

cu cei care cheamă din inimă 

curată numele Domnului. 

23. Si de cercetările nemin- 

toase şi lipsite de învățătură fe- 

reşte te, de oare ce ştii că ele 

nasc lupte; 
14. Şi un slujitor al Domnului 

nu trebue să se lupte, ci să fie 

către toţi blând, învăţător înde- 

mănâtec, răbdător de rele, 

25. Inţelepţind cu blândeţe pe 

cei care să improtivesc, nu cumva 

le ar da Dumnezeu pocăință spre 

cunoaştere deplină a adevărului, 

26. Şi să se treziască spre vo- 

inţa lui scăpând din laţul diabo- 

lului, vinați fiind de densul. 

CAP. III. 

Răuiatea şi păcătoşia timpurilor din urmă. 

Timoteu urmaş credincios al Zui Pavel. 

Scriptura însufia'ă de Dumnezeu. 

1. Cunoaşte ânsă aceasta, că 

în zile din urmă vor veni tim- 

puri primejdioase. 

2. Pentru că vor fi oameniiu- 

hitori de ei Enseşi, iubitori de
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argint, lăudăroși, îngânfaţi, de- 
făimători, nesupuşi părinţilor, ne- 
mulţumitori, necuvioși, 

3. Fără iubire fireasca, nepri- 
mitori de învoire, zavistuitori, 
neînfrânați, neîmblânziţi, neiubi- 
tori de bine, 

3. Trădători, porniţi fără chib- 
zuială, întunecaţi, mai mult iu- 
bitori de plăceri, de cât iubitori 
de Dumnezeu, 

5. Avend înfăţişarea temerei 
de Dumnezeu, dar care au lă- 
găduit puterea ei; şi de aceştia 
depărtează te, 

7. Căci dintr'aceştia sunt care 
se viră în case și robesc feme- 
ioare încărcate de păcate, duse 
de felurite pofte, 

1. Tot dauna învățând, şi ne: 

putând veni nici o dată la cuno- 
seinţă deplină a adevărului. 

3. Şi după cum Iane şi lambre 
să împrotiviră lui Moise, astfel 
și aceștia să împrolivesc adevă- 
rului, oameni prăpădiţi la minte, 
nelămuriţi în ce privește credinţa. 

9. Dar nu vor înainta mai de- 
parte; pentru că nebunia lor va 
fi învederată tuturor, cum a fost 
şi a acelora. 

10. Tu ânsă 'mi ai urmat de 
aproape învăţătura, felul vieţei, 
hotărirea, credința, răbdarea în- 
delungă, iubirea, îngăduinţa, 

11. 'Urmăririle, suferinţele ce 
fel 'mi s'au făcut în Antiochia, 
în Iconia, în Listra; ce fel de ur- 
măriri am răbdat, şi din toate 
m'a scăpat Domnul. 

12. Şi toți dar care voesce să 
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trăiască cu temere de Dumnezeu 
în Christos lisus urmăriţi vor fi. 

13. Oameni răi ânsă şi amă- 
gitori vor înainta spre mai rău, 
ducând în rătăcire și fiind duşi 
în rătăcire, 

14. Jar tu rămâi în cele ce ai 
învăţat şi în cele ce ai fost întă- 

"rit, de oare ce ştii de la cine ai 
învăţat, 

15. Şi fiind că de mic copil 
cunoști scrieri sânte, care pot să 
te facă înţelept spre mântuire 
prin credinţ: care este în Chri- 
stos Iisus. 

16. Ori ce scriptură insuflată 
de Dumnezeu și folositoare este 
spre învăţătură, spre mustrare, 
spre îndreptare, spre înțelepțire 
care este în dreptate, 

1%. Ca omul lui Dumnezeu să 
fie desăverşit, gătit deplin spre 
ori ce lucru bun. 

CAP. IV. 

Insărcinarea de evangelisi trebue îndeplinită, 
Pavel așteaplă moartea şi coroana sa. 

Soţz săi. Cărţile şi pergamentele sale, In- 
tăia apărăre. Urări. 

1. Incredinţez înaintealui Dum- 
nezeu și a lui Christos lisus care 
are să judece vii şi morţi, încre- 
dințez atât pe arătarea lui, cât 
şi pe împărăţia lui, 

2. Predică cuventul, stăi de a- 
proape la timp cuvenit la timp 
necuvenit, mustră, ceartă, în- 
deamnă cu oră ce îndelungă răb- 
dare și învăţătură. 

3. Căci va fi un timp, când nu
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vor suferi învăţătura sănătoasă, 
ci după ale lor pofte 'şi vor gră- 
mădi învăţători, gâdilaţi fiind la 
auz, 

4. Şi de la adevăr "și vor în- 
toarce auzul, dar s& vor abate 
la istorisiri închipuite. 

5. Tu ânsă fii treaz în toate, 
suferă răul, fă lucru de evange- 
list, adevereşti "ţi cu desăvârşire 
slujba. 

6. Pentru că acum am să 
'mi vărs sângele, şi timpul de- 
spărţirii mele este aproape. 

7. Lupta bună m'am luptat, 
drumul “lam făcut, credinţa am 
păzit; 

8 Insfirşit 'mi este păstrată a 
îndreptăţirii coroană, pe care 'mi 
o va da în zioa aceea Domnul, 
dreptul Judecător, dar nu numai 
mie, ci şi tuturor care au iubit 
arătarea lui. 

9. Sileşte-te să vii curînd 
la mine. 

10. Căci Dema ma părăsit, 
fiind că a iubit veacul de acum, 
şi a plecat la Tesalonic, Crescente 
în Galatia, Titu în Dalmația; 

11. Luca numai este cu mine. 
Pe Marcu luându | adu'l cu tine; 
pentru că 'mi este folositor spre 
slujbă. 

12. Pe 'Tichic lam trimis la 
Efes. 

13. Venind, adu 'mi felonul pe 
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care "lam lăsat în Troa la Carp, 
şi cărţile mai ales pergamentele. 

14. Alexandru arămarul multe 
rele 'mi a făcut; Domnul 'i va da 
după lucrurile lui. 

15. Păzește te și tu de densul; 
pentru că tare s'a improtivit cu- 
vintelor noastre. 

16. In întâia mea apărare ni- 
menea nu 'mia venit în ajutor, 
ci toți m'au părăsit: să nu li să 
pună în socoteală; 

17. Dar Domnul 'mi stete în 
ajutor și mă întări, ca prin mine 
să fie cu desăvârşire adeverită 
predica și să auză toate neamu- 
rile; şi am fost scăpat din gură 

de leu. 
18. Domnul mă va scăpa de 

ori ce lucru rău şi mă va mântui 
mutându mă în împărăţia lui cea 
cerească; Lui fie mărirea în veci 
vecilor, amin. 

19. Urează de bine Prischi 
şi lui Acuila şi casei lui One- 
sifor. 

20. Erastu a rămas în Corint, 

iar pe Trofim 'lam lăsat în Milet 

fiind bolnav. 
21. Sileşte te să vii mai "nainte 

de earnă. "i urează de bine Eu- 

bul și Pudente şi Linu și Claudia 

şi fraţi toță. 
22. Domnul Zisus Christos cu 

spiritul tău. 
Darul cu voi. Amin. 

23 *
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EPISTOLA LUI PAVEL 

  

CAP. 1. 

Dumnezeu nădejdea mântuirii nu este min= 
cînos, Cum trebue Titu să lucreze în Creta, 
Oreteni sunt mincinoși. 

1. Pavel slujitor al lui Dum- 
nezeu, apostol ânsă al lui lisus 
Christos, potrivit credinţei ale- 
șilor lui Dumnezeu și cunoștinței 
depline a adevărului care este 
în pnssura temerii de Dumnezeu, 

2. Pe temeiul nădejdei de vieaţă 
vecinică, pe care a făgăduit o mai 
"nainte de veacuri vecinice ne- 
mincinosul Dumnezeu, 

3. lar la timpurile sale cuve- 
nite a făcut cunoscut cuventul 
său în predică, ce 'mi a fost 
încredințată mie după porunca 
Mântuitorului nostru Dumnezeu, 

4. Lui Titu adevăratul fiu în 
măsura, credinţei de obște. Dar 
și pace de la Dumnezeu Tatăl și 
de la Christos lisus Mântuitorul 
nostru. 

5. Pentru aceasta te am lă- 
sat în Creta, ca să întocmeşti 
mai departe cele rămase înapoi 
şi să pui în fie care oraș preoţi, 
cum eu "ţi am rînduit, 

6. Daca este cineva fără vină,   

bărbat al unei singure femei, a- 
vend copii credincioşi, nu în în- 
vinuire de desfrânare sau ne- 
supuşi. 

7. Pentru că episcopul trebue 
să fie fără vină, ca iconom al lui 
Dumnezeu, nu plăcend sieși, nu 
pornit la mânie, nu dat vinului, 
nu deprins să bată, nu dat la câ- 
ştig urit, 

8. Ci primitor de oaspeţi, iu- 
bitor de bine, cuminte, a cu- 
vios, înfrânat, 

9. 'Ținendu se de cuvântul cre- 
dincios potrivit învățăturii, ca să 
fie în stare atât ca să îndemne 
pe temeiul învăţăturii sănătoase, 
cât și să mustre pe vorbitori îm- 
protivă. 

10. Căci nesupuși, vorbitori în- 
deşărt şi amăgitori sânt mulţi, 
mai ales cei din tăerea imprejur, 

11. Cărora trebue a le astupa | 
gura, ca uni care dărapănă toale 
casele învățând pentru câştig u- 
rit cele ce nu trebue. 

12. Unul dintre denși, Ensuși 
un profet al lor a zis: Creteni 
sint tot dauna mincinoși, feare 
rele, pântece nelucrătoare. 

13, Dovada aceasta, este ade-
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vărată, Pentru care cuvânt mu- 
strează "i aspru ca să fie sănătoşi 
în credinţă, 

14, Ne îndreptând ei luarea a- 
minte la istorisiri închipuite Iu- 
deești şi la porunci ale oamenilor 
care 'şi intorc faţa de la adevăr. 

15. Toate sunt curate celor 
curaţi, iar celor necuraţi şi ne- 
credincioşi nimic nu este curat; 
ci necurată le este atât mintea 
lor, cât şi știința lor de sinele. 

16. Ei mărturisesc că ştiu pe 
Dumnezeu, dar tăgăduesc prin 
lucrurile lor, uricioşi fiind şi ne- 
supuși și spre orice lucru bun 
nelămuriţă. 

CAP. UI. 

Sfaturi pentru bătrîni, bătrine, tîner!, slugi. 
Darul lui Dumnezeu s'a arătat tuturor. 

1. Dar tu vorbeşte cele ce să 
cuvin învăţăturei sănătoase: 

2. Ca bătrini să fie trezi, cin- 
stiţi, cuminte, sănătoși la cre- 
dinţă, la iubire,.la răbdare; 

3. Ca bătrinele să fie in înfă- 
țişare cuviincioase, nu zavisiui- 

toare, nică robite de vin mult; 

învăţătoare de bine | 
4. Ca să cuminţiască pe cele 

tinere să 'și iubiască bărbaţi, să, 
'și iubiască copii, 

5. Să fie cuminte, curate, ca- 

snice bune, supuse la ai lor băr- 

baţi, ca să nu fie defăimat cu- 
“vântul lui Dumnezeu. 

6. Asemenea îndeamnă pe mai 
tineri să fie cuminte   
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7. In toate, arătându te pe tine 
Ensuţi ca chip de lucruri bune, 
ca nestricăciune în învăţătură, ca 
bună cuviinţă, 

8. Ca cuvânt sănătos neprimi- 
tor de învinuire, pentru ca cel 
care este împrotivă să se ruși- 
neze, neavând să zică nimic rău 
despre noi. 

9. Indeamnă pe slugi să fie su- 
puse la ai lor stăpini, să fie în 
toate bineplăcute, să nu r&spunză 
împrotivă, 

10. Să nu dea ceva la o parte 
pentru densele, ci să arate ori 
ce bună credință, pentru ca să 

împodobiască în toate învăţătura, 
care este a Mântuitorului nostru 
Dumnezeu. 

11. Căci Darul mântuitor al 
lui Dumnezeu s'a arătat tuturor 
oamenilor, 

12. Invăţându ne ea lepădând 
necucernicia şi poftele lumești 
să trăim înțelepţeşte și drept şi 
cu temere de Dumnezeu în vea- 
cul de acum; 

13. Aşteptând fericita nădejde 
şi arătarea măririi a marelui 
Dumnezeu și Mântuitorul nostru 
Christos lisus, 

14. Care s'a dat pe sine pentru 
noi ca să ne scape de ori ce fără- 
delege şi să 'şi curăţiască sieși 
un popor al său, rimnitor de lu- 

ceruri bune. 
15. Acestea spune şi îndeamnă 

şi mustră cu orice punere ia 

cale. Nimenea să nu te despre- 

țuiască.
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CAP. III. 

Cum trebue să fie cei care sânt înoiți prin 
Spirit. Desbinătorul trebue ocolit, Felurite 
însărcinări, 

1. Adu le aminte să fie supuși 
stăpiînirilor, dregătoriilor, să a- 
sculte, să fie gata spre ori ce lu- 
cru bun, 

2. Să nu defaime pe nimenea, 
să fie negâlcevitori, învoitori, a- 
rătând ori ce blândeţe către toţi 
oameni. 

3. Pentru că şi noi eram altă 
dată nepricepuţi, neascultători, 

fiind duși în rătăcire, slujind pof- 
telor şi feluritelor plăceri, petre- 
când vieața în răutate și pismu- 
ire, uriţi fiind, uni pe alţi urin- 
du ne; 

4, Dar când s'a arătat bunăta- 
tea şi iubirea ue oameni a Mân- 
tuitorului nostru Dumnezeu, 

5. Nu din lucrurile cele din 
dreptate pe care le am făcut noi 
ci după a sa milă nea mântuit 
prin baie de naştere de a doa 
oară și de înoire a Spiritului 
Sânt, 

6. Pe care 'la vărsat peste noi 
cu bogăţie prin lisus Christos 
Mântuitorul nostru, 

1. Ca îndreptățiți fiind prin 
Darul lui să ne facem potrivit     

nădejdei moştenitori de vieață 
vecinică, 

8. Credincios este cuvântul, și 
hotărăsc ca tu să te rostești cu 
încredere despre acestea, ca cei 
care s'au încrezut lui Dumnezeu 
să poarte grijă a ocroti lucruri 
bune. Acelea siint bune și folo- 
sitoare pentru oameni. 

9. lar de cercetări nemintoase 
şi de înşirări ale neamului şi 
ceartă şi lupte legiste fereşte te; 
pentru că sunt nefolositoare şi 
deșarte. 

10. De omul desbinător după 
înteia și a doa mustrare fereşte te, 

11. De oare ce ştii că unul ca 
acesta sa abătut şi păcătueşte 
fiind de sine osindit, 

12. Când voi trimite pe Artema 
la tine sau pe Tichic, sileşte te să 
vii la mine în Nicopole; căci a- 
colo am găsit cu cale să ernez. 

13. Pe Zena legistul şi pe A- 
poline trimite "i mai "nainte cu 
îngrijire, ca să nu le lipsiască 
nimic, 

14. Şi să înveţe şi ai noştri ca 
să îngrijască de lucruri bune pen- 
tru trebuințele neapărate, ca să 
nu fie neroditori. 

15. Te îmbrăţișază toţi care 
sânt cu mine. Fă urări de bine 
celor care ne iubesc în credință. 
Darul cu voi toţi. Amin.
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EPISTOLA LUI PAVEL 

CĂTRE 

FILEMON 

Pavel laudă pe Filemon și mijloceşte ca să 
erte pe Onesim robul său, primindu 7 îa- 
răşi ca pe un frate în Domnul, 

1. Pavel, legat al lui Christos 
lisus, și Timoteu fratele lui Fi- 
lemon, iubitul şi împreună lucră- 
torul cu noi, 

2. Şi Appii sora noastră şi lui 
Archip, oşteanul nostru împreună 
cu noi, și bisericei în casa ta. 

3. Dar voă și pace dela Dum- 
nezeu Tatăl nostru și de la Dom- 
nul Iisus Christos. 

4. Mulţumesc tot dauna 
Dumnezeului meu, aducându 'mi 
aminte de tine în rugăciunile 
mele, 

5. Auzind de iubirea ta şi de 
credincioșia pe care o ai către 
Domnul lisus și către toţi sânţi, 

6. Ca împărtăşirea cu credin- 
cioşia ta să se facă lucrătoare 
pentru Christos în cunoaşterea 
desăvârşită a ori-cărui bine ce 
este întru vo!. 

1. Căci multă bucurie și mâu- 
gâere am avut în iubirea ta, fiind 
că inimile sânţilor au fost uşu- 
rate prin tine, frate. 

$. De aceea, deși având în- 
drăsnială în Christos ca să 'ţi po- 
runcesc ce se cuvine,   

9. Ze rog mai mult pentru iu- 
bire. Astfel fiind eu, ca Pavel bă- 
trîn, iar acura şi legat al lui Chri- 
stos lisus, 

10. Te rog pentru copilul meu, 
pe care 'lam născut în legăturile 
mele, pe Onesim, 

11. Care altă dată "ţi era ne- 
folositor, dar acum și ţie şi mie 
folositor, pe care “ţi 'l! am trimis 
înapoi, 

12. Pe densul, adică inima mea. 
13. Eu voiam să 11 ţin la mine, 

ca să "mi slujiască pentru tine în 
legăturile evangelii, 

14. Dar fără încuviințarea ta 
nimic n'am voit să fac, pentru 
ca binele de la tine să nu fie ca 
de silă, ci de bună voie; 

15. Căci poate pentru aceasta 
sa despărţit puţin timp, ca să'l 
aibi vecinic, 

16. De acum nu ca rob, ci mai 
sus de rob, ca frate iubit, mai 
victos mie şi cu atât mai mult 
ţie și în carne şi în Domnul. 

17. Deci daca mă ai părtaş, 

primește '] la tine ca pe mine. 
18. lar daca te a păgubit în 

ceva sau datorează, pune acea- 
sta în socotiala mea. 

19. Eu Pavel am scris cu mâna



358 EPISTOLA CĂTRE EGREI 
  

mea, eu voi plăti, ca să nu “ţi 
zic că chiar tu ensuţi 'mi r&mâi 
mie ânch& dator. 

20. Așa, frate, eu aş avea folos 
de tine în Domnul; ușurează 'mi 
inima, în Christos. 

21. Încredinţat fiind de a- 
scultarea ta 'ţiam scris, ştiind 
că vei face şi peste cele ce zic. 

22. In acelaș timp ânsă gă- 

tește 'mi și casă de poposire; căci 
nădăjduesc că prin rugăciunile 
voastre voi fi dăruit vo&. 

23. 'Te îmbrăţișază Epafra 
cel prins împreună cu mine în 
Christos lisus, 

24. Marcu, Aristarehu, Dema, 
Luca, împreună lucrător cu mine. 

25. Darul Domnului lisus Chri- 
stos cu spiritul vostru. 

EPISTOLA 
CĂTRE 

EBREI 

CAP. 1. 

Dumnezeu a trimis oamenilor pe Fiul său 

care este peste toate, mult mal pe sus de 
cât ângeri chiar. 

1. După ce în multe părţi şi 
în multe chipuri vorbi Dumne- 
zeu de demult părinţilor în pro- 
feţi, la sfârşitul acestor zile ne 
vorbi în Fiul, 

2. Pe care "la pus peste toate 
moștenitor, prin care a şi făcut 
veacurile, 

    

3. Care fiind strălucire a mă- 
ririi lui şi chip al fiinţei lui și 
ducând toate cu cuvântul puterii 
sale, după ce săverși curăţire de 
păcate, a șăzut d'a dreapta mării 
în cele de sus, 

4. Fiind făcut cu atât maibun 
de cât ângeri cu cât a moștenit 
nume mai deosibit de cât dânşi. 

5. Căci cărui dintre ângeri a 
zis vre odată: 

Fiul meu ești tu, 
Eu azi te am născut?
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Şi iarăşi: 
Eu "i voi fi Tată, 
Şi el 'mi va fi Fiu? 
6. Şi când va fi adus iar în 

lume pe Intâiul născut zice: 
Şi să se închine lui toţi ângeri 

lui Dumnezeu. 
1. Şi de ângeri zice: 
Cel ce face pe ângeri săi ven- 

turi, 

Şi pe slujitori sâi pară de foc, 
8. lar de Fiul zice: 
Tronul tău, Dumnezeule, este 

în veacul veacului. 
Şi sceptrul dreptăţii este scep- 

trul împ&răţii tale. 
9. Iubit ai dreptatea şi ai urit 

nedreptatea; 

De aceea, Dumnezeule, Dum- 
nezeul tău te a uns pe tine 

Cu untdelemn al bucurii mai 
pe sus de părtași tăi. 

10. Şi: 
Tu Doamne, în început înte- 

meiat ai pămentul, 

Și lucruri ale mâinilor tale sânt 
cerurile; 

11. Ele vor peri, dar tu rămâi 
pururea; 

Şi toate ca o haină să vor în- 
vechi, 

12. Şi ca pe un veștmânt le 
vei schimba și schimbate vor fi, 

Dar tu acelaș ești, 
Şi ani t&i nu vor înceta. 
13. Și către cine dintre ângeri 

a zis vre odată: 
Şăzi d'a dreapta mea 
Penă ce voi fi pus pe vrăjmaşi 

t&i scaun al picioarelor tale ? 

14. Nu sint oare toate spirite   

slujitoare trimise spre slujbă pen- 
tru cei care au să moșteniască 
mântuirea ? 

CAP. II. 

Trelue să ascultăm de Fiul lui Dumnezeu 
mai mult de cât de legea mijlocită prin 
ângeri. Christos s'a făcut om şi a pătimit 
pentru binele nostru. 

1. De aceea trebue ca noi cu 
atât mai mult să luăm aminte la, 
„cele auzite, ca nu cumva să ne 

strecurăm pe lângă ele. 
2. Căci daca cuvântul vestit 

prin ângeri a fost temeinic și 
ori ce abatere și neascultare a 
luat dreaptă răsplătire, 

3. Cum vom scăpa noi, daca 
vom fi fost nepăsători la o astfel 
de mântuire ? Ca una care, ve- 
stită fiind din început prin Dom- 
nul, fu adeverită între noi de cei 

care auziră, 

4. Dând Dumnezeu dovadă la 
aceasta împreună cu denși prin 
semne şi minuni și felurite pu- 
teri şi prin ale spiritului sânt 
împărțiri după a lui voinţă. 

5. Pentru că nu ângerilor a 
supus Dumnezeu lumea viitoare 
despre care vorbim. 

6. Dar a mărturisit oare cine 

undeva zicând: 

Ce este omul că "ţi aduci a- 

minte de dânsul? 
Sau Fiul omului că te uiţi cu 

luare aminte spre el? 
1. Pusu 'l ai puţin timp mai pe 

jos de ângeri,
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Cu mărire și cinste 'lai încu- 
nunat, 

Și "1 ai pus peste lucrurile mâi- 
nilor tale, 

8. Toate le ai supus sub picioa- 
rele lui. Dar prin aceea că a su- 
pus lui toate, nimic n'a lăsat ne- 
supus lui; acum ânsă nu vedem 
ânchă pe toate supuse lui. 

9. Dar vedem pe cel pus puţin 
timp mai pe jos de ângeri, pe 
Iisus, cu mărire și cinste încu- 
nunat pentru patima morţii, cum 
prin Darul lui Dumnezeu gustă 
moarte pentru fie care. 

10. Căci să cuvenia lui, pentru 
care sânt toate și prin care sânt 
toate, fiind că duse mulţi fii la 
mărire, să desăverşiască prin pa- 
timi pe începetorul mântuirii lor. 

11. Pentru că și care sunțeşte 
și care sunt sânţiţi dintr'unul 
sint toţi, de aceea nu să ruși- 
nează ca să i numiască fraţi, 

12. Zicend: 
Spune voi fraţilor mei numele 

tău, 

In mijlocul bisericii te voi lăuda. 

13. Şi iar: Eu mă voi încrede 
întrensul; şi iar: lată eu şi copii 
pe care 'mi "i a dat Dumnezeu. 

14. Deci fiind că copii au avut 
împărtășire de sânge și carne, și 
ei să împărtăşi de ele în chip 
foarte apropiat, ca prin moartea 
sa să desființeze pe cel care are 
stăpînirea morţii, adecă pe dia- 
bolul, 

15. Și să scape pe aceştia câţi 
de frica morţii în toată vieaţa, 
erau ţinuţi în robie. 

  

16. Căci negreșit nu de ângeri 
are grijă, ci de urmași lui A- 
braam are grijă. 

1'7. De aceea trebuia ca întru 
toate să fie asemănat fraţilor, ca 
să fie milos şi credincios archi- 
ereu în cele către Dumnezeu, 
spre a ispăsi păcatele poporului. 

18. Căci pentru aceea că a su- 
ferit fiind €&nsuşi ispitit, poate să 
ajute celor care sânt ispitiță. 

CAP. III. 

Christos este mai mare de cât Moise. Daca 
abaterea de la legea lui Moise nu rămâne 

nepedepsită, cu atât mai puţin nu rămâne 
nepedepsită abaterea de la lrgea lui Ohri- 
stos. 

1. De aceea, fraţi sânţi, părtași 
ai chemării cerești, îndreptaţi 
luarea aminte la trimisul şi ar- 
chiereul mărturisirii noastre, la 
lisus, 

2. Care este credincios celui 
care îl rindui, după cum şi Moise 
era credincios în toată casa lui. 

3. Pentru că acesta a fost în- 
vrednicit de mai mare mărire de 
cât Moise, după cum are mai 
multă, cinste de cât casa cel care 
a clădit o desăverşit. 

4. Căci ori ce casă este desă- 
verșit clădită de cineva, dar Dum- 
nezeu este care clădi desăvârşit 
toate. 

5. Şi într'adevăr Moise era cre- 
dincios în toată casa lui ca slugă 
spre a da dovadă de cele ce erau 
să fie vorbite, 

6. Christos ânsă ca Fiu este cre-
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dincios peste casa lui, a cărui casă 
sintem noi, daca vom fi ţinut 
până la sfârșit nesfiiala temei- 
nică și cuvântul de laudă al nă- 
dejdei. 

7. De aceea, după cum zice 
Spiritul Sânt: 

Astăzi daca, veţi fi auzit glasul 
lui, 

8. Nu învirtoșaţi inimile voa- 
stre ca în întăritare, 

Ca în zica ispitirii în pustie, 
9. Unde mă ispitiră părinţi vo- 

ştri spre încercare, 
Şi vă&zură lucrurile mele pa- 

truzeci de ani. 
10. De aceea m'am supărat pe 

neamul acesta, 
Și am zis: Tot dauna sânt ră- 

tăciţi cu inima. 
Dar ei nu cunoscură căile mele, 
11. Cum am jurat în mânia 

mea, 
Daca vor intra în repausul 

meu. 
12. Luaţi aminte, fraţilor, nu 

cumva va fi în cineva dintre voi 
inimă rea a necredinţei ca să se 
depărteze de la viul Dumnezeu, 

13. Ci îndemnați vă uni pe alţi 
în fie care zi, până ce să zice 
ânchă: cAstăzi», ca să nu fie în- 
virtoșat cineva dintre voi prin 
înșălăciunea păcatului; 

14. Căci ne am făcut părtaşi 
ai lui Christos, numai daca vom 
fi ţinut începutul temeinic al în- 
crederii până la sfârşit. 

15. Prin aceea că să zice: 
Astăzi daca veţi fi auzit glasul 

lui,   

Nu învirtoșaţi inimile voastre 
ca în întăritare, 

16. Cine întăritară dar, deşi a- 
uziră ? Dar n'au fost toţi, care 
eșiseră din Egipt prin Moise? 

17. Şi pe cine să supărâ patru- 
zeci de ani? Nu oare pe cei care 
păcătuiseră ale căror corpuri că- 
zură în pustie ? 

18. Şi cărora să jură că n'au 
să intre în r&pausul lui, daca nu 
celor care nu ascultară ? 

19. Vedem dar că nu putură 
să intre pentru necredinţă. 

CAP. IV. 

lt&pausul făgăduit Iudeilor este dai celor 

care cred în Christos. Puterea cuvântului 
lui Dnmnezeu, Despre archieria lui Chriî- 

stos. 

1. Deci, fiind că rămâne ânchă 
făgăduinţă spre a intra în r& 
pausul lui, să ne temem ca nu 
cumva să pară cineva dintre voi 
că a rămas în urmă. 

2. Căci făpgăduință avem ne- 

greșit, după cum şi aceia; dar 

cuventul ce fu auzit nu le folosi, 
fiind că n'a fost amestecat cu 
credinţă la cei care auziră. 

3. Căci intrăm în r&paus cei 

care am crezut, după cum a zis: 

Cum am jurat în mânia mea, 

Daca vor intra în repausul 

meu, 
Deși lucrurile erau lăcute de 

la, întemeerea lumii. 

4. Pentru că a zis unde va de- 

spre zioa a șaptea, astfel: Ă 

Şi s'a repausat Dumnezeu în
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zioa a șaptea de toate lucrurile 
lui. 

5. Şi în acest Zoc iarăși: 
Daca vor intra în r&pâusul 

meu. 
6. Deci fiind că rămâne ânchă 

să intre uni într'ânsul, şi cei mai 
d'inainte care avură făgăduință, 
mau intrat pentru neascultare, 

7. Astăzi iar hotăraşte o zi, 
zicend în David după atâta timp, 
cum s'a spus mai 'nainte: 

Astăzi daca veți fi auzit glasul 
lui, 

Nu invirtoșaţi inimile voastre. 
8. Căci dasa lisus “i ar fi dus 

la răpaus, n'ar vorbi Dumnezeu 
după acestea de altă zi. 

9. Deci dar rămâne ânchă r&- 
paus de sâmbătă pentru poporul 
lui Dumnezeu. 

10. Căci cine a intrat în re- 
pausul lui, acela s'a și repausat 
de lucrurile sale, după cum Dum- 
nezeu de ale lui. 

11. Să ne sârguim dar ca 
să intrăm în acel răpaus, ca ni- 
menea să nu cază în aceeași pildă, 
a neascultării. 

12, Pentru că viu este cuvân- 
tul lui Dumnezeu, și lucrător și 
mai tăietor de cât ori ce spadă 
cu doă tăișuri și pătrunzend penă 
desparte suflet și spirit, rosturi și 
măduve, şi judecător al gândiri- 
lor și al gândurilor inimei; 

13. Şi nu este făptură ascunsă 
înaintea lui, chiar toate sânt goale 
şi descoperite ochilor lui, către 
care avem cuvântul. 

14. Deci având archiereu   
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mare care străbătu cerurile, pe 
lisus Fiul lui Dumnezeu, să ţi- 
nem cu tărie mărturisirea. 

15. Pentru că nu avem archie- 
reu, care nu poate suferi împre- 
ună la slăbiciunile noastre, dar 
archiereu ispitit fiind în toate po- 
trivit as&mării noastre, afară de 
păcat. 

16. Deci, să ne apropiăm cu 
incredere de tronul Datrului, ca 
să luăm milă și Dar să aflăm 
spre ajutor la timp cuvenit. 

CAP. V. 

Christas este archiereu în veci, preot ca Mel- 
Chisedec. Pen'ru cei mari este trebuință 
de hrană tare, pentru cei mici de lapte. 

1. Pentru că ori ce archiereu, 
fiind luat dintre oameni, este pus 
pentru oameni în cele către Dum- 
nezeu, ca să aducă daruri şi jertfe 
pentru păcate, 

2. Putend fi îngăduitor către 
cei neștiutori şi rătăcitori, fiind 
că și el Ensuși este împresurat 
de slăbiciune, 

3 Și pentru aceasta dator este, 
după cum aduce pentru popor, 
aşa şi pentru sine să aducă pen- 
„tru păcate. 

4. Și nimenea nu 'şi iea, sieşi 
cinstea, aceasta, ci chemat fiind 
de Dumnezeu, după cum și Aa- 
ron. 

5. Astfel şi Christos nu să mări 
pe sine Ensuși ca să fie făcut 
archiereu, ci cel care vorbi către 
dânsul: 

Fiul meu ești tu,
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Eu azi te am născut; 
6. După cum şi înaltloezice: 
Tu cești preot în veac 
După rînduiâla lui Melchisedec. 
d, Care în zilele cărnei sale, 

fiind că aduse cereri şi rugăciuni 
stăruitoare cu strigăt tare și la- 
crămi către aceela care putea să 
1 scape din moarte, şi ascultat 
fiind pentru temerea sa de Dum- 
nezeu, 

8. Deşi Fiu fiind, învăţă ascul- 
tare din cele ce pătimi, 

9. Şi desăvârșit fiind să făcu 
tuturor care ascultă de dânsul 
pricinuitor de mântuire vecinică, 

10. Numit fiind de Dumnezeu 
arehiereu după rinduiala lui Mel- 
chisedec. 

11. Despre care avem mult 
să vorbim și cu anevoie să spu- 
nem lămurit, fiind că v'aţi făcut 
întărzietoră cu auzurile. 

12. Căci voi trebuind chiar să 
fiţi învățători de mult timp, iarăși 
aveţi trebuinţă, ca cineva să vă 
înveţe cele d'inteiu începuturi ale 
cuvintelor lui Dumnezeu, și v'aţi 
făcut avend trebuinţă de lapte, 
nu de hrană tare, 

13. Pentru că cine să împăr- 
tășește numai din lapte este ne- 
știutor de cuvântul de drepiate, 
căci este copil; 

14. lar hrana tare este a celor 
desăvârșiţi, care prin deprindere 
au simţurile destoinice spre deo- 
sibirea binelui şi a răului.   

“CAP. VI. 

Prebue să tindem către desăvârşire. Credinţa 

lui Abraam şi jurămentul lui Dumnezeu. 

1. De aceea lăsând învăţătura 
începătoare despre Christos să 
înaintăm cu sirguinţă spre desă- 
verșire, ne punend voi iarăși te- 
melie cu pocăință de lucruri 
moarte, și cu credinţă în Dum- 
nezeu, 

2. Cu învăţătură despre bo- 
tezuri, şi punerea mâinilor, și 
învierea, morţilor, și judecata, veci- 
nică. 

3. Şi aceasta o vom face, nu- 
mai daca Dumnezeu dă voie. 

4. Căci este cu neputinţă pe 
cei care au fost luminaţi odată 
și au gustat darul ceresc și s'au 

făcut părtași ai Spiritului Sânt 
5. Şi au gustat cuvântul bun 

al lui Dumnezeu şi puterile vea- 

cului viitor, 
6. Şi care au căzut, a i înoi 

iarăşi spre pocăință, fiind că ei 
răstignesc din nou loruși pe Fiul 
lui Dumnezeu şi 'l dau de pildă. 

7. Pentru că pământul care a 
băut ploaea ce vine adesea peste 
dânsul şi care naște verdeață fo- 
lositoare acelora pentru care şi 
este lucrat, iea parte la binecu- 
ventare de la Dumnezeu; 

8. lar făcând spini şi pălămidă 

nu este găsit bun şi aproape de 

plestem este, sfârşitul lui este spre 

ardere. 
9. Dar sântem încredinţaţi 

despre voi, iubiţilor, de mai bune
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lucruri și care ţin de mântuire, 
şi daca vorbim astfel. 

10. Căci Dumnezeu nu este 
nedrept ca să uite lucrul vostru 
și iubirea pe care aţi arătat o 
pentru numele lui, prin aceea că 
aţi slujit sânţilor şi slujiţi. 

11. Dorim dar ca fie care din- 
tre voi să arate aceeași rivnă 
pentru încrederea deplină a nă- 
dejdei până la sfârșit, 

12. Ca să nu fiţi întârzietori, dar 
următori ai celor care prin cre- 
dinţă și îndelungă răbdare mo- 
ștenesc făgăduinţile. 

13. Căci Dumnezeu când a dat 
făgăduinţă lui Abraam, fiind că 

nu avea să jure pe nimenea mai 
mare, jură pe sine, 

14. Zicend: Cu adevărat bine- 
cuventând te voi binecuvânta şi 
îmulţind te voi îmulţi; 

15. Şi astfel, fiindcă avu în- 
delungă răbdare, dobindi făgă- 
duinţa, 

16. Pentru că oameni jură pe 
cel care este mai mare, și jură- 
mântul le este sfârșit spre sta- 
tornicire a ori cărui cuvent de 
împrotivire; 

17. In aceasta Dumnezeu, vo- 
ind să arate mai mult moşteni- 
torilor făgăduinţei nestrămutarea 
hotăririi lui, mijloci prin jură- 
ment, 

18. Ca prin doă fapte nestră- 
mutate, în care este cu neputinţă 
ca Dumnezeu să fi minţit, să a- 
vem îndemnare noi care am scă- 
pat ca să ţinem cu tărie nădejdea 
pusă înainte, 
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19. Pe care o avem ca ancoră 
neclintită și temeinică a sufle- 
tului şi intrând înăuntrul catape- 
tasmei, 

20. Unde a intrat pentru noi 
lisus, ca înainte mergător, fiind 
făcut după rinduiala lui Melchi- 
sedec, archiereu în veac. 

CAP. VII. 

Melchisedec este ma! mare de cât Abraan și 
Zeviţi. Christos este arc'iereul nostru de- 

săvârşit în veac. 

1. Căci acest Melchisedec îm- 
p&ratul Salemului, preotul lui 
Dumnezeu, Celui prea Inalt, care 
întîmpină pe Abraam întorcen- 
du se acesta de la tăierea împ&- 
raților, şi "1 binecuvântă, 

2. Căruia și zeciuială din toate 
i împărţi Abraam, însemnează 
mai "'nteiu împăratul dreptăţii, 
iar apoi şi împăratul Salemului, 
care este împărat al păcii, 

3. Fără tată, fără mumă, fără 
istorisire de neam, ne avend nici 

început al zilelor, nică sfârşit al 
vieţei, dar cu totul asemănat fiiud . 
Fiului lui Dumnezeu, rămâne 
preot pururea. 

4. Vedeţi dar cât de mare este 
acesta, căruia chiar zeciuială "i 
dete Abraam din cele mai bune, 
el patriarchul! 

5. Şi întradevăr cei din fii lui 
Levi care primesc preoţia au po- 
trivit legii poruncă ca să iea 
zeciuială de la popor, adecă de   la fraţi lor, măcar că și aceștia 
au eșit din coapsa lui Abraam;
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6. Iar celcare nu 'și trage nea- 
mul dintr'Enşi a luat zeciuială de 
la Abraam, și a binecuvântat pe 
cel care are făgăduinţile, 

7. Fără vreun cuvânt de îm- 
protivire dar, cel mic este bine- 
cuvântat de cel mare. 

8. Şi aci oameni muritori ieau 
zeciueli, iar acolo unul care este 
dovedit că trăieşte lu zeciuială. 

9. Şi, cum am zice, prin Abra- 
am a dat zeciuială și Levi care 
iea zeciueli; 

10. Pentru că era ânchă în 
coapsa tatălui său, când "1 întim- 
pină Melchisedec. 

11. Deci dar, daca era de- 
să&verşire prin preoţia levitică, 
— pentru că poporul pe temeiul 
ei a primit legea —, ce trebuinţă, 
mai era ca după rinduiala lui 
Melchisedec să se ridice un altfel 
de preot şi nu să zicepreot după 
rinduiala lui Aaron ? 

12. Preoţia dar fiind schimbată, 
este de neapărată trebuinţă să 
se facă și o schimbare a legii. 

13. Căci acela, cu privire la 
care sunt zise acestea, s'a împăr- 
tășit de o altfel de seminţie, de 
la care nimenea n'a slujit alta- 
rului; 

14. Pentru că este foarte în- 
vederat că din luda a răsărit 
Domnul nostru, cu privire la care 
seminţie Moise nu zise nimic 
despre preoți. 

15. Şi ânchă cu mult mai cu- 
noscut este, daca după asemă- 
narea lui Melchisedec să ridică 

un altfel de preot,   
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16. Care s'a făcut nu dupăle- 
gea unei porunci carnale, ci după 
puterea unei vieţi neperitoare. 

17. Căci este dovedit că: 
Tu ești preot în veac 
După rinduiala lui Melchisedec. 

18. Pentru că o desființare 
a unei porunci ce a fost mai 
"nainte se face din pricina slă- 
biciunii şi a nefolosului ei, 

19. — Căci lega n'a desăvârșit 
nimic — și să face o intrare peste 
densa a unei nădejdi mai bune, 
prin care ne apropiem de Dum- 
nezeu. 

20. Şi întru cât sa făcut preot 
nu fără s&verșire de jurăment, 
— pentru că aceia au fost făcuţi 
preoți fără săverşire de jură- 
ment, 

21. Iar el cu săverșire de ju- 
rămeânt a fost făcut preot prin cel 
care zice către dânsul: 

Jurat a Domnul și nusă va căi; 

Tu ești preot în veac după rîn- 
duiala îui Melchisedec. — 

22. Intru atât sa lăcut lisus 
chezaş al unui mai bun aşeză- 
ment. 

23. Şi aceia într'adevăr au fost 
mai mulţi făcuţi preoţi pentru 
aceea că sânt împedicaţi prin 
moarte ca să rămână; 

24. Dar el pentru aceea că ră- 
mâne în veac are preoţia nestră- 
mutată. 

25. De aceea poate şi să mân- 
tuiască cu desăvârşire pe cei care 
să apropie printr'ensul de Dum- 
nezeu, fiind tot dauna viu sprea 

mijloci pentru denşi.
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26. Căci astfel de archiereu să 
cuvenia pentru noi, curat, fără 
r&utate, fără pată, deosibit de 
păcătoși, și fiind mai sus de cât 
cerurile, 

27. Care nu are în fie care zi 
neapărată trebuinţă să aducă, ca 
archierei, jertfe mai 'nt&iu pentru 
păcatele sale, apoi pentru ale po- 
porului; căci a făcut aceasta o- 
dată pentru tot dauna aducân- 
du se jertfă pe sine €Ensuși, 

28. Căci legea pune archierei 
oameni care au slăbiciune, iar 
cuventul jurămentului săvârșit 
care fu în urma legii pune pe 
Fiul desăverşit în veac, 

CAP. VIII. 

drchiereul nostru ceresc este mijlocitorul unui 
nou așezământ mult mal bun de cât cel 
vechiu, 

1. lar vârt la cele ce zicem 
este: Avem astfel de archiereu 
care sa așăzat d'a dreapta tro- 
nului mării în cerură 

2. Ca preot jertfitor al san- 
tuarului aderat și al cortului a- 
devărat, pe care 'la înfipt Dom- 
nul, sar nu om. 

3. Căci ori care archiereu este 
pus ca să aducă daruri şi jertfe, 
de aceea era de neapărată tre- 
buință ca şi acesta să fi avut 
ceva, ce să aducă. 

4. Daca dar ar fi pe pământ, 
nică n'ar fi preot, fiind că sânt 
cei care aduc potrivit legii da- 
rurile, 

5. Ca uni care slujesc unei în-     
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chipuituri și unei umbre a san- 
tuarului ceresc, după cum a pri- 
mit Dumnezeească poruncă Moise 
când era să înfiinţeze cortul, căci 
zice: lea seama, vei face toate 
potrivit chipului ce “ţia fost a- 
rătat pe muntele Sina; 

6. Acum ânsăa dobindit slujbă 
preoțească, mai deosibită cu cât 
este și mijlocitor al unui aşăză- 
ment mai bun, ca unul care este 
legiuit pe temeiul făgăduinţilor 
mai bune. 

7. Pentru că daca acela întâiul 
așăzăment era desăvârşit, nu să 
căuta loc pentru al doilea. 

8. Dar mustrându 'i zice: 
Iată, vin zile, zice Domnul, 
Și voi alcătui un nou așăză- 

ment faţă de casa lui Israel și 
faţă de casa lui Iuda, 

9. Nu ca așăzămentul pe care 
îl făcui părinţilor lor, 

In zioa când 'i am apucat de 
mână ca să "i scot din pământul 
Egiptului; 

Că ei nustăruiră în așăzămen- 
tul meu, 

De aceea şi eu nepăsător am 
fost de denși, zice Domnul. 

10. Că acesta este așăzămentul 
pe care '] voi întocmi casei lui 
Israel 

După acele zile, zice Domnul, 
Punend legile mele în gândul 

lor, 

Şi pe inima lor le voi înscrie 
Şi voi fi lor Dumnezeu, 
Și ei 'mi vor fi popor. 
11. Şi n'au să mai înveţe fie 

care pe cetăţeanul său,
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Şi fie care pe fratele său zicând, 
cunoaște pe Domnul. 

Că toţi mă vor cunoaște 
De la mic până la mare ai lor. 
12. Că voi fi milostiv la ne- 

dreptăţile lor, 
Şi nu 'mi voi mai aduce aminte 

de păcatele lor și de fărădelegile 
lor. 

13. Prin aceea că zice un Nou 
aştzăment, a învechit pe întâiul 
așăzământ ; iar ce este învechit și 
bătrîn este aproape de perire. 

CAP. IX. 

Deosebirea între santuarul pământesc şi cel 
ceresc. Ispăsirea după legea lui Moise nu 
este desăvârşitoare ; dar ispăsirea făcută 

de Christos este desăverşitoare. 

i. Într'adevăr avea şi întâiul 
așezământ hotăriri pentru slujba 
Dumnezeească și santuarul pă- 
mențesc, 

2. Căci fu întocmit un cort în- 
teiul, în care să află sfesnicul şi | 
masa și punerea înainte a pâi- 
nilor, care cort să cheamă Joe 
sânt. 

3. Iar dupăa doa eatapetasmă, 
fu întocmit un cort care să chea- 
mă loc prea sânt, 

4. Având tămâetoare de aur 
și chivotul așăzămentului ferecat 
peste tot cu aur, în careera un 
vas de aur având mană, și toea- 
gul lui Aaron care odrăslise şi 
tablele așăzămentului, 

5. Iar d'asupra lui Cherubimi 
măririi umbrind ispăsitorul; de-   
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spre acestea nu este acum de 
vorbit cu deam&nuntul, 

6. Astfel fiind întocmite acestea, 
preoţi intră tot d'auna în înteiul 
cort săverșind slujbele Dumne- 
zeești, | 

7. Iar în al doilea odată pe an 
numai archiereul, nu fără sânge 
pe care "| aduce pentru sine și 
pentru ale poporului greşăli din 
neștiință, 

8. Invederând Spiritul Sânt a- 
ceasta: că calea locului celui prea 
sânt să nu fie ânchă arătată, pe 
cât timp mai stă întâiul cort, 

9. Ca unul care este o asemă- 
nare față de timpul de acum, 
potrivit căruia cort s8 aduc da- 
rură și jertfe ce nu pot desăvârși 
în şliinţa de sine pe cel care face 
slujbă Dumnezeească, 

10. Fiind pe lângă mâncări şi 
băuturi și felurite spălări, numai 
întocmiri ale cărnei, puse până 
la timp de îndreptare. 

11. Iar Christos venit ar- 
chiereu al bunurilor viitoare, prin 
cortul mai mare şi mai desă- 
verşit, nu făcut de mână, adecă 
nu al acestei făpturi, 

12. Nici prin sânge de ţapi și 
viței, dar prin sângele său intră 
odată pentru tot dauna în. Zocut 
cel prea sânt, după ce dobindi 
răscumpărare vecinică, 

13. Căci daca sângele de ţapi 
și de tauri şi a junicei cenușă, 
ce stropeşte pe cei spureaţi, sân- 
ţeşte spre curățirea cărnii, 

14. Cu cât mai mult sângele 
lui Christos, care prin spirit veci-
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nic să aduse pe sine desăvârşit 
lui Dumnezeu, va curăţi ştiinţa 
de sinevă a voastră de lucruri 
moarte, ca să slujiţi viului Dum- 
nezeu. 

15. Şi pentru aceasta este 
mijlocitor al unui așăzăment nou, 
ca prin aceea, că să făcu moarte 
spre răscumpărare de abaterile 
de sub înteiul așăzăment, să iea 
cei chemaţi făgăduinţa moștenirii 
vecinice. 

16. Căci unde este diată, este 
de neapărată trebuinţă ca să fie 
moartea celui care face diată; 

17. Pentru că o diată este te- 
meinică la cei morţi, fiind că nici 
odată nu are tărie când trăieşte 
cel care face diata. 

18. De aceea, nici înttiul așă& 
zământ n'a fost sărbătorit fără 
sânge. 

19. Căci, după ce fie care po- 
runcă potrivit legii fu spusă de 
Moise la tot poporul, după ce 
luă sângele viţeilor și al ţapilor 
cu apă şi lâna boită roșu și isop, 
stropi atât cartea nsăși cât şi 
tot poporul, 

20. Zicend: Acesta este sângele 
aşăzămentului pe care "la po- 
runcit voă Dumnezeu. 

21. Şi stropi aseminea cu sânge 
cortul și toate vasele pentru slujba 
Dumnezeească. 

22. Și aproape toate sânt prin 
sânge curăţite potrivit legei, şi 
fără vărsare de sânge. nu să face 
ertare. - 

23. Deci este într'adevăr de 
neapărată trebuinţă, ca închipui-   

tura celui ce este în ceruri să fie 
curăţită prin acestea, iar ensuși 
cerescul santuar să fie sărbătorit 
prin mai bune jertfe de cât a- 
cestea. 

24 Pentru că Christos intră 
nu în locul cel prea sânt făcut 
de mâini, închipuitura a celui a- 
devărat, ci chiar în cer, ca să se 
înfăţișeze acum pentru noi îna- 
intea feței lui Dumnezeu. 

25. Nici nu întră în cer ca să 
se aducă de mai multe ori jertfă 
pe sine €Ensuşi, după cum intră 
archiereul în fie care an cu sânge 
strein în locul cel prea sânt; 

26. Fiind că altfel trebuia ca el 
să fi pătimit de mai multe ori de 
la întemeerea, lumii, acum dar 
la, sfârşitul veacurilor, s'a arătaţ 
o singură dată spre desfiinţarea 
păcatului prin jertlirea sa. 

27. Şi întru cât este hotărit 
-oamenilor să moară o singură 
dată, iar după aceea judecată, 

28. Astfel și Christos, fiind o 
singură dată adus jertfă ca să 
înlăture păcatele multora, de a 

doa oară fără păcat să va arăta 
celor care cu stăruinţă 'l aşteaptă 
spre mântuire. 

CAP. X. 

Legea este umbra așăzămentului nou. Jertfele 
ispăsitoare ale legii şi adevărata jertfă 

tspăsitoare a lui Christos. Jertfele sânt 
desfiinţate. Mare este pedeapsa celor care 

să abat de la învăţătura evangelii. Lauda 
credinţe! statornice, 

1. Pentru că legea având o 
umbră a bunurilor viitoare, nu
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€ensăși icoana lucrurilor, nu poate 
nici o dată prin aceleași jertfe în 
fie care an, pe care le aduc ne- 
încetat, să desăverşiască pe cei 
care să apropie; 

- 2. Căci n'ar fi încetaţ oare jert- 
fele aduse, pentru aceea că cei 
care fac slujbă Dumnezeească, 
curățiţi fiind odată, nu mai au 
nică o cunoştinţă de păcate? 

3. Dar întrânsele este în fie 
care an 0 aducere aminte de pă- 

„cate; 

4. Pentru că este cu neputinţă 
ca sânge de tauri și de țapi să 
înlăture păcate. 

5. De aceea intrând în lume 
zice: 

Jertfă și prinos n'ai voit, 
Dar corp 'mi ai întocmit, 
Arderi de tot și jertfe pentru 

păcat n'ai binevoit; 
7. Atunci am zis;iată eu vin, 

— în volumul cărţei este scris 
pentru mine — 

Ca să fac voința ta, Dumne- 
zeule! 

8. Zicend mai sus, că jertfe și 
prinoase și arderi de tot şi jertfe 
pentru păcate ws>i voit, nici n'ai 

binevoit, 

— ca unele ce stint aduse po- 
trivit legei — 

9. Atunci.a zis; iată, eu vin ca 

să fac voinţa ta, desfiinţează dar 
ce este zis întâiu ca să stator- 
niciască ce este zis a doa oară, 

10. In care voinţă suntem sân- 
ţiţi odată pentru tot dauna prin 
prinosul corpului lui lisus Chri- 
stos,   

11. Şi într'adevăr ori care 
preot stă liturghisind în “fie care 
zi și aducând de mai multe ori 
aceleaşi jertfe, ca unele care nu 
pot nică odată să înlăture cu to- 
tul păcatele; 

12. Acesta ânsă, după ce aduse 
jertfă pentru păcate, să așăză 
pentru tot dauna d'a dreapta lui 
Dumnezeu, 

13. Așteptând de acum până 
ce vor fi puși vrăjmași săi scaun 
al picioarelor sale, 

14. Căci printrun singur pri- 
nos a desăverşit pentru tot dauna 
pe cei care sânt sânţiţi. - 

15. Dar şi Spiritul Sânt ne dă 
dovadă; căci după ce a zis: 

16. Acesta este așăzămentul pe 
care 7] voi alcătui faţă de denşi 

După acele zile, zice Dorminul; 
dând legile mele în inimile lor, 
le voi scrie și în gândul lor, 

17. Şi de păcatele lor și de 
fărădelegile lor nu 'mi voi mai 
aduce aminte. 

18. Unde este dar ertare a a- 
cestora, nu mai este jerită pentru 
păcate. 

19. Deci, fraţilor, avend în 
sângele lui lisus încredere te- 
meinică spre intrarea în Jocul cel 
prea sânt, 

20. Pe care intrare o deschise 
pentru noi ca o cale noă şi vie 
prin catapetasmă, adecă prin car- 
nea lui, 

21. Şi având mare preot peste 
casa lui Dumnezeu, 

22...Să ne apropiem cu inimă 
adevărată, în des&verşită cuno- 

24:
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ştinţă de credinţă, fiind că sân- 
tem curăţiți în inimele noastre 
de știință rea de noi Enşine. 

23. Şi, fiind că sântem spălaţi 
la corp cu apă curată, să ţinem 
cu tărie mărturisirea statoruică 
a nădejdei noastre, căci credin- 
cios este cel care a făgăduit, 

24. Şi să îndreptăm luarea, 
aminte uni asupra altora spre 
întraripars de iubire şi lucruri 
bune, 

25. Ne părăsind adunarea noa- 
stră, după cum au uni obiceiu, 
ci îndemnându ae, şi cu atât mai 
mult cu cât vedeţi zioa apro- 
piindu se. 

26 Căci daca noi de bună 
voie păcătuim, după ce am luat 
cunoştinţa adevărului, nu mai 
rămâne jertfă pentru păcate, 

21. Dar rămâne o infricoșătoare 
aşteptare a judecății și o iuţime 
a focului viitor ca să mistuiască 
pe împrotivitori. 

28. Cine a lepădat legea, lui 
Moise moare fără milă pe teme- 
iul spusei a doi sau trei martori; 

29. Gândiţi, de cât mai rea pe- 
deapsă va fi învrednicit cel care 
a călcat în picioare pe Fiul lui 
Dumnezeu şi a socotit de necu- 
rat al așăzămentului sânge, prin 
care fu sânţit, şi a întimpinat cu 
despreţ Spiritul Darului. 

30. Pentru că cunoaştem pe cel 
carea zis: A mea este răsbunarea,; 
eu voi răsplătţi; şi iar: Domnul 
va judeca pe poporul său. 

31. Infricoşător este a cădea 
în mâinile viului Dumnezeu. 
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32. Aduceţi vă dar aminte 
de zilele de mai nainte în care, 
după ce aţi fost luminaţi aţi 
răbdat o mare luptă de suferinţe, 

33. Pe de o parte prin mustrără 
şi strimtorări fiind puși spre pri- 
veliște, iar pe de alta făcându vă 
părtași ai celor care să atlau 
astfel. 

34. Pentru că aţi suferit îm- 
preună atât cu cei închiși, cât şi 
răpirea averii voastre aţi primit o 
cu bucurie, cunoscând că, aveţi | 
pentru voi o avere mai bună și 
stătătoare. : 

35. Deci nu daţi la o parte în= 
drăsniala voastră, ce are negreşit 
răsplătire mare. . 

36. Căci aveţi trebuinţă de răb- 
dare ca, după ce aţi făcut voiea 
lui Dumnezeu, să luaţi cu sine vă 
făgăduinţa. 

37. Pentru că puţin timp mai 
este, foarte puţin, 

Și cel care este să vie va veni, 
şi nu va întârzia; 

38. lar cel drept al meu va fi 
viu prin credință, 

Și daca din sfială să va fi dat 
la o parte, sufletul meu nu bine- 
voiește într'&nsul. 

39. Dar noi nu sintem ai sfielei 
spre peire, ci ai credinţei spre 
dobîndirea sufletului. 

CAP. XI. 

Credinţa şi roadele ci dovedite de cei de 
mal 'maiute, 

1. lar credinţă este incredere
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temeinică despre cele ce sint 
nădăjduite, dovadă dobindită de- 
spre lucrurile ce nu sânt vă- 
zute, 

2. Căci în aceasta avură do- 
vadă bătrini. 

3. Prin credinţă pricepem că 
veacurile au fost întocmite prin 
cuventul lui Dumnezeu, ca ceea 
ce este văzut să nu fie făcut din 
cele ce să arată. 

4. Abel credinţă având, aduse 
lui Dumnezeu mai bună jertfă 
de cât Cain, prin care credință 
primi dovadă, că este drept, dând 
Dumnezeu mărturie la darurile 
lui, și printr'Ensa vorbeşte ânchă, 
deşi a murit. 

5. Pentru a sa credinţă Iinoch 
fu strămutat ca să nu vază moar- 
tea, şi nu fu aflat, pentru că 
Dumnezeu îl strămutase. Căci 
mai 'nainte de strămutarea sa a 
tost dovedit că plăcuse lui Dum- 
nezeu. 

6. Fără credinţă dar nu este 
cu putinţă a plăcea lui Dumnezeu ; 
pentru că cel care să apropie de 
Dumnezeu trebue să crează că 
este și că să face răsplătitor celor 
care '] caută. 

7. Noe, după ce fu înștiințat 
de Dumnezeu despre cele cenu 
erau ânchă văzute, credinţă a- 
vend făcu cu luare aminte o co- 
rabie pentru scăparea casei sale, 
prin care credință osindi lumea, 
şi să făcu moștenitor al îndrep- 
tăţirii potrivit credinţei. 

8. Pentru « sa credință Abra- 
am chemat fiind se supuse ca să   
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easă, la locul pe care avea să 
iea în moștenire, şi eși neștiind 
încotro merge. 

9. Credinţă avena stătu vre- 
melnic în pământul făgăduinţei 
ca în pământ strein, locuind în 
corturi cu Isaac și Iacob, îm- 

preună moștenitori aceleeași fă- 
găduinți; 

10. Pentru că așteptă cetatea 
ce are temelii, al cărei meşter şi 
întemeetor este Dumnezeu. 

11. Şi chiar Sara credinţă a- 
vend primi putere spre întemeere 
de urmași și afară din timpul cu- 
venit al vârstei, fiind că socoti 
credincios pe cel care făgădui. 

12. Pentru aceea, și de la unul, 
și ânchă amorţit fiind, fură nă- 
scuţi în mulţime ca stelele ce- 
rului, şi ca nisipul cel nenumărat, 
ce este pe ţărmul mării. 

13. Potrivit credinţei au mu- 
rit aceştia toţi, ne luând cu sine 
făgăduinţele, ci de departe vă 
zendu le și zicând bun venit, și 
mărturisind că streini și trecători 
sunt pe păment, 

14. Pentru că cei care zic u- 
nele ca acestea arată că caută 
cu stăruinţă o patrie. 

15. Şi într'adevăr, daca aveau 
în minte pe aceea din care eșiră, 
aveau timp ca să se întoarcă; 

16. Dar acum doresc mai bună, 
adecă cerească, Pentru aceea 
Dumnezeu nu să ruşinează de 
denşi ca să fie numit Dumnezeul 
lor; căci le a gătit cetate. 

197. Abraam avend credinţă 
a adus jertiă pe Isaac, când fu
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încercat, și e/ care prini în sine 
făgăduințile aducea jertfă pe u- 
nicul născut, 

18. £1 către care fu zis că în 
Isaac "ţi se va numi urmaş, 

19. Gândind în sine că puter- 
nic este Dumnezeu a scula şi 
dintre morţi; de aceea îl luâ cu 
sine şi din punerea în primejdie. 

20. Credinţă având despre cele 
viitoare binecuvântă Isaac pe Ia- 
cob și pe Esau. 

21. Credinţă avend Iacob bine- 
cuventă, când era să moară, pe 
fie care din fii lui losef şi să ru- 
gâ răzimat pe virful toeagului său. 

23. Credinţă avend losef făcu, 
pe când era să se sfârșiască, a- 
ducere aminte despre eşirea fiilor 
lui Israel și dete poruncă în pri- 
vinţa oaselor sale. 

23. Credinţă fiind, Moise după 
ce fu născut a fost ascuns trei 
luni de către părinţi lui, pentru 
că "lau văzut copil plăcut şi nu 
s8 temură de porunca împăra- 
tului, 

24. Credinţă având Moise, nu 
primi când fu mare, ea să fie 
numit fiul unei fiice a lui Farao, 

25. Alegend mai bine să sufere 
răul în același timp cu poporul 
lui Dumnezeu, de cât să aibe o 
plăcere trecătoare a păcatului, 

26. Socotind înfruntarea lui 
Christos drept mai mare bogăţie, 
de cât comorile Egiptului; pentru 
că 'și îndrepta privirea la ră- 
splătire. 

2%. Credinţă având părăsi E- 
Siptul, ne temându se de mânia   

împăratului; pentru că suferi cu 
statornicie ca zărind pe cel care 
nu este zărit. 

28. Credinţă având a rînduit 
Paștele și stropirea sângelui, ca 
perzătorul celor înteiu născuţi ai 
lor să nu "i atingă. 

29. Credinţă având trecură prin 
marea roşie ca pe păment uscat, 
pe când Egipteni, făcând încer- 
care cu ea, fură înghiţiţi. 

30. Credinţă fiind zidurile Ie- 
richonului căzură, după ce fură 
încunjurate șapte zile. 

31. Credinţă avend Raab de- 
sfrânata nu peri împreună cu 
cei neascultători, fiind că pri- 
mise cu pace pe iscoditori po- 
porului. 

32. Şi ce mai zice ânchă? 
Căci timpul nu 'mi va ajunge 
spunând despre Ghedeon, Barac, 
Samson, leftai, David şi Samuel 
și despre profeţi, 

33. Care îu puterea credinţei 
biruiră împărații, făcură dreptate, 
dobindiră făgăduinţi, astupară 
guri de lei, 

34. Stinseră putere de foc, scă- 
pară de ascuţişuri de spadă, să 
împuterniciră din slăbiciune, să 
fâcură, tari în r&sboiu, înfrânseră 
tabere de streini; 

35.. Femei primiră prin înviere 
pe morţi lor; iar alţi întinşi pe 
roată fîură chinuiți ne primind 
scăparea, pentru ca să dobin- 
diască mai bună înviere; 

36. Iar alţi suferiseră bajocoriri 
și biciuiri, ba ânch& legături și 
închisoare;
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37. Fură uciși cu petre, fură 
ispitiţi, fură herăstruiţi, muriră 
de moarte cu spada, umblară 
încoaci şi încolo îmbrăcaţi în pei 
de oae, în pei de capră, în lipsă 
fiind, apăsaţi, suferind r&ul, 

38. Ei, de care lumea nu era 
vrednică, rătăciră în pustii şi în 
munți şi în peşteri şi în crăpă- 
turile pământului. 

39. Şi aceștia toţi, deşi pri- 
miră în puterea credinței lor bună 
dovadă, nu luară cu sine fâgă- 
duinţa, 

40. Rinduind mai 'nainte Dum- 
nezeu ceva mai bun pentru noi, 
ca să nu fie ei des&vârşiţi fără, 
No. 

CAP. XII. 

Christos este începălorul şi destverşitorul cre- 
dinţel. Dumnezeu înţelepțeşte prin suferinte 
pe fii sti. Căinra târzie a lui Esau Sinai 

şi Sionul ceresc, Temeiul şi însemnătatea 
noului așezăment. 

1. De aceea și noi, fiindcă a- 
vem împrejurul nostru un așa 
de mare nor de martori, lepă- 
dând ori ce greutate şi păcatul 
ce lesne împresoară, să alergăm 
în lupta ce ne stă înainte, 

2. Indreptând privirea la înce- 
pătorul și desăvârșitorul credin- 
ței, lisus, care după ce despreţui 
ruşinea, suferi crucea pentru bu- 
curia ce "i stă înainte, și şade 
d'a dreapta tronului lui Dum- 
nezeu. 

3. Uitaţi vă dar bine la cel care 
a suferit în sine de la cei p&că- 
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toşi o așa de mare împrotivire 
cu vorba, pentru ca să nu obo- 
siţi, fiind în sufletele voastre o- 
steniți. 

4. Nu v'aţi împrotivit ânchă 
penă la sânge luptându vă îm- 
protiva păcatului, 

5. Şi aţi uitat detot îndemnul 
care vă vorbeşte ca unor fii? 

Fiul meu, nu socoti drept pu- 
ţin înţelepţirea de la Domnul, 

Nici nu osteni, când eşti mu- 
strat de densul; 

6. Căci pe care 'l iubește Dom- 
nul, 7] înţelepţeşte, 

Şi biciuește pe ori care fiu pe 
care dânsul îl primeşte la sine. 

1. Spre înţelepţire suferiţi, 
Dumnezeu se poartă cu voi ca 
cu fii. Căci care fiu este pe care 
nu 7] înţelepțeşte tatăl ? 

8. Iar daca sunteţi fără înţe- 
lepţire, de care toți sau împăr- 
tăşit, sânteță dar fii firești, și nu 
stinteţi fii adevăraţi. 

9. Apoi aveam înţelepţitori pe 
părinţi noştri după carne şi ne 
sfiiam, nu ne vom supune cu 

mult mai vîrtos Tatălui spiritelor 
și vom fi vii? 

10. Pentru că ei după a lor 
găsire cu cale ne înţelepţiau pen- 
tru puţine zile, iar acesta spre 
folosul nostru ca să ne împărtă- 
șim de sânţenia lui. 

11. Ori ce înţelepţire la starea 
de acum nu pare într'adevăr că 
este de bucurie, ci de întristare, 
dar mai în urmă dă celor deprinşă 
prin ea rod de pace al dreptăţii. 

12. De aceea îndreptaţi iar
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mâinile obosite şi genuchile slă- 
bănogite, 

13. Şi faceţi urme drepte cu 
picioarele voastre, ca ce este 
schiop să nu să abată, ci mai 
virtos să, fie vindecat 

14. Căutaţi pace cu toţi şi sân- 
ţirea, fără care nimenea nu va 
vedea pe Domnul, 

15. Indreptând cu îngrijire lu- 
area aminte ca nu rămânând 
vre unul în urmă de la Darul lui 
Dumnezeu, ca nu vre o rădăcină 
de amărăciune crescând în sus 
să bântue și printr'Ensa mulţi să, 
fie molipsiţi, 

16. Ca să nu fie vre un desfrâ- 
nat sau vre un lumesc ca Esau, 
care pentru o singură mâncare 
a dat dreptul său de înteiu născut, 

17. Pentru că știți că şi mai 
în urmă, când dori să moște- 
niască binecuvântarea, nu fu luat 
în seamă; căci nu află loc pentru 
schimbare de gând, deşi cu la- 
crămi o ceru. 

18. Căci nu v'aţi apropieat 
de munte ce să pipăe și aprins 

- de foc, și de nor întunecos, şi 
de întunecime și de furtună, 

19. Şi de sunet de trimbiţă şi 
de al cuvintelor glas, pe care 
auzindu 7 ei s8 rugară ca să nu 
li să mai vorbiască; 

20.—Căci nu suferiau porunca: 
chiar dobitoe daca va fi atins 
muntele, va fi omorit cu petre 
Sau ci săgeată va fi străpuns ; 

21. Și — astfel de înfricoșătoare 
era arătarea! — Moise zise: în- 
spăimântat stint şi tremur; — 

      

22. Ci vaţi apropiat de mun- 
tele Sion şi de cetatea viului 
Dumnezeu, de Ierusalemul ce- 
resc, şi de zecimi de mii de ân- 
seri, 

23. De adunare spre s&rbare 
şi de adunare de înteiu născuți, 
scriși în ceruri, și de judecător, 
Dumnezeul tuturor, și de spirite 
ale drepţiior desăvârşiţi, 

24. Și de lisus mijlocitorul a- 
șezămentului de curînd și de al 
stropirii sânge care vorbeşte mai 
bine de cât Abel. 

25. Luaţi seama, nu părăsiţi 
pe cel care v& vorbește; căci daca 
aceia n'au scăpat când părăsiră 
pe cel care rostește pe pământ 
cuvinte dumnezeești, mult mai 
virtos noi nu vom scăpa, noi 
care ne întoarcem de la cel care 
rostește cuvinte dumnezeești din 
cer, 

26. Al cărui glas sgudui atunci 
pămentul, iar acum făgădui zi- 
cend. eu voi clătina ânchă o 
dată nu numai pămentul, ci şi 
cerul. 

27. lar acest ânchă o dată a- 
rată schimbarea celor ce sânt 
sguduite ca a unor lucruri făcute, 
pentru ca să rămâe cele ce nu 
sânt sguduite. 

28. Pentru aceea, fiind că pri- 
mim împărăție neclintită, mul- 
ţumim prin care mulțumire să 
slujim lui Dumnezeu cu bună 
plăcere, cu luare aminte şi sfială; 

29. Căci şi este Dumnezeul no- 
stru foc mistuitor.
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CAP. XIII. 

Felurite sfaturi. Christos este unul şi acelaș 
Urări ae bine. 

1. Iubire frăţească să rămâe. 
2. Nu uitaţi ospitalitatea, căci 

prin aceasta uni fără să ştie pri- 
miră oaspeţi pe ângeri. - 

3. Aduceţi vă aminte de cei le- 
gaţi ca legaţi împreună cu voi, 
de cei care suferă răul ca fiind 
şi voi Enşivă în corp. 

4. De cinste să fie căsătoria în 
toate şi patul curat; căci pe de- 
sfrânaţi și pe adulteri "i va judeca 
Dumnezeu. 

5. Gândirea şi purtarea să fie 
neiubitoare de argint, fii înde- 
stulaţi de cele de acum; căci el 
Ensuși a zis: nici de cum n'am.- 
să te las, în nici un chip nu te 
părăsesc, 

6. Astfel noi indrăsnind zi- 
cem: 
Domnul 'mi este ajutor, nu mă 

voi teme; 

Ce 'mi va face omul? 
'î. Aduceţi vă aminte de mai 

mari voștri, ca de uni care v'au 
vorbit cuvântul lui Dumnezeu, 
al căror sfârşit al vieţei privin- 
du 'l de aproape urmaţi credinţa 
lor. 

8. lisus Christos acelaş este şi 
în veci. 

9. Prin învățături felurite și 
streine nu ve amăgiţi; căci este 
bine ca prin Dar să fie întărită 
inima, nu prin demâncări din 
care n'au avut folos cei care um- 
piă cu densele.   

10. Avem altar de la care 
mau drept să mănânce cei care 
slujesc cortului. 

11. Căci corpurile dobitoacelor 
al căror sânge este pus pentru 
păcat în locul prea sânt prin ar- 
chiereu, corpurile acestora sânt 
arse afară, din tabără, 

12. Pentru. aceea.şi lisus, ca 
să sânţiască prin sângele său po- 
porul, pătimi afară din poartă. 

13. Deci dar să eșim la dânsul 
afară din tabară, suferind înfrun- 
tarea, lui; 

14. Căci nu avem aci cetate 
stătătoare, ci căutăm cu stăruință 

pe cea viitoare. 
15. Deci printr'Ensul să aducem 

tot dauna lui Dumnezeu jertfă 
de laudă, adecă rod de buze care 
laudă numele lui. 

16. Nu uitaţi dar facerea de 
bine şi împărtășirea,; căci la jerife 
de acestea găsește Dumnezeu 
bună plăcere. 

17. Ascultaţi de mai mari 
voştri și supuneţi vă; pentru că 
ei veghează pentru sufletele voa- 
stre ca uni care dau seamă; ca 
să facă aceasta cu bucurie și nu 
suspinând; căci. aceasta vă este 

nefolositor. 
18. Rugaţi vă pentru noi, 

căci socotim că avem știință bună 
de noi &nșine, fiind că dorim să 
fim bine în toate. 

19. Și mai mult ză îndemn să 
faceţi aceasta, ca să fiu mai cu- 
rind înapoieat vo€ 

20. Iar Dumnezeul păcii cel 
care a scos afară dintre morţi
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pe marele păstor al oilor prin | 
sângele unui așezăment, vecinic, 
pe Domnul nostru lisus, 

31. Să vă aducă la desăverșire 
în orice lucru bun ca să faceți 
voiea lui, lucrând în noi ce este 
bineplăcut înaintea lui, prin lisus 
Christos, căruia fie mărirea în 
veci vecilor. Amin. 

22. Vă îndemn ânsă, fraţilor, 

LUI IACOB 

îngăduiți cuventul îndemnării; 
căci și pe scurt vam scris, 

23. Aflaţi că s'a dat drum fra- 
telui Timoteu, cu care vă voi 
vedea, daca vine mai curind. 

24. Uraţi bine la toţi mai mari 
voştri, şi la toţi sânţi. V& urează 
bine cei din Italia. 

25. Darul cu voi toţi. 

EPISTOLA 
LUI 

IACOB 

CAP. 1. 

Jspi'ele sânt de folos. Avuţiile sânt trecă- 

toare. Ascultarea şi împlinirea legii. Limba 
trebue înfrânată, 

  

1. lacob slujitor al lui Dum- 
nezeu şi al Domnului lisus Chri- 
stos celor doăsprezece seminţii, 
ce sunt în împrăștiere, multă să- 
nătate. 

2. Fraţi mei, socotiți drept ori 
ce bucurie, când veți fi căzut în 
felurite ispite,   

3. Ştiind că încercarea voastră 
în credință lucrează stăruinţă; 

4. lar stăruința aibă lucru de- 
plin, ca să fiţi desăverșiţi și în- 
tregi, ne având lipsă de nimie, 

5. Daca dar cineva dintre voi 
are lipsă de înţelepciune, ceară 
de la Dumnezeu care dă tuturor 
d'adreptul și nu înfruntă, și "i să 
va da. 

6. Să ceară ânsă în credinţă, 
neîndoindu se de nimic; pentru 
că cine să îndoiește seamănă cu
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valul mării mișcat de vent și a- 
runcat încoaci şi 'ncolo. 

î. Adecă să nu gândiască că 
va lua ceva de la Domnul acel om, 

8. Bărbat îndoelnic, nestatornie 
în toate căile sale. 

9. Fratele înjosit laude se dar 
de înălțimea, lui, 

10. Iar bogatul de înjosirea lui, 
că va trece ca o floare a erbei. 

11. Pentru că răsări soarele 
împreună cu arșiţa, și uscă earba, 
şi floarea ei căzu şi podoaba fe- 
ței peri; astfel şi bogatul va, peri 
cu încetul în umbletele sale. 

12. Fericit este bărbatul 
care rabdă ispita, că lămurit fiind 
va lua a vieţei coroană, pe .care 
a făgăduit o Domnul celor care "1 
iubesc. 

13. Nimenea ispitit fiind să nu 
zică că sunt ispitit de la Dum- 
nezeu; pentru că Dumnezeu este 
necercat de rele, și dânsul nu 
ispitește pe nimenea 

14. Dar fie care este ispitit, 
fiind tras și momit dea sa poftă. 

15. Apoi pofta după ce a ză- 
mislit naşte păcat, iar păcatul 
după ce a fost desăverşit naște 
moarte. 

16. Nu fiţi rătăciță, fraţi mei 
iubiți. 

17. Ori ce dare bună şi ori ce 
dar desăverşit să pogoară de sus 
de ia al luminilor Tată, la care 
nu este schimbare sau umbră 
făcută de mutare. 

18. Binevoind ne a născut prin 
cuvent de adevăr, ca să fim noi 
o pirgă a făpturilor sale.   
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19. Să știți, fraţi mei iubiţi: 
Ori ce om fie ager la auzire, în- 
cet la vorbire, încet la mânie. 

20. Căci a bărbatului mânie 
nu lucrează dreptatea lui Dum- 
nezeu. 

21. De aceea lepădând ori ce 
necurăţie şi prisosire de răutate 
primiţi cu blândeţe cuvântul să- 
dit. care poate să mântuiască 
sufletele voastre. 

22 Faceţi vă dar împlinitori 
ai cuventului, și nu numai au- 
zitori, înșălându vă pe voi Enşivă. 

23. Că daca cineva este auzitor 
al cuventului, și nu împlinitor, 
acesta seamănă bărbatului care 
privește în oglindă faţa firii sale; 

24. Căci s'a privit pe sine şia 
plecat, și îndată a uitat ce fel 
era. 

25. Cine sa uitat ânsă de a- 
proape în legea desăverșită a 
stării de sine, şi a stăruit la ea, 

ne fâăcendu se auzitor uituc, ci 
îndeplinitor al lucrului, acesta, va 

fi fericit în îndeplinirea ei. 

26. Daca, gândește cineva a fi 
slujitor lui Dumnezeu, ne ţinen- 
du 'și în frâu limba sa ci amă- 
gindu 'şi inima, slujirea de Dum- 

nezeu a acestuia este deșartă. 

27. Slujirea lui Dumnezeu cu- 
rată şi fără pată la Dumnezeu 
și Tatăl este aceasta: a cerceta 
pe orfani și văduve în strimto- 
rarea lor, a te păzi pe tine €n- 
suţi curat faţă de lume.
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CAP. II. 

Nu tvebue a despreţui pe săraci. In iubirea 
către aproapele este împlinită legea, Cre- 
«ânța trebue dovedită prin fapte. Abraam 
şi Jaab. 

1. Fraţi mei, să nu aveţi cu 
părtinire credinţa Domnului no- 
stru lisus Christos, a măririi. 

2. Căci daca va fi intrat în a- 
dunarea voastră un bărbat avend 
inel de aur în deget, îmbăreat în 
veștment strălucitor, şi va fi in- 
trat şi un sărac în veșment soios, 

3. Şi vă veţi fi uitat cu luare 
aminte spre cel care poartă vest- 
mentul cel strălucitor și veţi fi 
zis: Tu șăzi aci bine, și săra- 
cului "i veţi fi zis: Tu stai colo 
sau șăzi la picioarele mele, 

4. Nu v'aţi îndoit oare în voi 
enșivă și vaţi făcut judecători 
de gândiri rele ? 

5. Ascultaţi, fraţi mei iubiţi, 
oare Dumnezeu nu 'şia ales pe 

săraci pentru lume ca să fie bo- 
gaţi și moștenitori ai împărăţii, 
pe care a făgăduit o celor care '] 
iubesc? 
"6. Iar voi aţi despreţuit pe să- 
rac. Oare nu bogaţi vă impilează 
pe voi, și ei vă târăsc la ju- 
decâţi ? 

7. Nu defăimează ei numele 
bun care fu chemat peste voi? 

8. Daca într'adevăr împliniţi 
legea împărătească: «lubeşte pe 
aproapele tău ca pe tine €nsuţi», 
potrivit seripturei, bine faceţi. 

9. Iar daca sânteţi părtinitoră, 
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lucraţi păcat, mustraţi fiind de 
lege ca călcători. 

10. Pentru că cine va fi păzit 
toată legea, dar va fi păcătuit 
într'o singură poruncă, s'a făcut 
vinovat de toate poruncile. 

11. Pentru că cine a zis «nu 
săverși adulter», a zis şi «nu o- 
mori»; iar daca nu săverşăşti a- 
dulter, dar omori, te ai făcut căl- 
cător de lege. 

12. Asifel vorbiţi și astfel fa- 
ceţi, ca cei care au să fie jude- 
caţi prin legea. stării de sine. 

13. Căci judecata este fără milă 
pentru cel care nu face milă; 
mila să mândrește faţă de jude- 
cată. 

14. Care este folosul, fraţi 
mei, daca zice cineva că are cre- 
dinţă, iar fapte nu are? Oare 
credinţa. "| poate mântui? 

15. Daca un frate sau o soră 
sânt goli și au lipsă de hrana 
trebuincioasă în fie care zi, 

16. Şi cineva dintre voi le va 
fi zis: Mergeţi în pace, încălzi ţi vă 
și săturaţi vă, dar nu le daţi cele 
trebuincioase corpului, care este 
folosul ? 

17. Astfel și credinţa daca nu 
va fi avut fapte moartă este în 
sine. 

18. Dar va zice cineva: «Tu 
ai credinţă, și eu am fapte»; a- 
rată 'mi credința ta fără fapte și 
eu 'ţi voi arăta, din faptele mele 
credinţa. 

19. 'Tu crezi că unul este Dum- 
nezeu? Bine faci; și demoni cred 
și să înfiorează.
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20. Voeşti dar să cunoști, o- 
mule deșărt, că credința fără 
fapte „este nelucrătoare ? 

21. Abraam tatăl nostru nu fu 
îndreptăţit din fapte, fiind că a- 
duse jertfă pe Isaac fiul stu pe 
altar ? 

22. Vezi că, credinţa lucrează 
împreună cu faptele lui, şi din 
fapte fu desă&vârșita credinţa, 

23. Şi fu împlinită scriptura 
care zice: lar Abraam crezu lui 
Dumnezeu, şi 'i se socoti spre 
îndreptăţire, și fu numit prieten 
al lui Dumnezeu. 

24. Vedeţi că din fapte este 
îndreptăţit omul și nu din cre- 
dinţă numai. 

25. Dar aseminea și Raab de- 
sfrânata nu fu îndreptăţită din 
fapte, fiind că primi pe vestitori 
și "i scoase afară pe altă cale? 

26. Căci după cum corpul fără 
spirit este mort, astfel și credinţa 
fără fapte moartă este. 

CAP. III. 

Cititori nu trebue să aibă învățători mulţi. 

Cu greu esie a înfrâna limba. Adevărata 
” Anţelepciune, 

1. Nu fiţi mulţi învăţători, fraţi 
mei, ştiind că mare osindă vom 
lua. 

2. Pentru că toți mult păcă- 
tuim; daca cineva nu păcătueşte 

în cuvânt, acesta este bărbat de- 
săverșit, în stare să înfrâneze și 
tot corpul. 

3. Daca noi dar punem frânele 
în gurile cailor ca să ni “i su-   
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punem, ducem după noi şi tot 
corpul lor; 

4 Iată, chiar vasele, deşi sânt 
aşa mari şi mânate de venturiă 
iuți, sânt duse de cârmă mică 
încotro hotăraşte pornirea celui 
care îndreptează; 

5. Astfel şi limba mic membru 
este și vorbește lucruri mari. lată 
ce foc, ce pădure aprinde 

6. Limba, foc, lumea nedrep- 
tăţii! Limba să rinduește între 

membrele noastre, şi mânjaste 

tot corpul și arde în flacăre roata 
firii şi în flacăre este arsă de 
gheenă. 

7. Pentru că ori ce fire de feare 
și pasări, de târitoare și de ve- 
țuitoare în mare este domolită 
şi a fost domolită de firea o- 
mului. 

8. Dar limba nimenea dintre 
oameni nu poate să o domoliască, 
este un rău fără încetare, plină 
de venin aducător de moarte. 

9. Cu densa binecuventam pe 
Domnul și Tatăl, şi cu densa 
blestemăm pe oameni care sint 
făcuţi după asemănarea lui Dum- 

nezeu; 
10. Din aceeași gură ese bine- 

cuventare şi blestem. Nu trebue, 
fraţi mei, ca acestea să fie astfel. 

11. Nu cumva isvorul aruncă 
din aceeași deschizătură dulcele 

şi amarul? 
12. Oare poate, fraţi mei, un 

smochin să facă masline sau o 
viţă smochine? Nici apă sărată 
nu poate da apă dulce. 

13. Cine este înţelept şi în-
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telegător între voi? Acela arate 
din purtarea bună faptele lui cu 
blândeţe de înţelepciune 

14. Iar daca aveţi rimnire a- 
mară și zavistie în inima voastră, 
nu vă mândriţi faţă de adevăr, 
şi minţiți. 

15. Această înţelepciune nu 
vine de sus, ci este pământească, 

firească, demonicească, 
16 Căci unde este rimnire și 

zavistie, acolo este neorinduială, 
și ori ce lucru rău. 

17. lar înţelepciunea de sus 
este mai 'nteiu curată, apoi pacă- 
nică, învoitoare, ascultătoare, pli- 
nă de milă și roade pune, neîn- 
doelnică, și fâră fățărie. 

18. Şi săminţă de dreptate este 
în pace semănată de cei care fac 
pace. 

CAP. IV. 

Trebue să fugim de plăceri deșarte. Imgzro- 
tiva vorbitorilor de râu și celor care să in- 
cred în sinele, 

1. De unde sânt răsboae și de 
unde lupte între voi ? Nu de aci, 
din poftele voastre care să oştese 
în membrele voastre? 

2. Poftiţi, și nu aveţi; omoriți 
și pismuiţi, și nu puteți dobindi; 
vă luptaţi și vă răsboiţi. Si nu 
aveți pentru că voi nu cereţi; 

3. Cereţă şi nu primiţi, pentru 
că cereţi rău, ca să cheltuiţi în 
poftele voastre, 

4. Desfrânaţilor, nu știți că 
prietenia lumei este vrăjmaşă lui 
Dumnezeu? Deci cine se va fi 

    

  

hotărit să fie prieten al lumii, 
să face vrăjmaş lui Dumnezeu. 

5. Sau gândiţi că îndeșărt zice 
scriptura? Cu pismă doreşte spi- 
ritul care locui în noi, 

6. Ânsă dă mai mare Dar. De 
aceea, zice: Dumnezeu să împro- 
tivește mândrilor, iar smeriţilor 
le dă Dar. 

1. Deci supuneţi vă lui Dum- 
nezeu, dar îinprotiviţi vă diabo- 
lului, și va fugi de la voi; 

8. Apropieaţi vă de Dumnezeu, 
și se va apropiea de voi. Cură- 
ţiţi vă mâinile, păcătoşilor, și sân- 
ţiți inimile, îndoelnicilor. 

9. Simţiţi durere și întristaţi vă, 
plângeți, risul vostru prefacă se 
în întristare și bucuria în rușine 
de voi enșivă. 

10. Fiţi smeriţi înaintea Dom- 
nului, și el vă va înălța. 

11. Nu vorbiţi de r&u uni pe 
alţi, fraţilor, cine vorbește de rău 
pe fratele s&u, ori judecă pe fra- 
tele său, vorbește de rău legea 
și judecă legea; iar daca judeci 
legea, nu ești împlinitor al legii 
ci judecător. 

12. Unul este legiuitor și ju- 
decător, cel care poate să mân- 
tuiască și să pearză,; cine eşti dar 
tu, care judeci pe aproapele ? 

13. Veniţi acum cei care 
ziceţi: Astăzi sau mâine vom 
pleca la oraşul și la oraşul şi vom 
face acolo anul și vom face ne- 
gustorie şi vom câştiga, 

14. — Ca, uni care nu ştiţi cele 
de mâine; căci cum este vieața 

voastră ? Pentru că sânteţi abur
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ce puţin timp să arată, apoi şi 
dispare; — 

15. In loc ca voi să ziceţi daca 
Domnul voește, vom și trăi vom 
și tace aceasta sau aceea. 

16. Acum lăudaţi vă darîn mân- 
dria voastră deșartă; ori ce laudă 
de felul acesta este rea. 

17. Deci cine știe să facă bine 
şi nu face, acela păcat are. 

CAP. V. 

Sfaturi către avuti, hăbdarea temătorilor de 
Dumnezeu, Au trebue a jura. Ingrijirea 
bolnavilor, puterea rugăciunilor, Despre 
cei căzuţi. 

1. Veniţi acum cei care sunteți 
bogaţi, plângeţi jălindu vă de 
muncile ce vin peste voi. 

2. Bogăția voastră a putrezit, 
și veştmintele voastre au fost 
mâncate de molii, 

3. Aurul vostru și argintul sunt 
pline de rugină, și rugina lor va, 
fi dovadă împrotiva voastră şi 
ca foc va mâneca cărnurile voa- 
stre. V'aţi adunat comoară în zi- 
lele d'apoi! 

4. Iată, plata lucrătorilor care 
au secerat ţarinile voastre, plata 

ce rămâne în urmă strigă dintre 
voi, şi strigătile secerătorilor au 
intrat în urechele Domnului Sa- 
baot. 

5. V'aţi desfâtat pe păment şi 
v'aţi desmerdat, aţi hrănit inimile 
voastre în zi de înjunghere. 

6. Aţi osindit, aţi omorit pe 
cel drept, nu vi să împrotiveşte. 

7. Deci fiţi îndelung răbdă-   
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tori, fraţilor, pen& la venirea 
Domnului. Iată plugarul așteaptă 
rodul pentru densul până ce pri- 
mește ploae timpurie și târzie; 

8. Fiţi şi voi îndelung răbdă- 
tori, întăriți inimile voastre, că 
s'a apropieat venirea Domnului. 

9. Nu suspinaţi uni împrotiva 
altora, fraţilor, ea să nu fiţi ju- 
decaţi; iată judecătorul stă îna- 
intea ușilor. 

10. Luaţi, fraţilor, ca pildă a 
suferinţei şi a îndelung răbdării 
pe proteţi, care vorbiră în nu- 
mele Domnului. 

11. Iată fericim pe cei care 
răbdară cu statornicie; de răb- 
darea lui lob aţi auzit şi sfârșitul 
de la Domrul, vedeţi că foarte 
milos este Domnul și îndurător. 

12. Dar înainte de toate, 
fraţi mei, nu juraţi, nică pe cer 
nici pe pământ nici pe ori ce alt 
jurământ; ci fie al vostru așa, 
aşa, şi al vostru nu, nu, ca să 
nu cădeţi sub judecată. 

13. Suferă cineva-intre voi? 
Să se roage; este cineva cu îni- 

mă bună? Să cânte. 
14. Este cineva bolnav între 

voi ? Să cheme la sine pe preoţi 
bisericei, şi ei să se roage peste 
densul, unghendu '] cu untdelemn 
în numele Domnului. 

15. Şi rugăciunea credinţei va 
scăpa pe cel bolnav, și Domnul 
îl va scula; chiar daca a făcut 
păcate, 'i se va erta. 

16. Deci mărturisiţi v& uni al- 
tora păcatele, şi rugaţi vă uni 
pentru alţi, ca să fiţi tămăduiţi;
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mult poate rugăciunea dreptului, 
de oare ce ea lucrează. 

17. Elia era om aseminea no8 
la fire, și cu rugăciune să rugă 
ca să nu ploă, și n'a ploat pe 
păment trei ani şi șase luni; 

18. Şi iarăşi să rugă, și cerul 
dete ploae și pămentul odrăsli ro- 
dul lui. 
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19. Fraţi mei, daca cineva în- 
tre voi să va fi rătăcit de la a- 
devăr, și cineva îl va fi întors, 

20. Să știe că cel care a în- 
tors pe păcătos din rătăcirea căii 
lui va scăpa sufletul lui din 
moarie, şi va acoperi o mulțime 
de păcate. 

ÎNTEIA EPISTOLĂ 

A LUI 

PETRU 

CAP. 1. 

Christos este mântuirea, și nădejdea noastră. 
Credinţa trebue dovedită. Profeţi au fosi 

la not. Cuvântul lui Dumnezeu este vieaţa 
noastră. 

1. Petru apostol al lui Iisus 
Christos aleșilor, locuitori trecă- 
tori ai împrăștierii în Pont, Ga- 
latia, Capadocia, Asia și Bitinia, 

2. După ştiinţă de mai 'nainte 
a lui Dumnezeu Tatăl, în sânţi-   

rea, Spiritului, spre ascultare şi 
stropire cu sângele lui Iisus Chri- 
stos. Dar voă şi pace să fie îmul- 
țită. 

3. Binecuventat este Dum- 
nezeu și al Domnului nostru lisus 
Christos Tată, care după mare 
mila sa ne născu iarăşi spre nă- 
dejde vie prin învierea lui Iisus 
Christos dintre morţi, 

4. Spre moştenire neperitoare 
şi fără pată şi neveștejită, pă- 
strată în ceruri pentru noi,
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5. Care suntem în puterea lui 
Dumnezeu păziţi spre mântuire 
gata ca să fie descoperită în tim- 
pul d'apoi. 

6. De care vă veseliţi, deşi pu: 
țin timp acum, daca să cuvine 

sânteți întristaţi în felurite ispite. 

7. Pentru ca a credinţei voastre 
lămurire mai prețioasă de cât a 
aurului cel peritor, lămurit ânsă 
prin foc, să fie aflată spre laudă 
și mărire şi cinste la descoperi- 
rea lui lisus Christos, 

3. Pe care deși nu 'l aţi văzut 
îl iubiţi, în care, deşi nu '] vedeţi 
acum, dar crezend, vă veseliți 
cu bucurie de nespus și mărită, 

9. Luând voi d'aci sfârșitul 
credinţei voastre, mântuirea su- 
fletelor. 

10. Despre care mântuire cău- 
tară cu stăruinţă, și cercetară cu 
deamănuntul profeţi care profe- 
tizară despre darul rînduit pen- 
tru voi, 

11. Cercetând ei la ce sau la 
ce fel de timp învedera spiritul 
lui Christos, care spirit era în- 
tr'enşi dovedind mai d'inainte 
patimile rânduite pentru Christos 
şi măririle după acestea; 

12. Cărora le fu descoperit că 
nu pentru denși Ensuşi, dar pen- 
tru voi slujiau aceleași care a- 
cum fură vestite vo& prin cei 
care vă binevestiră în Spiritul 
Sânt trimis din cer, la care lu- 
cruri ângeri doresc să să uite de 
aproape. 

13. Pentru aceea încingân- 

du vă mijloacele gândirii, fiind   
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deştepţi, nădăjduiți desăverşit în 
Darul ce vi s8 aduce în desco- 
perirea lui lisus Christos. 

14. Fiind că sânteţi fii ai ascul- 
tării, ne asemănându vă poftelor 
de mai 'nainte în neştiinţa voa- 
stră, 

15. Ci după Sântul care va 
chemat, fiţi şi voi sânţi în ori ce 
mers al vieței, 

16. Pentru că scris este: Fiţi 
sânți, pentru că sânt stint eu. 

17. Şi daca voi chemaţi în a- 
jutor ca Tată pe cel care cu ne- 
părtinire judecă după lucrul fie 
căruia, petreceţi în temere timpul 
vremelnicii voastre, 

18. De oare ce ştiţi că nu prin 
cele stricăcioase: argint sau aur 
aţi fost r&scumpăraţi din mersul 
vostru deșărt în vieaţă dat de la 
părinţi, 

19. Ci cu sânge preţios, ca al 
unui mel desăverşit și fără pată, 
al lui Christos, 

20. Cunoscut fiind într "adevăr 
mai "nainte de întemeerea, lumii, 
dar la sfârşitul timpurilor arătat 
pentru voi, 

21. Care printr! ensul aţi crezut 
în Dumnezeu care îl sculă dintre 
morţă și "i dete mărire, astfel că 
credinţa voastră şi nădejdea este 
în Dumnezeu. 

22. După ce aţi curăţit su- 
filetele voastre în ascultarea a- 
devărului prin Spirit spre iubire 
frăţească fâră făţărie, iubiţi vă 
dăinuitor din inimă uni pe alți, 

23. Născuţi fiind iarăși nu din 
sămînţă peritoare ci neperitoare,
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prin al lui Dumnezeu cuvent viu 
şi stătător în veac. 

24. Pentru că: 
Ori ce carne este ca o earbă, 
Şi ori ce mărire a ei ca o floare 

a erbei; 
Sa uscat earba, a căzut şi 

floarea; 
25. lar cuvântul Domnului r&- 

mâne în veac. 

Şi acesta este cuvântul care 

fu binevestit către voi. 

CAP. II. 

fă ne apropiem de peatra cea ie. „Preaţie 
împărătească, Vieaţa curată. Supune: ea 
către mai mart. Trebue să suferim având 
pildă pe Christos. 

1. Deci lepădând ori ce r&utate 
şi ori ce viclenie și făţării și pi- 
smuiri și ori ce vorbiri de r&u, 

2. Fiind că sânteţi copii născuţi 
de curind, doriţi cu înfocare lap- 
tele cuvântător neprefăcut, ca în 
el să creșteţi spre mântuire, 

3. Daca aţi gustat că bun este 
Domnul. 

4. Către care apropiindu vă, 
către peatra cea vie, ne luată, 
într'adevăr în seamă de oameni, 
dar la Dumnezeu aleasă, pre- 
ţioasă, 

3. Și voi fiind că sânteţă petre 
vii clădiţi stinteță casă spirituală 
spre preoţie sântă, ca să aduceţi 
jertfe spirituale bineprimite lui 
Dumnezeu prin lisus Christos. 

6. Pentru că să coprinde în 
scriptură: . 

Iată eu pun în Sion peatră un- 
&hiulară aleasă, prețioasă,   

Şi cine crede într'Ensa nu va 
fi ruşinat. 

7. Deci vo care credeţi este 
cinstea, iar necredincioşilor, 

Peatra pe care n'o luară în 
seamă clăditori, 

Aceasta fu făcută pentru cap 
de unghiă, 

Şi: 
Peatră de poticnire şi stâncă 

de sminteală, 
8. Acelora care neascultând 

cuvântul să lovesc, pentru care 

şi puși au fost. 
9. Dar voi sânteţi seminţie a- 

leasă, preoţie împărătească, neam 
sânt, popor al său dobindit, ea 
să vestiți afară virtuțile celui care 
va chemat din întunerec la lu- 
mina lui minunată; 

10. Voi care altă dată erați nu 
popor, dar acum popor al lui 
Dumnezeu, care eraţi nu miluiţi, 
dar acum aţi lost miluiţi. 

11  lubiţilor, vă îndemn 
fiind că sânteţi vremelnici şi lo- 
cuitori trecători să vă feriţi de 
poftele firești, ca unele care să 
oștesc împrotiva sufletului, 

12. Având mersul vieţei voastre 
bun între neamuri, ca în aceea 
ce vă vorbesc de rău ca pe fă- 
cători de rele, pentru lucrurile 
bune văzându le cu ochi să la- 
ude pe Dumnezeu în zi de cer- 
cetare. 

13. Supuneţi văpentru Dom- 
nul ori cărei întocmiri omeneşti, 
fie împăratului fiind că este înalt 
stăpinitor, 

14. Fie dregătorilor pentru că
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sunt trimişi de densul spre pe- 
depsirea fâcătorilor de rele şi 
spre lauda făcătorilor de bine; 

15. Că astfel este voea lui Dum- 
nezeu, ca voi făcând bine să lă- 
saţi fără cuvânt neștiința oame- 
nilor fără minte; 

16. Ca stătători de sine, şi anu- 
me nu cacum aţi avea starea de 

sine drept acoperement al răută- 
ţii, ci ca robi ai lui Dumnezeu. 

17. Cinstiţi pe toţi, iubiţi frăţia, 
temeţi vă de Dumnezeu, cinstiţi 
pe împăratul. 

18. Voi ai casei, supunendu vă 
în ori ce temere stăpinilor, nu 
numai celor buni şi blânzi, ci şi 
celor suciţi. 

19. Căci aceasta este plăcut, 
“daca cineva pentru știința ce 
Dumnezeu are de dânsul suferă 
întristări pătimind pe nedrept. 

2U, Pentru că ce fel de laudă, 
este, daca greșind și pălmuiţi 
fiind veţi răbda? Ci daca făcând 
bine și pătimind veţi răbda, a- 
ceasta este plăcut la Dumnezeu. 

21. Căci pentru aceasta aţi fost 
chemaţi, că şi Christos a pătimit 
pentru voi, lăsându văpildă ca să, 
urmaţi de aproape în urmelelui, 

22. Care păcat nu făcu, nici 
nu să află, viclenie în gura lui, 

23. Care fiind aspru înfruntat 
nu răspundea împrotivă prin a- 
spre înfruntări, pătimind nu a- 
meninţa, dar să da pe sine celui 
care judecă drept, 

214. Care păcatele noastre el le a 

dus la corpul lui pe lemn, ca 
după ce am murit faţă de păcate   
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să trăim pentru dreptate, prin 
ale cărui semne de lovituri aţi . 
fost vindecaţi. 

25. Pentru că eraţi ca oi ră- 
tăcite, dar cum v'aţi întors la 
păstorul și veghetorul sufletelor 
voastre. 

CAP. III. 

Sfaturi către femei și bărbaţi, Indemnuri la 
iubirea frăţească, la cumpttare, la răbdare. 
Suferinţa lui Christos şi ducerea la spi- 
vitele din închisoare. Puterea botezului. 

1. De aseminea, voi femeilor, 
supunendu vă bărbaţilor voștri, 
ca chiar daca uni nu ascultă cu- 
vântul să fie dobindiţi prin pur- 
tarea fără vorbă a femeilor lor, 

2. Văzând de aproape a voastră 
purtare curăţiiă în temere de 
Dumnezeu ; 

3. A căror podoabă să fie nu 
cea din afară a împletirii părului ' 
și a punerii de scule de aur sau 

a îmbrăcării de haine; 
4. Ci omul ascuns al inimei în 

neperitoarea podoabă a spiritului 
blând și liniştit. 

5. Pentru că astfelaltă dată şi 
sântele femei nădăjduind în Dum- 
nezeu să împodobiau, supunen- 
du se la bărbaţi lor, _ 

6. După cum Sara asculta de 
Abraam, numindu'l domnul ei, ale 
cărei fiice v'aţi făcut făcend bine 
şi ne temendu vă de nici o frică, 

1. Voi bărbaţilor, de asemenea 
trăind înţelepțește împreună cu 
făptura femeească ca cu o făp- 
tură mai slabă, dând cum săcu- 

25
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vine cinste ca şi unor părtaşe de 
darul de vieaţă, ca să nu fie cur- 
mate rugăciunile voastre. 

8. In sfârşit toţi de acelaş gând, 
împreună pătimitori, iubitori de 
fraţi. miloși, smeriţi, 

9. Ne răsplătind r&u pentru rău 
sau asprăiînfruntare pentru aspră 
înfruntare, d'improtivă bine-cu- 
ventând, că spre aceasta aţi fost 
chemaţi ca să aveţi parte de bine 
cuventare. 

10. Pentru că cine voește să 
iubiască vieaţă 

Si să vază zile bune 
Opriască 'și limba de la rău 
Şi buzile să nu vorbiască, vi- 

clenie, 
11 Abată să de la rău și facă 

bine, 
Caute pace și alerge s'o dobin- 

diască, 

12. Că ochi Domnului sânt peste 
drepţi 

Şi urechele lui spre rugăciu- 
nea lor 

Iar faţa Domnului asupra fă- 
cătorilor de rele. 

13. Şi cine este care să vă 
vatăme pe voi, daca vă faceţi rim- 
nitori de bine? 

14. Dar şi daca aţi suferi pen- 
tru dreptate, fericiţi sânteţi. 

Şi de teama lor nu vă temeţi 
nici nu v& turburaţi, 

15. Ci sânţiţi pe Domnul, pe 
Christos, în inimile voastre, fiți 
gata tot dauna spre da răspuns 
la ori cine vă cere socotială de 
„nădejdea voastră, ânsă cu blân- 
deţe și temere de Dumnezeu,   

16. Avend știință bună de voi 
Enşivă, ca în ceea ce sinteţi vor- 
biţi de rău să fie daţi de rușine 
cei care despreţuesc purtarea voa- 
stră bună în Christos. 

17. Pentru că mai folositor este 
ca făcend bine să suferiţi, daca 
astfel ar fi voea lui Dumnezeu, 
de cât făcend rău. 

18. Că și Christos suferi pen- 
tru păcate o singură dată, drept 
pentru nedrepţi, ca să ne apropie 
de Dumnezeu, omorit fiind în car- 
ne, dar făcut viu în spirit. 

19. În care şi ducendu se pre- 
dică spiritelor în închisoare, 

20. Neascultătoare altă, dată, 
când așteptă îndelunga, răbdare 
a lui Dumnezeu în zilele lui Noe 
pe când se întocmia corabia, în 
care puţini, adecă opt suflete, tură 
scăpaţi prin apă, 

21. Care apă desăverşit închi- 
puitoare vă scapă acum și pe voi 
ca botez, nu lepădare de necu- 
răţie de carne ci cerere de știință, 
bună de sine către Dumnezeu, 
prin învierea lui Iisus Christos, 

22. Care este d'a dreapta lui 
Dumnezeu, dus fiind în cer, su- 
puşi fiindu "i ângeri şi stăpinii 
și puteri. 

CAP. IV. 

Vieaţa noastră trebue să o dăm lui Dumne- 

zeu şi fraţilor, Să ne bucurăm de încer- 
carea suferinţilor. 

1. Deci fiind că Christos a su- 
ferit în carne înarmaţi vă şi voi 
cu aceeași gândire, pentru căcine
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a suferit în carne a încetat de la 
păcat, 

2. Ca să nu mai trăiască timpul 
remas în carne după poftele oa- 
menilor, ci după voinţa lui Dum- 
nezeu. 

3. Căci destul este că în timpul 
trecut aţi făcut cu desăvârșire 
voea neamurilor, umblând în de- 
strămării, în pofte, în nesaţiu de 
beţii, în ospeţe desfătătoare, în 
petreceri cu băuturi și în idolatrii 
neertate, 

4. De care să miră, că voi nu 
alergaţi împreună la aceeaşi r&- 
vărsare a desfrânării, defăimând 

5. Cei care vor da socotială celui 
care este gata să judece pe vii 
și morță. 

6. Căci spre aceasta să bine- 
vesti și morţilor ,ca să, fie judecaţi 
potrivit oamenilor în carne, dar 
să trăiască în spirit potrivit lui 
Dumnezeu. 

7. Dar sfârşitul tuturor s'a 
apropieat. Deci cumpătaţi vă și 
treziți vă spre rugăciuni, 

8. Avend înainte de toate iu- 
bire dăinuitoare uni către alţi, 
pentru că iubirea acopere mul: 
ţime de păcate, 

9. Fiţi primitoră de oaspeţi uni 
către alţi fără murmur, 

10. Fie care după cum a primit 
darul, slujindu vă cu densul uni 
pe alţi ca îngrijitori buni ai da- 
rului felurit al lui Dumnezeu; 

11. Vorbind ca cuvinte ale lui 

Dumnezeu, daca cineva vorbeşte, 
slujind ca din puterea pe care o dă 
Dumnezeu, daca slujaște cineva,   
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pentru ca în toate să fie mărit 
prin lisus Christos Dumnezeu, 
căruia, "i este mărirea, şi stăpini- 
rea în veci vecilor. Amin. 

12. Iubiţilor, nu vă miraţi 
de focul aprins întră voi, făcut 
vo& spre încercare, ca cum vi s'ar 
întîmpla ceva strein, 

13. Ci întru eât sânteţă părtași 
la suferinţele lui Christos bucu- 
raţi vă, ca și la descoperirea mă- 
ririi lui să vă bucuraţi veseliu- 
du vă. 

14. Daca sunteţi mustraţi în nu- 
mele lui Christos, fericiţi sânteţi, 
pentru că Spiritul măririi şi al 
lui Dumnezeu stă asupra voastră, 

după dEnși ânsă numele lui Chri- 
stos este defaimat, iar după voi este 
mărit. 

15. Adecă să nu sufere cineva 
dintre voi ca omoritor sau fur 
sau r&ufăcător, sau ca veghetor 

de cele streine. 
16. lar daca suferă cineva ca 

chreştin, să nu să ruşineze, cisă 
măriască în numele acesta pe 
Dumnezeu. 

17. Că este timp nemerit ca să 
înceapă judecata de la casa lui 
Dumnezeu; şi daca începe înteiu 

de la noi, care va fi sfârșitul celor 
care nu ascultă de evangelia lui 
Dumnezeu? 

18. Şi daca dreptul abia este 
scăpat, necinstitorul de Dumne- 
zeu şi păcătosul unde săvaarăta? 

19. Astfel și cei care suferă după 
voinţa lui Dumnezeu să dea spre 
pază credinciosului întemeetor 
sufletele lor în facerea binelui.
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CAP. V. 

Datoriile presbiterilor şi ale celorialţi. Tre- 
bue să ne împrotivim diabolului. Urări de 

bine şi îmbrăţișări. 

1. Deci pe presbiteri d'intre voi 
*i îndemn eu împreună prebister | 
cu ei și martor al patimilor lui 
Christos şi părtașul măririi ce are 
să fie descoperită; 

a lui Dumnezeu, veghind nu cu 
silnicie, ci de bună voie potrivit 

| 

| 
| 

| 
| 

| 

lui Dumnezeu, nici pentru câștig 
urit, ci cu nepreget, 

3. Nici ca cum stăpiniţi cu apă- 
sare pe cei daţi prin sorţi, ci fă- 
cându vă pilde ale turmei; 

4. Şi când să va fi arătat Archi- 
păstorul veţi lua cununa de ama- 
rant a măririi. 

5. De aseminea voi tinerilor, 
supuneţi vă presbiterilor, și toţi 
îmbrăcaţi vă uni pentru alţi cu 
smerenia, că Dumnezeu să îm- 
protivește mândrilor, iar smeri- 
ţilor le dă Dar, 

6. Deci smeriţi vă sub mâna 
cea tare a lui Dumnezeu, ca să 
vă înalțe la timp cuvenit, 

    

| 
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7. Aruncând toată grija voastră 
p2 dânsul, că el îngrijaște de voi. 

8. Treziţi vă. priveghiaţi. 
Improtivitorul vostru, diabolul, 

i ca unleu răcnind umblă căutând 
pe cine să înghiţă; 

9. Acestuia împrotiviţi vă în- 
tăriţi în credinţă, știind că ace- 
leaşi suferinţe sânt săverşite fră- 

. ţiei voastre în lume. 
10. Dar Dumnezeul ori cărui 

: Dar, care va chemat pe voi la 
2. Păstoriţi cea între voi turmă ! mărirea lui vecinică, în Christos, 

după ce veţi fi suferit puţin timp, 
el vă va aduce la desăvârșire, vă 
va întări, vă va împuternici, vă 
va întemeea, 

1i. A lui este mărirea şi stă- 
pinirea în veci vecilor. Amin. 

12. Prin Silvan credinciosul 
frate, după cum socotesc, vam 
scris prin puţine cuvinte, îndem- 
nând și dând dovadă că adevăra- 
tul Dar al lui Dumnezeu este 
acesta, în care staţi. 

13, VE îmbrăţişază împreună 
aleasa din Babilon și Marcu fiul 
meu. 

14. Imbrăţișaţi vă uni pe alţi 
în sărutare de iubire, 

Pace vo& tuturor care sânteţi 
Christos Zisus. Amin. in
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CAP. 1. 

In credință trebue să adăogăm virtute, iar 

în virtute ştiinţă. Petru este martor al schim- 

dării la faţă. Cuventul profetic, 

1. Simeon Petru slujitor şi a- 
postol al lui lisus Christos celor 
care dobindiră credinţă de acelaș 
preţ cu a noastră în dreptatea 
Dumnezeului nostru și a Mântui- 
torului lisus Christos. 

2. Dar voă și pace să fie îmul- 
ţită în cunoștință deplină a lui 
Dumnezeu și a lui lisus Domnul 
nostru. 

3. Cum că dumnezeasca lui 
putere ne a dăruit toate cele spre 
vieaţă şi temere de Dumnezeu 
prin cunoștința deplină a celui 
care ne chemă prin mărirea şi 

virtutea sa, 

4. Prin carea dăruit făgăduin- 
țele preţioase no8 şi mari, ca prin 
acestea să vă faceţi părtaşi de fire 
dumnezeească, fugind de strică- 
ciunea din lume în poftă, 

5. Şi chiar pentru aceasta pu- 
nend voi ori-ce sirguinţă, mai 

  

adăogaţi în credinţa voastră vir- 
tutea, iar în virtute cunoștința, 

6. Iar în cunoştinţă înfrânarea, 
iar în înfrânare răbdarea stărui- 
toare, iar în răbdarea stăruitoare 
temerea de Dumnezeu, 

1. Iar în temerea de Dumnezeu 
iubirea frăţească, iar în iubirea 
frăţească iubirea. 

8. Căci acestea avendu le voi 
şi prisosind ele ză fac nu nelu- 
crători, nici neroditori spre cu- 
noștinţă deplină a Domnului nos- 
tru Iisus Christos; 

9. Pentru că cine nu are acestea, 
este orb slab la vedere, uitând 
curățirea păcatelorsale de demult. 

10. De aceea cu atât mai mult, 
fraţilor, sirguiţi vă să faceţi te- 
meinică chemarea și alegerea voa- 
stră; căci fâcend acestea nu veţi 
sreşi nici odată. 

11. Căci astfel vi să va da cu 
bogăţie intrarea în împărăţia veci- 
nică a Domnului nostru şi Mân- 
tuitorul Iisus Christos. 

12. Pentru aceea voi îngriji 
tot dauna ca să vă aduce aminte 
de acestea, deși știți şi sânteţi 
întăriți în adevărul de faţă.  
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13. Şi socotesc că este drept 
ca, pe cât timp sânt eu în acest 
cort, să vă deştept prin aducere 
aminte, 

14. Fiind că ştiu că grabnică 
este lepădarea cortului meu, după 
cum şi Domnul nostru Iisus Chri- 
stos 'mi a făcut cunoscut. 

15. Dar mă voi şi sergui ca, 
voi să puteţi în ori ce timp după 
eşirea mea să ţineţi minte de a- 
cestea,. 

16. Pentru că noi, nu urmând 

istorisirilor închipuite născocite 
cu iscusinţă, vam făcut cunos- 
cut puterea Domnului nostru lisus 
Christos și venirea lui, ci fiind 

“singuri văzătoriai măreţii aceluia. 
17. Adecă luând de la Dum- 

nezeu Tatăl cinste şi mărire când 
"i să aduse acest glas de către 
mărirea cea măreaţă: «Acesta este 
fiul meu cel iubit, în care eu am 
binevoit.» 

18. Şi acest glasnoi lam auzit 
adus din cer, fiind noi împreună 
cu densul în muntele cel sânt, 

19. Şi avem mai temeinic cu- 
ventul profetic, la care bine faceţi 
luând aminte ca la o lumină lu- 
minătoare într'un loc pâclos, p&nă 
să lumineze zioa şi luceafărul 
dimineţei să răsară în inimile 
voastre, 

20. Cunoscând întâi aceasta, 
că nici o profeție a seripturii nu 
să face din tâlcuirea ei. 

21. Pentru că nică odată, prin 
voinţă de om nu fu adusă pro- 
feţia, ci mânaţi de Spiritul sânt 
oameni vorbiră de la Dumnezeu.   

CAP. II. 

Venirea învăţătorilor mincinoşi. Pilde de pe- 
deapsa ce aşteaptă pe desfrânaţi şi amă- 
gitori. Greşala celor care să leapădă de 
credință. 

1. Dar au fost în popor șipro- 
feţi mincinoși după cum și între 
voi vor fi învăţători mincinoşi, ca 
uni care vor băga pe furiş eresuri 
de peire, tăgăduind chiar pe stă- 
pinul care 'ia răscumpărat, adu- 
cendu 'și lor grabnică peire, 

2. Şi mulţi vor urma după de- 
strămările lor din a căror pricină 
este defăimată calea adevărului, 

3. Și în pornire spre ori ce tel 
de înavuţire vor căuta de la voi 
câștig prin cuvintări plăsmuite, 
pentru care osinda nu întârziază 
de demult, și peirea lor nu dor- 
mitează. 

4. Căci daca Dumnezeu nu 
cruţă pe ângeri care au greşit, 
ci aruncându "i în tartar *i dete 
lanțurilor întunerecului, păstraţi 
fiind spre judecată, 

5. Şi nu cruţă lumea veche, ci 
păzi pe Noe, al optulea predica- 
tor de dreptate, când aduse po- 
top peste lumea netemătorilor 
de Dumnezeu, 

6. Și orașele Sodomei şi Go- 
morei, după ce le prefăcu în ce- 
nușă, le osindi la răsturnare, pu- 
nendu le pildă a celor care au 
să, fie netemători de Dumnezeu, 

1. Şi scăpâ pedreptul Lot tare 
muncit de petrecerea în desfrâ- 
nare a celor fâră de lege; 

8. Pentru că locuindîntre dânşi
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dreptul acesta prin vedere şi au- 
zire chinuia din zi în zi cu lu- 
cruri nelegiuite un suflet drept. 

9. Ştie Domnul să scape din 
ispite pe temători de Dumnezeu, 
iar pe nedrepți să "i păstreze pe- 
depsiţi pentru zi de judecată, 

10. Şi mai virtos pe cei care 
umblă după carne în poftă de 
necurăţenie și despreţuese stă- 
pîuirea. Îndrăsneţi îngânfaţi, ei nu 
s&cutremură defăimând măririle, 

11. Pe când ângeri, fiind mai 
mari în tărie și putere, nu aduc 
înaintea Domnului judecată de- 
făimătoare împrotiva lor; 

12. Aceştia ânsă, ca dobitoa- 
ce necuvântătoare născute fireşti 

spre prindere şi stricăciune, de- 
făimând cele ce nu ştiu, stricaţi 

vor fi şi ei în a lor stricăciune, 
13. Avend să iea cu dânși răs- 

plată de nedreptate, socotind plă- 
cere desfătarea zi cu zi, pete de 
necurăţenie și pete de rușine, des- 
merdându se în înşălăciunile lor 
ospetând împreună cu voi, 

14. Avend ochi plini de adulter 
și nesăţioşi de păcat, momind su- 
filete neîntărite, avend inimă de- 

prinsă la lăcomie, copii ai bles- 
temului! 

15. Părăsind calea dreaptă să 
rătăciră, urmând calea lui Ba- 

laam fiul lui Bosor, carea iubit 
plată de nedreptate, 

16. Şi primi mustrare pentru 
a lui călcare de lege; asin fără 
glas grăind în glas de om opri 
nebunia profetului. 

1%. Aceștia sânt puțuri fără   
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apă şi neguri mânute de furtună, 
pentru denşi este păstrată întu- 
necimea întuuerecului; 

18. Căci rostind cuvinte trufaşe 
de desărtăciune, momesc în pofte 
de carne prin desfătări pe cei care 
abia fug de cei care veţuesc în 
rătăcire, 

19. Făgăduindu le stăpinire de 
sine, fiind ei €Ensăși robi ai stri- 
căciunii; pentru că, de cine este 
biruit cineva, aceluia "i este și 
rob. 

20. Căci daca, după ce au fu- 
git de necurăţeniile lumii prin 
cunoștință deplină a Domnului 
nostru și Mântuitorul Iisus Chris- 
tos, dar iarășs'au încurcat într'a- 
cestea, sunt biruiţi, li s'au făcut 
cele de pe urmă mai rele de cât 
cele d'inttiu. ” 

21. Pentru că mai bine era pen- 
tru denși să nu fi cunoscut deplin 
calea dreptăţii, de cât după ee 
o cunoscură deplin să se întoarcă 
din sânta poruncă dată lor în 
primire. 

22. Lor li sa potrivit ceea ce 
să potrivește cu pilda adevărată: 
«câine care sa întors la vărsă- 
tura sa», și: «porc care sa spălat 
în tăvălitură de mocirlă.» 

CAP. UI. 

Arde rea lumii şi înoirea ei; venerea pe ne- 
așteptate a lui Christos, Greutatea ințele- 

gerăi unor lucruri din epistolele apostolului 

Pavel, 

1. Iubiţilor, vă scriu această 
epistolă acum ca a doa, în care
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deștept în aducere aminte lămu- 
rita voastră gândire, 

2. Ca să vă aduceţi aminte de 
cuvintele zise mai d'inainte de 

sânţi profeţi şi de a apostolilor 
voştri poruncă a Domnului și 
Mântuitorului, 

3. Cunoscând întâiu aceasta, 
că vor veni cu bajocură în zilele 
de pe urmă bajocoritori umblând 
potrivit cu Enseşi poftele lor. 

4. Şi zicend: unde este făgă- 
duinţa, venirii lui? Căci de când 
adormiră părinţi, toate rămân tot 
astfel de la, început de făptură. 

5 Pentru că ei dorind aceasta le 
este necunoscut că cerurile erau 
de demult și pământul este în- 
chegat prin cuvântul lui Dumne- 
zeu din apă şi prin apă. 

6. Prin care lumea de atunci 
peri potopită fiind cu apă; 

7. Varcerurile deacum şi pămen- 
tul sânt prin acelaș cuvânt păstra- 
te, ţinute fiind pentru foc la zi 
de judecată şi de peirea oame- 
nilor necinstitori de Dumnezeu. 

8. Şi aceasta una să nu vă fie 
necunoscută vo, iubiţilor, că o 
singură zi la Domnul este ca o 
mie de ani şi o miedeani cao 
singură zi, 

9. Doninul nu întârziază cu fă- 
găduința sa, după cum uni so- 
cotesc întârziere, ci rabdă înde- 
iung pentru voi, nevrend ca uni 
să peară, ci toţi să vie la pocăință. 

10. Va, veni ânsă ca un fur 
zioa Domnului, în care zi ceru: 
rile vortrece cu iuţeală vâjiitoare, 
iar stichiile arse fiind vor fi des-   

fiinţate, și pămentul şi lucrurile 

de pe densul vor fi arse de tot. 
11. Deci fiind că toate acestea 

sunt desfiinţate, ce fel trebue să 
fiţi voiîn mersurilesânte al vieţei 
și în temeri de Dumnezeu, 

12. Așteptând și grăbind veni- 
rea zilei lui Dumnezeu, pentru 
care zi cerurile aprinse fiind vor 
fi desfiinţate şi stichiile vor î 
nimicite arse fiind. 

13. Dar noi așteptăm potrivit fă- 
găduinţilor lui ceruri noi și pă- 
ment nou, în care locuește drep- 
tate. 

14. Pentru aceea, iubiţilor, 
așteptând acestea, sirguiţi vă ca 
să fiți pentru d&usul aflaţi în pace 
nepătaţi și fâră greşșală, 

15. Şi îndelunga răbdare a Dom- 
nului nostru socotiți o drept scă- 
pare, după cum și iubitul nostru 
frate, Pavel, v'a scris potrivit în- 
ţelepciunii date lui, 

16. Cum a scris şi în toate 
epistolele, când vorbeşte într'in- 
sele despre acestea, în care epistole 
sânt greu de înţeles unele, pe care 
cei neștiutori și neîntăriţi le în- 
tortochează ca şi pe celelalte serip- 
tură spre peirea lor Ensuşi. 

17. Deci voi, iubiţilor, fiind că 
știți mai d'inainte păziţi vă, ca 
nu lăsându vă a fi duși de ră- 
tăcirea celor fâră de lege să că- 
deţi din întărirea voastră, 

18. Ci creşteţi în darul şi cu- 
noştinţa Domnului nostru şi Mân- 
tuitorul lisus Christos. A lui este 
mărirea și acum și în zioa vea- 
cului. Amin. 

 



ÎNTEIA EPISTOLĂ 

A LUI 

IOAN 

CAP. 1. 

Dovadă despre Cuvântul vieţei. Dumnezen este 
lumină şi cei care sânt ai lui umbli în 

lumină. Sângele lui Christos ne curăteşte 
de păcat, 

1. Ce era de la început,ce am 
auzit, ce am văzut cu ochi noştri, 
ce privirăm și mâinele noastre 
pipăiră, despre Cuventul vieţei; 

2. Şi vieaţa s& arătă, şi am 
văzut şi mărturisim şi vestim voă 
vieaţa vecinică, care era la Tatăl 
şi să arătă nos; 

3. Ce am văzut și am auzit, 
vestim și vo&, ca și voi să aveţi 
împărtășire cu noi. Și împărtă- 
şirea noastră este cu Tatăl și cu 
Fiul său lisus Christos. 

4. Şi acestea scriem noi ca 
bucuria noastră să fie împlinită. 

5. Şi aceasta este soliea pe 
care am auzit o de la densul şi 
pe care iarăși o vestim voă, că 
Dumnezeu este lumină și într'en- 
sul nu este nici un întunerec. 

6. Daca zicem că avem împăr- 
tășire cu densul, și umblăm în 
întunerec, minţim și nu făptuim 
adevărul; 

7. lar daca umblăm în lumină   

fiind că el ensuși este în lumină, 
avem împărtășire uni cu alţi şi 
sângele lui lisus Fiul său ne cu- 
rățește de ori ce păcat. 

8. Daca zicem că nu avem pă- 
cat, ne amăgim pe noi înșine și 
adevărul nu este în noi. 

9. Daca mărturisim păcatele 
noastre, eleste credincios şi drept, 
ca să ne erte păcatele şi să ne 
curăţiască de ori ce nedreptate. 

10. Daca zicem că n'am păcă- 
tuit, îl facem mincios, şi cuven- 
tul lui nu este în noi. 

CAP. II. 

Christos este mijlocitor nostru către Tatăl şi 
ispăsirea noastră, Porunci pentru a ne 
tubi umi pe alți, Iubirea lumii. Antichriștă 

sânt mulți, Mincinos este cine tăgăduește 

că Isus este Christos, Ungerea adevărată, 

1. Copii mei, acestea vi le scriu 
ca să nu p&cătuiţi. Şi daca va fi 
păcătuit cineva, avem mijlocitor 
la Tatăl, pe lisus Christos drept; 

2. Şi el însuşi este ispăsire de 
păcătele noastre, dar nu numai 
de ale noastre, ci și de ale lumii 

întregi. 
3. Şi în aceasta știm că lam
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cunoscut, daca păzim poruncile 
lui. 

4. Cine zice că 'lam cunoscut, 
şi poruncile lui nu le păzește, 
mincinos este, și adevărul nu este 
în acesta; 

5. lar daca păzeşte cineva cu- 
vântul lui, iubirea lui Dumnezeu 
este într'acesta cu adevărat de- 
săverșită. In aceasta cunoaștem 
că suntem într'Ensul. 

6. Cine zice că rămâne într'6n- 
sul este dator ca şi el &nsuşi să 
umble astfel după cum a umblat 
acela. 

7. Lubiţilor, nu poruncă noă 
vă scriu, ci poruncă veche, pe 
care o aveaţi de la început; po- 
runca cea veche este cuvântul 
pe care 'l aţi auzit de la început. 

8. Iarăşi ca poruncă noă vă 
scriu ceea ce este adevărat într'6n- 
sul și în voi, fiind că întunerecul 
trece și lumina adevărată să arată 
acum. 

9. Cine zice că este în lumină 
şi uraşte pe fratele său, acela este 
penă acum în întunerec. 

10. Cine iubește pe fratele său 
rămâne în lumină, și smintială 
nu este într'ânsul; 

11. lar cine uraşte pe lratele 
său este în întunerec, și umblă 
în întunerec şi nu știe încotro se 
duce, pentru că intunerecul a or- 
bit ochi lui, 

12. VB scriu vog, copiilor, 
fiind că pentru numele lui v'au 
fost ertate păcatele. 

13. V& scriu vos, părinţilor, 
fiind că aţă cunoscut pe Cel de   

la început. Vă& scriu voă, tineri- 
lor, fiind că aţi biruit pe cel ră. 
V'am scris voă, copiilor, fiind că 
aţi cunoscut pe Tatăl. 

14. V'am scris vos, părinţilor, 
fiiind că aţi cunoscut pe Cel de 
la început. V'am scris voă, tine- 
rilor, fiind că sânteți tari și cu- 
vântul lui Dumnezeu rămâne în 
voi și aţi biruit pe cel rău. 

15. Nu iubiţi lumea, nici cele 
ce siint în lume. Daca cineva iu- 
bește lumea, iubirea Tatălui nu 
este într'6nsul, 

16. Fiind că tot ceeste în lume: 
pofia cărnii și pofta ochilor și 
mândria deșartă a vieţei, nu este 
de la Tatăl, ci este din lume. 

17. Şi lumea, trece, și pofta ei; 
dar cine face voea lui Dumnezeu 
rămâne în veac. 

18. Copii, este ceasul de pe 
urmă, şi după cum aţi auzit că 
vine Antichrist, şi acum mulţi 
Sau făcut antichriștă, de unde cu- 
noaștem că este ceasul de pe 
urmă. 

19. Dintre noi au eşit, dar nu 
erau dintre noi; căci daca ar fi 
fost dintre noi, ar fi rămas între 
noi, ci ca să să aratecă nu sânt 
toţi dintre noi. 

20. Şi voi aveţi ungere de la 
cel Sânt, şi toți ştiţi. 

21. Nu vam scris vos fiind că 
nu știți adevărul, ci pentrucă 1 
știți, și că ori ce minciună nu 
este din adevăr. 

22. Cine este mincinosul daca 
nu cel care tăgădueşte că lisus 
nu este Christosul? Acesta este
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antichristul, cel care tăgădueşte 
pe Tatăl și pe Fiul. 

23. Ori cine caretăgădueşte pe 
Fiul nu are nici pe Tatăl; cine 
mărturisește pe Fiul are și pe 
Tatăl. 

24. Voi ce aţi auzit de la în- 
-ceput, în voi să rămâe; daca va 
fi rămas în voi ce aţi auzit de 
la început, veţi rămânea, și voi 
în Fiul şi în Tatăl, 

25. Şi aceasta este făgăduinţa 
pe care Ensuși ne a făgăduit o 
no, vieaţa vecinică, 

26. Acestea v'am scris despre ! 
cei care vă amăgesc pe voi. 

27. Și voi, ungerea pe care aţi 
luat o de la dânsul rămâne în 
voi, și nu aveţi trebuinţă ca să 
vă înveţe cineva, ci după cum 
ungerea lui văinvaţă despre toate, 
și adevărat este și nu este min- 
ciună, și după cum v'a învăţat 
remâneţi într'Ensul. 

28. Și acum, copii, r&mâ- 
neţi într'Ensul, ca daca să va fi 
arătat să avem îndrăsnială și să. 
nu fim daţi de rușine de către 
densul la venirea lui. 

29. Daca știți că el este drept, cu- 
noașteţi că și ori cine care făp- 
tueşte dreptatea este născut din- 
ir'ensul. 

CAP. III, 

„ii lui Dumnezeu sânt fericiţi prin nădejdea 

într'Ensul, curați de păcat, iubitori de frati, 

urâţi de lume. Iubirea către aproapele şi 
către Dumnezeu, 

1. Vedeţi ce fel de mareiubire 
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ne a dat noă Tatăl ca să fim nu: 
miţă fii ai lui Dumnezeu, si sân- 
tem. Pentru aceea lumea nu ne 

cunoaște, fiind că nula cunoscut 
pe densul. 

2. lubiţilor, acum sâintem 
fii a lui Dumnezeu, și nu s'a arătat 
ânchă ce vom fi. Ştim daca să 
va fi arătat că vom fi aseminea 
lui, fiind că '] vom vedea după 
cum este. 

3. Şi ori cine care are nădej- 
dea aceasta într'6nsul să curăţește 
pe sine, după cum acela curat 
este. 

4. Ori cine care făptuește pă- 
catul, săverșeşte şi călcarea legii, 
și p&catul este călcarea legii. 

5. Şi voi ştiţică acela s'a arătat 
ca să ridice păcatele, şi într'Ensul 
nu este păcat. 

6. Ori cine care rămâne în- 
tr'ensul nu pă&cătueşte; ori cine 
care pă&cătueşte nu 'l a văzut nici 
nu "l a cunoscut. 

7. Copii, nimenea să nu vă 
amăgiască. Cine făptueşte drep- 
tatea este drept, după cum și 
acela drept este; 

8. Cine săvârşeşte păcatul este 
de la diabolul, pentru că de la 
început diabolul păcătueşte. Pen- 

tru aceasta sa arătat Fiul lui 

Dumnezeu, ca să sfărame lucru- 

rile diabolului. 
9. Ori cine care este născut din 

Dumnezeu nu săverşește păcat, 

pentru că sămânţa lui rămâne 

într'ensul; și nu poate p&cătui, 

fiina că este născut din Dumnezeu. 

10. In aceasta sânt învederaţi
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fii lui Dumnezeu şi fii diabolului : Î 
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20. De ori ce ne învinueşte inima 
ori cine care nu făptueşte drep- i noastră, fiind că Dumnezeu este 
tate nu este din Dumnezeu, adecă, 
cine nu 'și iubeşte pe fratele său. 

11. Pentru că aceasta este so- 
liea pe care aţi auzit o dela în- 
ceput, ca să neiubim uni pe alţi, 

12. Nu după cum era Cain de 
la cel rău şi ucise pe fratele său; 
şi pentru ce 11 ucise? Fiind că, 
lucrurile lui erau rele, iar ale 
fratelui s&u drepte. 

13. Şi nu vă miraţi, fraţilor, 
daca lumea vE uraşte. 

14. Noi ştim că ne am stră- 
mutat din moarte la vieaţă, că 
iubim pe fraţi; cine nu iubește 
pe fratele său rămâne în moarte. 

15. Ori cine care uraşte pe fra- 
tele său este omoritor de oameni, 
şi ştiţi că, ori ce omoritor de oa- 
meni nu are vieaţă vecinică r&- 
măn€nd într'ensul. 

16. In aceasta am cunoscut iu- 
birea, că acela 'şi a pus sufletul 

s&u pentru noi; și noi datori stn- 
tem să punem sufletele pentru 
frăţă. 

17. lar cine are avutul lumii 
şi privește pe fratele său care are 
trebuinţă, 'şi 'şi închide inima în- 
torcându să de la densul, cum r&- 
mâne într'ensul iubirea iui Dum- 
nezeu? 

18. Copii, să nu iubim cu 
vorba nici cu limba, ci în faptă 
şi adevăr. 

19. Și în aceasta vom cunoaşte 
că sântem din adevăr, şi vom li- 
nişti inimile noastre înaintea lui 
Dumnezeu 

| 
| 

  

| 

  

mai mare de cât inima noastră 
și cunoaște toate. 

21. lubiţilor, daca inima noa- 
stră nu ne învinuește, avem în- 
drăsnială la Dumnezeu, 

22 Şi ori ce cerem primim de 
la densul, pentru că păzim po- 
runcile lui şi facem cele plăcute 
înaintea lui. 

23. Şi aceasta, este porunca lui, 
ca să credem numelui Fiului său, 
lisus Christos, şi să ne iubim uni 
pe alţi după cum ne a dat po- 
runcă. 

24. Şi cine păzeşte poruncile 
lui într'ensul rămâne şi el în- 
tr'ensul; şi în aceasta cunoaştem 

că rămâne în noi, din Spiritul 
pe care ni "la dat. 

CAP. IV. 

Trebue să me ferim de spirite amăgitoare. 
Zubirea lui Dumnezeu către noi cere îu- 
direa noastră către frați. 

1. Lubiţilor, nu credeţi ori că- 
rui spirit, ci cereaţi spiritele daca 
sânt din Dumnezeu, fiind că mulţi 
profeți mincinoși au eșit în lume. 

2. Cunoașteţi în aceasta Spiritul 
lui Dumnezeu; ori ce spirit care 
mărturisește pe lisus ca Chri- 
stos venit în carne este din Dum- 
nezeu. 

3. Şi orice spiriteare nu măr- 
turisește pe lisus ca Christos venit 
în carne, nu este din Dumnezeu; 
și acesta este al fiinţei lui an- 
tichrist, despre care ființă aţi au-
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zit că, vine, şi acum este în lume 
ânchă. 

4. Voi sunteţi din Dumne- 
zeu, copii, şi“iaţi biruit, pentru că : 
mai mare este cel care este în voi 

de cât cel care este în lume. 
5. ki sunt din lume; pentru 

aceea vorbesc din lume și lumea, 
"i ascultă, 

6. Noi suntem din Dumnezeu; 
cine cunoaște pe Dumnezeu ne 
ascultă, cine nu este din Dum- 
nezeu nu ne ascultă. Din aceasta 
cunoaștem spiritul adevărului și 
și spiritul rătăcirii. 

1. lubiţilor, să ne iubim uni 
pe alţi, pentru că iubirea este din 
Dumnezeu, şi ori cine care iu- 
bește este născut din Dumnezeu 
şi cunoaşte pe Dumnezeu. 

8. Cine nu iubește n'a cuno- 
scut pe Dumnezeu, pentru că 
Dumnezeu este iubire. 

9. In aceasta fu cunoscută iu- 
birea lui Dumnezeu către noi că 
Dumnezeu a trimis în lume pe 
Fiul s&u unul născut, ca să trăim 
printr'ensul. 

10. În aceasta este iubirea, nu 
pentru că noi am iubit pe Dum- 
nezeu, ci pentru că elne aiubit 

şi a trimis pe Fiul său ispăsire 
de păcatele noastre. 

11. lubiţilor, daca Dumne- 
zeu ne a iubit astfel, şi noi datori 
suntem să ne iubim uni pe alţi. 

12. Pe Dumnezeu nimenea nu 
'] a văzut vre odată; daca ne iu- 
bim uni pe alţi, Dumnezeu r&- 
mâne în noi şi iubirea lui desă- 
verşită este în noi.   
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13. În aceasta cunoaștem că 
rămânem într'ensul şi el în noi, 
fiind că ne a datdin Spiritul lui. 

14. Si noi am privit și mărtu- 
risim, că Tatăl a trimis pe Fiul 

Mântuitor al lumii. 
15. Cine va fi mărturisit că 

lisus este Fiul lui Dumnezeu, 
Dumnezeu rămâne în el și elin 
Dumnezeu. 

16. Şi noi am cunoscut și am 
crezut iubirea pe care o are Dum- 
nezeu către noi. Dumnezeu este 
iubire, și cine r&mâne în această 
iubire r&mâne în Dumnezeu şi 
Dumnezeu rămâne în el. 

17. In aceasta este desăvâr- 
șită iubirea între noi, ca să avem 
îndrăsnială în zioa judecăţei, fiind 
că ce fel este acela astfel suntem 
și noi în lumea aceasta. 

18. Temere nu este în iubire, 
ci iubirea desărerşită dă afară, 
temerea, fiind că temerea are chin 
de pedeapsă, şi cine s& temenu 
este desăverşit în iubire. 

19. Noi iubim, pentru că el cel 
înteiu ne a iubit. 

20. Daca zice cineva că iubesc 
pe Dumnezeu şi uraște pe îra- 
tele său, mincinos este, căci cine 
nu iubește pe fratele său pe care 
1 a văzut, nu poate iubi pe Dum- 
nezeu pe care nu la v&zut, 

21. Şi această poruncă avem 

de la dânsul, că cine iubeşte pe 

Dumnezeu iubeşte și pe fratele 

său.
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CAP. V. 

Prin credință şi supunere iubim pe Dum- 
Pezeu. Tre! mărturisesc şi aceşti trei sânt 
unul. Puterea rugăciunii, 

1. Ori cine care crede că lisus 
este Christosul, este născut din 
Dumnezeu, și ori cine care iu- 
beşte pe cel care a născut, iu- 
beşte şi pe celnăscut dintr'ensul. 

2. In aceasta cunoaştem că iu- 
bim pe fii lui Dumnezeu, când 
iubim pe Dumnezeu și facem po- 
runcile lui. 

3. Căci iubirea lui Dumnezeu 
este aceasta, să păzim poruncile 
lui; și poruncile lui nu sânt grele, 

4. Pentru că ori ce ce este năs- 
cui din Dumnezeu biruește lu- 
mea; și biruinţa care a biruit lu- 
mea este aceasta, credinţa noastră. 

5. Cine este care biruește lu- 
mea daca nu cel care crede că 
lisus este Fiul lui Dumnezeu ? 

6. Acesta este cel care veni prin 
apă și sânge, lisus Christos; nu 
în apă numai, ci în apă şi în 
sânge; și Spiritul este care măr- 
turisește, fiind că Spiritul este 
adevărul. 

7. Căci trei sint care mărtu- 
risesc — în cer: Tatăl, Cuvântul şi 
sântul Spirit, şi aceştia trei sânt 
unul. 

8. Și trei sânt care mărturisesc 
pe păment — Spiritul şi apa şi sân- 
gele; și aceşti trei pentru unul 
sunt. 

9. Daca primim mărturia oa- 
menilor, mărturia lui Dumnezeu 
este mai mare, căci aceasta este 
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| mărturia lui Dumnezeu, că a măr- 
turisit pentru Fiul s&u. 

10. Cine crede în Fiul lui Dum- 
| nezeu are mărturia în sine Ensuși; 
cine nu crede lui Dumnezeu '] a 
făcut mincinos, pentru că n'a cre- 
zut în mărturia pe care a mărturi- 
sit o Dumnezeu pentru Fiul său 

11. Şi aceasta este mărturia, 
că Dumnezeu ne a dat vieață 
vecinică, și această vieaţă este in 
Fiul s&u. 

12. Cine are pe Fiul are vieaţă; 
cine nu arepe Fiul lui Dumnezeu 
nu are vieață. 

13. Acestea v'am scris vo& 
care credeți în numele Fiului lui 
Dumnezeu, ca să știți că aveţi 
vieaţă vecinică, și să credeţi. 

14. Și aceasta este nesfiala pe 
care o avem la dânsul, că daca 
cerem ceva potrivit cu voinţa lui 
ne ascultă. 

15. Şi daca ştim că ne ascultă, 
ceea ce cerem, știm că avem ce- 
rerile pe care le am cerut dela 
dânsul. 

16. Daca vede cineva pe fra- 
tele său păcătuind păcat nu spre 
moarte, va cere şi "i va da vieuță, 
celor care păcătuese nu spre 
moarte. Este păcat spre moarte, 
nu zic ca să se roage pentru p& 
catul acela, 

17. Ori ce nedreptate este pă- 
cat Şi estepăcatnu spre moarte. 

18. Ştim că ori cine care 
a fost născut din Dumnezeu nu 
păcătuește, ci care fu născut din 
Dumnezeu să păstrează pe sine   și cel Rău nu 1 atinge.
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19. Ştim că din Dumnezeu stin- 
tem, și lumea întreagă zace în 
cel Rău. 

20. Știm iarăși că Fiul lui Dum- 
nezeu a venit, și nea dat minte 
ca să cunoaştem pe cel adevărat; 
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şi suntem în cel adevărat în Fiul 
său lisus Christos; acesta este 

adevăratul Dumnezeu şi vieaţă 
vecinică, 

21. Copii, păziţi vă de idoli. 

ADOA BEPISTOLĂ 

A LUI 

IOAN 

Judirea către Dummezeu s:ă în păzirea porun- 
cilor lui. Trebue să fugim de amăgitori. 

1. Bătrînul alesei Doamne şi 
copiilor ei, pe care eu "i iubesc 
în adevăr, și nu numai eu, ci și 

toţi care au cunoscut adevărul, 
2. Pentru adevărul ce rămâne 

în noi, şi cu noi va fi în veac. 
3. Cu noi va fi Dar, milă, pace 

de la Dumnezeu Tatăl și de la 
Iisus Christos Fiul Taţălui, în ade- 
văr și în iubire. 

4. Mam bucurat foarte că, 
am aflat dintre copii tăi umblând   

în adevăr după cum am primit 
poruncă de la Tatăl. 

5. Şi acum rogu te, Doamnă, 
nu scriindu “ţi ca poruncă noă, 
ci pe care o aveam de la început, 
ca să ne iubim uni pe alţi. 

6. Şi aceasta este iubirea, ca 
să umblăm potrivit cu poruncile 
lui; această poruncă este, după 
cum aţi auzit de la început, ca 

să umblați într'Ensa — 
7. Că, mulţi amăgitori au eşit 

în lume, care nu mărturisesc pe 

Jisus ca. Christos venit în carne; 

acesta este amăgitorul şi anti- 

christul.
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8. Luaţi seama de voi &nşivă, 
ca să nu perdeţi cele ce aţi lu- 
erat, ei să primiţi plată deplină. 

9. Ori cine care înaintează mai 
departe şinu rămâne în învăţătu- 
ra lui Christosnu arepe Dumne- 
zeu; cine rămâne în învăţătura lui, 

acesta are și pe Tatăl și pe Fiul. 

10. Daca vine cineva la voi şi 
nu aduce învăţătura aceasta, nu 
1 primiţi în casă, şi nu 'iziceţi 
bun venit; 

| 
11. Căci cine "i zice bun venit 

să face părtaș cu lucrurile lui 
cele rele. 

12. Multe avend avăscrie, 
n'am voit să le scriu pe chârtie 
și cu cerneală, nădăjduesc ânsă 
să vin la voi și să vorbesc gură 
către gură, ca bucuria noastră 
să fie deplină. 

13. Te îmbrăţişează copii su- 
rorei tale cea aleasă. 

A TREIA EPISTOLĂ 

A LUI 

LOAN 

Ospitatitatea lui Gaiu este lăudată. Diotrefe 
şi Demetriu. 

1. Bătrânul lui Gaiu iubitul, pe 
care eu '] iubesc în adevăr. 

2. lubitule, doresc ca tu să 
aibi parte în ori ce şi să fii să- 
nătos, după cum are parte su- 
fletul t&u. 

3. Mam bucurat foarte când 
veniră, fraţi şi deteră dovadă pen- 
tru adevărul tău, după cum umbli 
tu în adevăr. 

4. Nu am bucurie mai mare de 
cât aceasta ca să auz că copii mei 
umblă în adevăr.   

5. lubitule, cu credincioşie 
s&verșeşti ori ce faci pentru fraţi 
și anume streini, 

6. Care au dat înaintea bise- 
ricei dovadă de iubirea ta, pe care 
trimițendu'i mai 'nainte bine vei 
face după cum se cuvine înain- 
tea lui Dumnezeu. 

1. Căci pentru numele lui Chris- 

tos au plecat neluând nimie de la 
neamuri, 

8. Deci noi datori sintem să 
ocrotim pe uni ca aceștia, ca să 
ne facem împreună lucrători pen- 
iru adevăr. 

9. Am scris ceva bisericei; dar
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Diotrefe, care năzuește să ră- 
piască, întâetatea peste denşi, nu 
ne primește. 

10. Pentru aceea, daca voi fi 
venit, "i voi aduce aminte lucru- 
rile pe care le face, flecărind de 
noi cu vorbe rele, și nemulţumit 
fiind de acestea, nici el nu pri- 
inește pe fraţi, şi împedică pe cei 
care voesc să ”i primiască şi “i 
dă afară din biserică. 

11. Lubitule, nu urma r&ul, 
ci binele. Cine face bine este din 
Dumnezeu; cine face r&u n'a v&- 
zut pe Dumnezeu.   
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12. Lui Demetriu "i s'a dat bună 
dovadă de căire toţi şi de către 
ensuşi adevărul; şi chiar noi dăm 
dovadă, şi știi că dovada noastră 
este adevărată. 

13. Multe aveam să ţi seriu, 

dar nu voesce să 'ţi scriu cu cer- 
neală şi condeiu. 

14. Nădăjduese ânsă să te văz 
în curind șivom vorbi gură către 
gură. 

15. Pace ţie. Te îmbrăţişază 
prieteni; îmbrăţişază pe nume pe 
fraţi. 

EPISTOLA 
A LUL 

IUDA 
  

CAP. 1. 

Zuda îndeamnă pe cititori să lupte pentru 
credința ce s'a dat celor sânţi. Pildă de 
pedeapsă a celor greşi: Iudei, ângeri, 
sodomiţi şi gomoriţi, Archanghelul Michael 
şi satan. Cuvintele lui Inoch şi ale aposto- 
tilor. 

1. uda slujitoral lui lisus Chri- 
stos, frate ânsă al lui Iacob, celor 
chemaţi care stint iubiţi în Dum- | 

nezeu Tatăl şi păstraţi pentru 
lisus Christos. 

2. Milă vo și pace și iubire să 

fie îmulţită. 
3. Iubiţilor, când puneam 

toată silinţa să vă scriu despre 
mântuirea de obște a noastră, 
avui nevoe să vă scriu îndem- 
nând ca să lupta pentru credinţa 
dată sânţilor o singură dată. 

4. Pentru că s'au virit pe ascuns 

26
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uni oameni, care de demult stint 
scrişi mai d'inainte spre această, 
judecată, netemători de Dumne- 
zeu, schimbând darul Dumnezeu- 
lui nostru în desfrânare și tăgă.- 
duind pe unicul Stăpîn şi pe Dom- 
nul nostru Iisus Christos. 

5. Voesc dar să vă aduce 
aminte, fiind că ştiţă odată toaie, 
că Domnul, după ce a scăpat pe 
popor din Egipt, a perdut de a 
doa oară. pe cei care n'au crezut, 

6. Si pe ângerii care nu 'șau 
păzit stăpînirea, ci au părăsit lo- 
cuinţa lor, "i a păstrat sub întu- 
neric în vecinice legături spre 
judecata zilei celei mari, 

7. După cum Sodoma și Go- 
mora şi orașele d'imprejurul lor, 
fiind că s'au dat cu totul la. des- 
frânare în acelaș chip ca aceștia 
şi au umblat după carne streină, 

stau înainte dovadă suferind pe- 
deapsă de foc vecinie, 

8. Aseminea dar şi aceştia vi- 
sând pângărese carnea, despre- 
țuesc stăpinire, defaimă măriri. 

9. Dar Michael Archanghelul, 
când pricindu se cu diabolul să 
certa despre corpul lui Moise, nu 
îndrăsni să aducă o judecată, de 
defăimare, ci zise: certa te ar 
Domnul. 

10. Aceştia ânsă defaimă cele 
ce nu cunosc, iar cele ce știu 
din fire ca dobitoacele necuvân- 
tătoare, în acestea să prăpădesc. 
„11. Vai lor, că umblară în calea 

lui Cain, și pentru plată să deteră 
cu totul în rătăcirea lui Balaam, 
şi periră în improtivirea lui Cora.   

12. Aceştia sânt petele de ne- 
curăţenie în mesele voastre ob- 
şteşti, ospătând fără teamă îm- 
preună cu ci, păşunându să pe 
sine însăși, nori fără apă mânaţi 
înainte de venturi, pomi tomna- 
tici fără rod, de do& ori useaţi, 
desrădăcinaţi fiind, 

13. Valuri fioroase ale mării 
spumegând rușinea lor, stele ră- 
tăcitoare, pentru dânși este păs- 
trată în veac întunecimea întu- 
nerecului. 

14. Dar și Enoch, al saptelea 
de la Adam, a profetizat pentru 
aceştia zicend: lată venit a Dom- 
nul în zecimi de mii de sânţiai 
lui, 

15. Ca să facă judecată împro- 
tiva tuturor și să mustre pe toţi 
netemători de Dumnezeu pentru 
toate lucrurile netemerii lor de 
Dumnezeu pe care le au făcut 
cu netemere de Dumnezeu și 
pentru cuvintele aspre pe care 
le au vorbit împrotiva lui păcă- 
tuşi netemători de Dumnezeu 

16. Aceștia sânt cârtitori ne- 
mulţumiţi de a lor soartă, deşi 
umblă potrivit eu poftele lor, și 
gura lor vorbește cuvinte trufașe, 
deși dau cinste unor feţe pentru 
folos, 

17. Voi ânsă, iubiţilor, adu- 
ceţi v& aminte decuvintele zise 
mai dinainte de către apostoli 
Domnului nostru lisus Christos, 

18. Că vă spuneau: în timpul 
de pe urmă vor fi bajocoritori 
umblând potrivit cu ale lor pofte 
de netemători de Dumnezeu.



19. Aceştia sint eare fac deosi- 
biri oameni firești, neavând Spirit. 

20. Dar voi. iubiţilor, elădin- 
du vă pe credinţa voastră prea, 
sântă, rugându văîn Spiritul sânt, 
păstraţi vă în iubirea lui Dum- 
nezeu, așteptând mila Domnului 
nostru lisus Christos spre vieaţă, 
vecinică. 

22. Şi pe uni şovăitori mu- 
straţi “i, 

23. lar pe alţi scăpaţi îi ră- 
pindu 'i din foc, iar pe alţi mi- 
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luiţi i în temere, urând şi cămașa 
mânjită de carnea lor. 

24. lar celui care poate să 
vă păziască pe voi fără greșală, 
şi să vă pună înaintea măririi lui 
des&vârșiţi în veselie, 

25. Unicuiui înțeleptului Dum- 
nezeu Mântuitorul nostru prin 
Iisus Christos Domnul nostru mă- 
rire, mărie, tărie și stăpînire mai 
"nainte de tot veacul şi acum şi 
în toate veacurile. Amin. 

APOCALIPSUL 
LUL 

IOAN 

CAP. 1. 

Joan trimite urări de bine la şapte biserici. 

în Tatmu are vedenie cerească. El vede 
pe Fiul omului între şapte şfesnice şi cu 
șapte stele. 

i. Descoperirea lui Iisus Chri- 
stos, pe care “i o dete Dumne- 

zeu, ca să arate slujitorilor săi 
cele ce trebue să se facă în cu- 
rînd, şi pe care trimiţend prin 
angerul său le însemnă lui Loan 
slujitorul său, 

2. Care mărturisi cuvântul lui 
Dumnezeu și mărturia lui lisus 
Christos, câte văzu,   

3. Fericii cine citeşte şi cei care 

ascultă cuvântul profeţii și pă- 
strează cele scrise înir'ensa; căci 

timpul cuvenit este aproape. 
4. loan celor şapte biserici 

care sânt în Asia; Dar vo şi 
pace de la cel care este și care 
era şi care vine, şi de la cele 
șapte spirite care sunt înaintea 

tronului său, 

5. Şi de la lisus Christos, mar- 

torul credincios întâiul născut 

dintre morţi și Domnul împăra- 

ţilor pămentului. Celui care ne 

iubeşte şi ne deslegă din păca- 

catele noastre în sângele sâu,
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6. Şi ne făcu pe noi împărăție, 
preoți lui Dumnezeu și Tatăl său, 
Lui este mărirea și stăpînirea în 
veci vecilor. Amin. 

7. lată, vine cu nori, și ori 
ce ochiu îl va vedea şi cei care 
l împunseră, și să vorjăli toate 
seminţiile pămentului, 

Așa, amin. 

3. Eu sânt Alfa și Omega, zice 
Domnul Dumnezeu, care este, și 
care era şi care vine, Atotţiitorul. 

9. Ku loan, fratele vostru şi 
împreună părtaş în strimptorare 
și în împărăție şi în răbdare stă- 
ruitoare în lisus, am fost înin- 
sula numită Patmu pentru cu- 
ventul lui Dumnezeu și pentru 
mărturia lui lisus, 

10. Am fost în spirit în zioa 
Domnului, și auzii în urma mea 
glas mare ca de trâmbiţă 

11. Zicend: Ce vezi serie în 
carte şi trimite celor şapte bise- 
rici: la Efes și la Smirna și la 
Pergam și la Tiatira şi la Sarde 
şi la Filadelfia și la Laodicea. 

12. Şi mă întorsei să văz glasul 
care vorbia cu mine; şi întorcen- 

du mă văzui şapte sfeșnice de aur, 
13. Şi în mijlocul sfeșnicilor 

asemuit pe Fiul omului îmbră- 
cat în veștment lung până la 
picioare și încins la pept cu în- 
cingătoare de aur; 

14. lar capul lui şi părul alb 
ca lâna albă, ca zăpadă, și ochi 
lui ca flacăre de foc, 

15. Și picioarele aseminea cu 
aramă lucitoare ca în cuptor ars, 
şi glasul lui ca vuet de ape multe, 
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16. Şi avea în mâna lui dreaptă 
șapte stele, și din gura lui eșia 
o spadă ascuţită cu do tăișuri, 
și întăţișarea lui cum luceşte soa- 
rele în puterea sa. 

17. Şi când îl văzui, am căzut 
la picioarele lui ca mort, și puse 
mâna lui dreaptă asupra mea zi- 
când: nu te teme; eu sânt cel 

d'intâiă și cel din urmă, 
18. Adecă cel viu, şi am fost 

mort şi iată sânt viu în veci ve- 
cilor, şi am cheile morţii şi ia- 
dului. 

19. Deci scrie cele ce ai văzut 
şi cele ce sunt şi cele ce au să 
fie după acestea, 

20. Taina celor șapte stele pe 
care le ui văzut pe dreapta mea, 
şi cele șapte sfeşnice de aur. Cele 
șapte stele sânt ângeri celor şapte 
biserici, şi sfeșnicile sunt cele 
şapte biserici. 

CAP. II. 

Zpistola înteia către Efeseni. Nicolaiţi. Epi- 
stola a doa către Smirneni. Epistola a treia 
către Pergameni. Antipa, Balaam, Nico- 

daiţi. Epistola a patra ctitre 'Tiatireni, 
Jezabela.. 

1. Scrie angerului bisericei din 
Efes: Acestia zice cel care ţine 
cele șapte stele în dreapta lui, 
cel care umblă în mijlocul celor 
șapte sfeșnice de aur; 

2. Ştiu lucrurile tale şi oste- 
Diala şi răbdarea ta stăruitoare 
și că nu poţi suferi pe răi, şiai 
cercat pe cei care să zic pesine 
apostoli şi nu sânt, și “i ai aflat 
mincinoși;
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3. Si ai răbdare stăruitoare, şi 
ai suferit pentru numele meu, 
şi nu te ai obosit. 

4. Dar am împrotiva ta că ai 
părăsit iubirea, ta cea d'inttiu. 

5. Deci adu “ţi aminte de unde 
ai căzut, şi pocăește te şi fălu- 
crurile d'intâiu; iar daca nu, vin 
curind la tine şi voi misca sfes- 
nicul t&u din locul lui, daca nu 
te vei fi pocăit. 

6. Dar ai aceasta, că urăşti lu- 
crurile Nicolaiţilor, pe care şi eu 
le urăsc. 

7. Cine are ureche asculte ce 
zice bisericilor Spiritul: Biruito- 
rului "i voi dărui să mănânce din 
al vieţei lemn, care este în raiul 
Iui Dumnezeu. 

8. Și ângerului bisericei din 
Smirna serie i: Acestea zice cel 
d'întâiu şi cel din urmă, care fu 
mort şi fu viu. 

9. Știu strimtorarea ta şi să- 
răcia, — dar eşti bogat —, şi de- 
făimarea de la cei care să zic pe 
sine că sânt ludei, și nu sânt, ci 
sinagogă a Satanei. 

10. Nu te teme nici de cum de 
cele ce ai să pătimeşti. lată dia- 
bolul are să arunce dintre vOi în 
închisoare ca să fiţi ispitiţă şi veţă 
avea strimtorare zece zile. Fii 
credincios penă la moarte şi "ţi 
voi da cununa vieţei. 

11. Cine are ureche asculte ce 
zice bisericilor Spiritul: Biruito- 
rul nu va fi nică de cum vătă- 
mat de a doa moarte. 

12. Şi ângerului bisericei din 
Pergam scrie "i: Acestea zice cel   
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care are spada ascuţită cu doă 
tăişuri; 

13. Ştiu unde locueşti; unde 
este tronul Satanei; şi ţii numele 
meu, și n'ai tăgăduit credinţa mea, 
și în zileleacelea era Antipa, mar- 
torul meu credincios care fu o- 
morit la voi, unde locueşte Sa- 
tana. 

14. Dar am puţine împrotiva 
ta, fiind că ai acolo pe care ţin 
povaţa lui Balaam, care învăţa 
pe Balac să pue pedică înaintea 
fiilor lui Israel, ca ei să mănânce 
înjungheate idolilor şi să facă de- 
sfrânări. 

15. Astfel ai şi tu pe care ţin 
învățătura Nicolaiţilor aseminea. 

16. Pocăeşte te; iar daca nu, 

vin curind la tine şi mă voi r&s- 
boi cu dânşi cu spada gurei mele. 

17. Cine are ureche asculte ce 
zice bisericilor Spiritul: Biruito- 
rului “i voi da din mana cea as- 
cunsă, şi “i voi da o petricică albă, 
și pepetricică un nume nou scris, 
pe care nimenea nu '] știe de cât 
numai primitorul. 

18. Si ângerului bisericei din 
Tiatira scrie 'i: Acestea ziceal lui 
Dumnezeu Fiu, care are ochi săi 
ca flacăre de foc, şi picioarele 
sale sânt aseminea aramei luci- 
toare; 

19. Ştiu lucrurile tale şi iubi- 
rea şi credinţa şi îngrijirea şi răb- 
darea stăruitoare, şi lucrurile tale 
din urmă sunt mai multe e cât 
cele d'inteiu. 

20. Dar am împrotiva ta că 
laşi pe femeea lezabela, care zi-
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cendu se pe sine profetă și în- 
vaţă şi rătăcește pe slujitori mei 
ca să facă desfrânări și să mă- 
nânce înjungheate idolilor. 

21. Si "i am dattimp să se po- 
căiască, şi nu voește să se po- 
căiască de desfrânarea ei. 

22. Iată o arunc în pat, şi în 
strimtorare mare pe cei care fac 
desfrânări cu densa, daca nu să 
vor pocăi de lucrurile ei. 

23. Şi pe copii ei “i voi omori 
negreșit, și vor cunoaște toate 
bisericile că eu sânt care cercetez 
r&runchi și inimi, şi voi da vogă 
fie căruia potrivit cu lucrurile 
voastre, 

24. lar voă vă zic celor rămaşi 
în Tiatira, câți nu aveţi învăţă- 
tura aceasta, ca uni care n'aţi cu- 
noscut adâncurile Satanei, după 
cum zic ei, nu pun peste voi altă 
greutate; 

25. Dar ceea ce aveţi ţineţi penă 
ce voi veni, 

26. Şi cine biruește şi cine pă- 
strează până la sfârşit lucrurile 
mele, "i voidastăpinire peste nea- 
muri, - 

21. Și le va păşuna cu toeag 
de fer, ca vasele de păment stint 
sfărimate, după cum şi eu am 
luat de la Tatăl meu, 

28. Şi "i voi da steaoa cea de 
dimineaţă, 

29. Cine are ureche asculte ce 
zice bisericilor Spiritul. 

CAP. III. 

Bpistola a cincea către Sardiani, a şasea 
către Filadelfeni. Numele noului Ierusalem. 
Zpistola a şaptea către Jao'liceni. 

1. Şi ângerului bisericei din 
Sarde scrie "i: Acestea zice cel 
care are cele șapte spirite ale lui 
Dumnezeu și cele șapte stele; 
Ştiu lucrurile tale, că ai nume 
că trăești, şi ești mort. 

2, Fii veghetor, și întăreşte pe 
cele ce erau să moară. Căci n'am 
găsit lucrurile tale depline înain- 
tea Dumnezeului meu. 

3. Deci adu "ţi aminte cumai 
primit şi ai auzit, și păstrează şi po- 
căeşte te. Deci daca nu vei fi ve- 
gheat, voi veni ca un fur, şi nu 
vei cunoaşte nică de cum în ce 
ceas voi veni la tine. 

4. Darai in Sarde puţine nume, 
care nu 'şiau mânjit vestmintele 
lor, şi vor umblacu mine in vest- 
inte albe, fiind că sânt destoinici. 

5. Biruitorul astfel va fi îmbră- 
cat în vestminte albe, şi nu voi 
şterge nici de cum numele lui 
din cartea vieţei, și voi mărturisi 
numele lui înaintea Tatălui meu 
şi înaintea ângerilor săi. 

6. Cine are ureche asculte ce 
zice bisericilor Spiritul. 

1. Si ângerului bisericilor 
din Filadelfia scrie "i: Acestea zice 
Sântul, Adeveratul, care are cheea 
lui David, care deschide şi nime- 

nea nu va închide, și care închide 
si nimenea nu va deschide;   8. Ştiu lucrurile tale; iată am 

i lăsat înaintea ta uşă deschisă, pe
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care nimenea nu poate să oîu- 
chiză; fiind că ai putere mică, și 
ai păstrat cuvântul meu și n'ai 
tăgăduit numele meu. 

9. Iată, am să dau din Sinagoga 
Satanei dintre cei care săzic pe 
sine că sânt ludei, şi nu sint ci 
mint; iată “i voi face ca să vie şi 
să se închine inaintea picioarelor 
tale, și să cunoască că eu te am 
iubit, 

10. Fiind că ai păzit cuventul 
meu al răbdării mele stăruitoare, 
şi eu te voi păzi de al încercării 
ceas, ce are să vie peste lumea 
intreagă, ca să încerce pe locui- 
tori de pe pământ. 

11. Viă curind; ţine ce ai, ca 
nimenea să nu iea cununa ta. 

12 Biruitorul, îl voi face stilp 
în templul Dumnezeului meu, și 
nici de cum nu va mâi eși afară, 
și voi scrie pe el numele Dum- 
nezeului meu și numele cetăţei 
Dumnezeului meu, noul Ierusa- 
lem, care să pogoară din cer de 
la Dumnezeul meu, și numele meu 
cel nou. 

13. Cine are ureche asculte ce 
zice bisericilor Spiritul. 
„14. Și ângerului bisericei 

din Laodicea scrie i: Acestea 
zice Aminul, martorul credincios 
și adevărat, începutul făpturei lui 
Dumnezeu; 

15. Știu lucrurile tale, că nu 
ești nici rece, nici ferbinte. O, daca 
ai fi rece sau ferbinte! 

16. Astfel fiind că eşti încropit, 
adecă nici ferbinte, nici rece, am 
să te vărs din gura mea. 
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17. Pentru că zici că sint bo- 
gat și am fost îmbogătit și n'am 
trebuinţă de nimic, și nu ştii că 
tu ești muncitul şi vrednic de 
plâns şi sărac şi orb și gol, 

18. Te sfătuesc să cumperi de 
la mine aur lămurit de foc ca să. 

fii bogat, și vestminte albe ca să 
fi îmbrăcat și să nu fie arătată 
ruşinea goliciunii tale, și alifie de 
ochi să "ţi ungi ochi că să vezi. 

19. Eu pe câţi "i iubesc 'imu- 
stru şi “i înţelepţesc; deci riv- 
nește și pocăește te. 

20. lată, stau la ușă şi bat; daca 
va, fi auzit cineva glasul meu şi 
va, fi deschis ușa, şi eu voi intra 

la densul şi voi cina cu densul 

şi el cu mine 

21. Biruitorul, lui îi voi da să 
șază cu mine pe tronul meu, fiind 

că şi eu am biruit și am săzut 
cu Tatăl meu pe Tronul s&u. 

22. Cine are ureche asculte ce 

zice bisericilor Spiritul. 

CAP. IV. 

Priveliştea cerească. Tronul lui Dumnezeu cu 

doăzeci şi patru de bătrîni şi patru Fiinţe, 

1. După acestea văzui şi iată 

uşă deschisă în cer, şi întâiul glas 

ca de trimbiţa pe care 1 auzii 

vorbind cu mine, zicend: sue te 

aci, şi “ţi voi arăta cele ce trebue 

să se facă după acestea. 

2. Îndată am fost în Spirit, și 

iată un tron era pus în cer, şi 

pe tron unul şăzend, 

3. Şi cel care şadea era la ve-
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dere aseminea petrei de iaspe şi 
de sardiu, şi curcubeu de jur îm- 
prejurul tronului la vedere ase- 
minea smaragdului. 

4. Şi de jur imprejurul tronu- 
lui vizui do&zeci și patru detro- 
nuri, și pe tronuri doăzeci şi 
patru de bătrini șăzend îmbrăcaţi 
în vestminte albe, şi pe capetele 
lor cununi de aur. 

5. Şi din tron eşau fulgere şi 
vuete şi tunete; și șapte făclii de 
foc arzind înaintea tronului, care 
sunt cele şapte spirite ale lui 
Dumnezeu, 

6. Şi înaintea tronului ca o mare 
sticloasă aseminea cristalului, și 
în mijlocul tronului şi împreju- 
rul tronului patru fiinţe pline de 
ochi dinainte şi dinapoi. 

7. Şi inteia fiinţă aseminea leu- 
lui, şi a doa ființă aseminea vi- 
țelului, și a treia ființă avend fața 
ca de om, și a patra fiinţă ase- 
minea vulturului sburător. 

8. Şi cele patru ființe, avend 
fie care din ele câte șase aripi, 
sântpline de ochi de jur împre- 
jur şi de dinăuntru, şi răpaus nu 
au zi şi noapte zicend: Sânt sânt 
sânt Domnul Dumnezeul Atotţii- 
torul care era și care este și care 
vine. 

9. Și de câte ori fiinţele vor fi 
dat mărire şi cinste și mulțumită 
celui care șade pe tronul celui 
viu în veci vecilor, 

10. Cei douăzeci şi patru de 
bătrîni vor cădea înaintea celui 
care şade pe tron, şi să vorîn- 
china celui Viu în veci vecilor   
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şi vor arunca cununile lor înain- 
tea tronului zicând: 

11. Vrednic ești, Doamne şi 
Dumnezeul nostru, să primeşti 
mărirea şi cinstea şi puterea, pen- 
tru că tu ai făcut toate, şi pen- 
tru voea ta erau și fură făcute. 

CAP. V. 

Cartea cu șapte peceţi să dă Melului, care 
este lăudat cu cântări cerești, 

1. Şi văzui pe dreapta acelui 
care şade pe tron carte scrisă, pe 
d'inăuntru şi pe d'inapoi, pecet- 
luită cu șapte peceţi. 

2. Şi văzui ânger puternic ve- 
stind cu glas mare: Cine este de- 
stoinie să deschiză cartea şi să 
desfacă peceţile ei? 

3. Şi nimenea în cer nici pe 
păment nicisub pământ nu putea 
să deschiză cartea nici să să uite 
în «a. 

4. Şi plângeam tare, că nime- 
nea nu fu găsit destoinic să de- 
schiză cartea nici să se uite în ea, 

5. Și unul dintre bătrini 'mj 
zice: Nu plânge; iată a biruit 
Leul care este din seminţia lui 
Iuda, rădăcina lui David, să de- 
schiză cartea, şi cele şapte peceţi 
ale ei. 

6. Și văzui între tron şi cele 
patru fiinţe și între bătrini un 
Melușăl stând ca înjungheat, a- 
vend șapte coarne şi şapte ochi, 
care sânt cele șapte spirite ale 
lui Dumnezeu trimise în tot pă- 
mîntul.



7. Și venişiluă cartea din dreapta 
celui care şade pe tron. 

8. Şi când luâ cartea, cele patru 
fiinţe şi cei doăzeci şi patru de 
bătrini căzură înaintea Meluşă- 
lului, având fie care chitară și 
cupe de aurpline de tămâă, care 
sânt rugăciunile sânţilor. 

9. Şi cântă cântare noă zicend: 
Vrednic eşti să jei cartea și să 
deschizi peceţile ei, fiind că fuși | 
înjuogheat și r&scumpărași pen- | 
tru Dumnezeu în sângele tău din 
ori care seminţie și limbă și po- 
por şi neam. 

10. Şi “i fâcuși Dumnezeului 
nostru împărăție și preoți, și vor 
împărăţi pe pământ. 

11 Și văzui, și auzii ca glas 
de ângeri mulţi împrejurul tro- 
nului şi al fiinţilor şi al bătrini- 
lor, şi numerul lor era zecimi de 
mii de zecimi de mii şi mii de 
mii, 

12. Zicend cu glas mare: Vred- 
nic este Melușelul cel înjungheat 
ca să iea puterea şi bogaţie şi 
înţelepciune și tărie și cinste și 
mărire şi laudă. 

13. Şi pe ori ce făptură care 
este in cer și pe pământ şi sub 
pământ și pe mare, adecă pe toate 
dintr'ensele le auzii zicând: Cei 
care șade pe tron și Melușălul 
are lauda și cinstea și mărirea 
și stăpinirea în veci vecilor. 

14. Şi cele patru fiinţe ziceau: 
Amin, și bătrîni căzură şi să în- 
chinară. 
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CAP. VI. 

Desfacerea celor d'intiiu șase peceţi. Cea 
dintâi vesteşte biruința lui Christos, cele 
care urmează vestesc omoruri şi suferinţe; 

G șasea pecete vestește judecata. 

1. Şi văzui când deschise Me- 
luşălul pe una din cele şapte pe- 
ceţi, şi auzii pe una dintre cele 

patru fiinţe zicend ca vuet de 
tunei: vino și uită te. 

2. Şi văzui, şi iată cal alb, şi 
: cel care şădea pe densul avea arc, 

  

și "i s6 dete cunună, și eşi bi- 
ruitor și să biruiască. 

3. Şi când deschise pecetea 
a doa, auzii pe a doa fiinţă zi- 
când: Vino şi uită te. 

4. Şi eşi alt cal roşu ca focul, 
și celui care şădea pe dânsul îi 
să dete să iea pacea de pe pă- 
ment și să se înjunghe uni pe 
alţi, și "i să dete cuţit mare. 

5. Şi când deschise pecetea 
a treia, auzii pe a treia fiinţă 

i zicând: Vino și uită te. Şi văzui, 
şi iată cal negru, și Cel care Şă- 
dea pe dânsul avea cumpănă în 

mâna sa. _ 

6. Şi auzii ca un glas în mij- 
locul celor patru ființe zicend: 

o măsură de grâu un denar, și 

trei măsuri de orz un denar! Și 

nu păgubi untdelemnul şi vinul, 

1. Şi când deschise pecetea 

a patra, auzii glasul fiinţei a patra 

zicend: Vino și uită te. 

8, Şi văzul, şi iată un cal gal 

ben verde, şi cel care şădead'a- 

supra lui, avea numele Moartea, 

şi iadul urma împreună cu densa,
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și li să dete stăpinire peste a 
patra parte a pământului, ca să 
omoare cu spadă şi foamete și 
moarte și prin fearele pămentului. 

9. Şi când deschise pecetea 
a cincea, văzui sub altar sufletele 
celor înjungheaţi pentru cuven- 
tul lui Dumnezeu şi pentru măr- 
turiea pe care o aveau. 

10. Şi strigară cu glas mare 
zicend: Până când, stăpine sânte 
și adevărate, nu judeci şi nu ră&- 
sbuni sângele nostru faţă de lo- 
cuitori pământului ? 

11. Şi li să dete fie căruia, vest- 
ment alb, şi li să zise să se mai 
repauseze puţin timp. până să îm- 
pliniască nuzmerul şi cei împreună 
slujitori ai lor şi fraţi lor care au 
să fie omorlţi ca şi ei. 

12. Și văzui când deschise 
pecetea a şasea, și s& făcu cu- 
tremur mare, şi soarele se făcu 
negru ca un sac de păr, și luna, 
întreagă să făcu ca sânge, 

13. Şi stelele cerului căzură pe 
pământ, după cum un smochin 
scuturat de vent mare 'şi aruncă 
smochinele sale ernatice, 

14. Şi cerul să desfăcu ca o 
carte înfășurată, şi ori ce mun- 
te şi insulă să mişcară din lo- 
curile lor. 

15. Şi împărați pământului și 
mai mari şi căpitani şi bogaţi și 
puternici și ori care rob și stă- 
Pin de sine să ascunseră în pe- 
șteri şi în stâncile munţilor, 

16. Şi zie muniţilor și stânci= 
lor: Cădeţi peste noi şi ascun- 
dei ne de faţa celui care şade   

pe tron şi de mânia Melușălului, 
17. Că a venit zioa cea mare 

a mânii lor, şi cine poate să stea? 

CAP. VII. 

Pecetluirea a o sută şi patruzeci şi patru de 
mii din seminția lui Israel. Mulţime $n 
vesiminte albe laudă pe Dumnezeu şi pe 
Melu şei, 

4. Şi după aceasta văzui 
patru ângeri stând la tele patru 
unghiuri ale pămentului, ţinend 
cele patru venturi ale pămentu- 
lui, ca să nu sufle vânt pe pă- 
ment, nici pe mare nici peste ori 
ce arbore. 

2. Și văzui alt ânger venind 
de la răsăritul soarelui, avend 
pecetea viului Dumnezeu, şi stigă 
cu glas mare celor patru ângeri 
cărora li să dase să vatăme pă- 
mentul și marea, 

3. Zicând: Nu vătămaţi pămen- 
tul nici marea nici arbori, penă 
ce vom fi pecetluit pe frunţile lor 
pe slujitori Dumnezului nostru. 

1. Şi auzii numărul celor pe- 
cetluiţi, o sută patruzeci şi patru 
de mii pecetluiţi din ori ce se- 
minţie a lui Israel: 

5. Din 'seninţia lui Iuda do&- 
sprezece mii pecetluiţi, 

Din seminţia lui Ruben do&- 
sprezece mii, 

Din seminţia lui Gad do&spre- 
zece mii, 

6. Din seminţia lui Așer do&- 
sprezece mii, 

Din seminţia lui Neftalim doă- 
sprezece mii,
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Din seminţia lui Manase do&- 
sprezece mii, 

7. Din seminţia lui Simeon do&- 
sprezece mii, 

Din seminţia lui Levi do&spre- 
zece mii, 

Din seminţia lui Isachar do&- 
sprezece mii, 

8. Din seminţia lui Zebulon 
-do&sprezece mii, 

Din seminţia lui Iosef do&spre- 
sece mii, 

Din semintia lui Beniamin do&- 
:sprezece mii pecetluiţi. 

9. După acestea văzui, şi 
iată gloată multă, pe care nime- 
nea nu putea so înumere, din 
ori ce neam și seminţii și po- 
poare și limbi, stând înaintea, tro- 
nului și înaintea Melușelului, îm- 
brăcaţi în vestminte albe și ra- 
muri de fenic în mâinile lor; 

10. Și strigă cu glas mare zi- 
“cend: Mântuirea este a Dumne- 
zeului nostru care șade pe tron şi 

.a Melușălului. 

11. Și toţi ângeri steteau îm- 
prejurul tronului și al bătrânilor 
şi al celor patru fiinţe, şi căzură 
pe feţele lor înaintea tronului Și 
-s& închinară lui Dumnezeu, 

12. Zicend: Amin, lauda şi mă- 
rirea și înţelepciunea și mulţu- 
mita și cinstea şi puterea şi tă- 
riea suntale Dumnezeului nostru 
în veci vecilor, amin. 

13. Şi unul dintre bătrini luâ 
“cuvântul zicându 'mi: Aceștia îm- 
brăcaţi în vestminte albe cine 
sânt și de unde veniră ? 

14. Şi “i am zis: Domnul meu,   

4U 

tu știi. Şi 'mi zise: Aceștia sânt 
care vin din mare strimtorare și 

spălară vestmintele lor şi le al: 
biră în sângele Meluşălului. 

15. Pentru aceasta sânt înain- 
tea tronului lui Dumnezeu şi îi 
slujesc zi şi noapte în templul 
său, şi cel care şade pe tron va 
locui peste dânşi 

16. Nu vor mai flămânzi nici 
nu vor mai înseta, nici nu va că- 
dea asupra lor soarele nică ori ce 
arșiţă, 

11. Pentru că Meluşălul care 
este în mijloc spre tron "i va pă- 
şuna și "i va călăuzi la ale vieţei 
isvoare de ape, şi va șterge Dum- 

nezeu ori ce lacrămă din ochilor. 

CAP. VIII. 

A șaptea pecete. Şapte ânger! cu șapte trâm- 
bite. Cei patru diinteiu cântă, 

1. Şi când deschise a şaptea 
pecete, să făcu tăcere în cer ca 
o jumătate de ceas. | 

2. Şi văzui cei şapte ângeri, 
care stau înaintea tronului, șili 

se deteră şapte trâmbiţe. 
3. Şi alt ânger veni şistete la 

altar, având tămâetoare de aur, 

şi “i să dete tămâe multă, ca să 

o dea rugăciunilor tuturor sân- 

ţilor pe altarul cei de aur înaintea 

tronului. 
4. Şi rugăciunilor sânţilor să 

sui fumul tămâii din mâna ân- 

gerului înaintea lui Dumnezeu. 

5. Şi ângerula luat tămâetoarea 

şi o umplu din focul altarului Şi 

aruncă pe pământ; şi să făcură
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tunete și vuete şi fulgere şi cu- 
tremur. 

6. Şi cei şapte ângeri avend 
şapte trâmbiţe să gătiră să trâm- 
biţeze. 

7. Și întâiul trâmbiţă; şisă făcu 
grindină şi foc amestecat în sânge 
şi fu aruncat pe pământ, şia treia 
parte din păment fu ar<ă de tot, 
şi a treia parte din arbori fu arsă 
de tot, şi ori ce earbă verde fu 
arsă de tot. 

8. Şi al doilea ânger trâm- 
biţă ; şi ca un munte mare aprins 
de foc fu aruncat în mare: şia 
treia parte din maresefăcu sânge, 

9. Şi muri a treia parte din făp- 
turi ce stint în mare, care au su- 
flare, şi a treia parte din vase 
fură stricate. 

10. Sial treilea ânger trâm- 
biţă, şi căzu din cer stea mare 
aprisă ca o făclie, şi căzu peste 
a treia parte din riuri şi peste 
isvoarele apelor. 

11. Si numele stelei sg chiamă 
Amărăciune. Si să prefăcu în a- 
mărăciune a treia. parte din ape, 
şi mulţi dintre oameni muriră de 
ape, fiind că să făcuse amari. 

12. Şial patrulea ânger trâm- 
biţă, şi fu isbită a treia parte din 
soare şi a treia parte din lună şi 
a treia parte din stele, ca sâ fie 
întunecată a treia parte a lor şi 
zioa să nu lumineze a treia parte 
a ei, și noaptea aseminea. 

13. Şi văzui, şi auzii un vultur 
sburând în înălţimea mezului zi- 
lei zicând cu glas mare: Vai, vai, 
vai locuitorilor de pe păment din 
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! pricina celorlalte glasu:i ale trâm- 
biţei celor trei ângeri care au să 
trâmbiţeze. 

CAP, IX. 

Trâmbiţa a cincea şi a şasea. Locuste din 

abis arată ostile vrăimașilor cu împăratul 

Abaton, Patru ângeri sânt deslegaii cu 
oastra ce are să pearză oameni, 

1. Şi al cincelea ânger trâm- 
Diţă; şi văzui o stea căzută din 
cer pe păment, şi "i se dete cheea 
putului abisului. 

2. Și deschise puţul abisului; 
şi să sui fum din puț ca fum de 
cuptor mare, şi soarele şi aerul 
fură întunecate de fumul puţului. 

3. Şi din fum eșiră locuste pe 
pământ, şi li să dete putere cum 
au putere szorpiile pământului, 

4. Și li să zise să nu vatăme 
earba pământului nici vre o ver- 
deaţă nici vre un arbore, fără 
numai pe oameni ca uni care nu 
au pecetea lui Dumnezeu pe frun- 
tea lor. 

5. Şilis& detecasă nu'i omoare, 
ci să fie munciţi cinci luni; şi 
muncirea lor ca muncire de scor- 
pie, când va fi înţeapat pe om. 

6. Si în acele zile oameni vor 
căuta moartea şi nu o vor găsi, 
şi vor dori să moară și moartea 
fuge de denşi. 

7. Şi chipurile locustelor ase- 
minea cu cai gătiţi spre răsboiă, 
şi pe capetele lor erau ca cununi 
aseminea aurului şi feţele lor ca   feţe de oameni, 

8. Și aveau păr ca părul de
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femei, şi dinţi lor lor erau ca de 
lei, 

9. Şi aveau platoșe ca platoşe 
de fer, și vuetul aripilor lor ca 
vuet de care de cai mulţi aler- 
gând la r&sboiti. 

10. Şi au coade aseminea scor- 
piilor și ace, şi în coadele lor 
puterea lor spre a vătăma pe oa- 
meni aceia cinci luni; 

11. Au peste dânși împărat pe 
angerul abisului, care pe «breește 
are nume Abadon, și în eleneşte 
are nume Perzătorul. 

12. Vaiul întâiu trecu; iată mai 
vin do& vaiuri după acestea, 

13. Şi al șaselea ânger trâm- 
biţă; și auzii un sunet din cele 
patru cornuri ale altarului de aur 
ce este înaintea lui Dumnezeu, 

14, Zicend celui al şaselea ân- 
gor care are trâmbiţa: Desleagă 
pe cei patru ângeri care stiut le- 
gaţi la riul cel mare, Eufrat. 

15. Și fură deslegaţi cei patru 
ângeri care erai gătiţi pentru 
ceasul și zioa şi luna şi anul, ca să 
omoare a reia parte din oameni. 

16. Şi numărul oștilor de că- 
lăreţi do& zecimi de mii de ze- 
simi de mii; auzii numărul lor. 

17. Şi astfel în vedenie văzui 
cai şi pe cei care șădeau pe deoşi 
avend platoșe ca de toc şi de ia- 
cint şi de pucioasă; şi capetele 
cailor ca capete de lei, şi din gu- 
rile lor ese foc şi fum şi pucioasă. 

13. De acestea trei — plăgi — 
fură omoriţi a treia parte din oa- 
meni, de focul şi de tumul şi de 
pucioasa ce ese din gurile lor.   
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19. Pentru că puterea cailor 
este în gura lor şi în coadele 
lor; căci coadele lor sânt asemi- 
nea șărpilor, avend capete, şi cu 
densele vatămă. 

20. Şi cei r&maşi dintre oa- 

meni, care nu fură omoriţi în a- 
ceste plăgi, nici nu să pocăiră 
de lucrurile mâinilor lor, ca să 

nu să închine la demoni şi la 
idoli cei de aur și de argint și 
de aramă și de peatră şi de lemn, 
care nu pot nici să vază nici să 
auză nici să umble, 

21. Şi nu să pocăiră de omo- 
rurile lor nici de fermecătoriile 
nici de desfrânarea nici de fur- 
turile lor. 

CAP. X. 

Angerul cu cartea deschisă, Băvârşirea tainei 
să apropie Ioan mănâncă cartea angerului. 

1. Şi văzui pe alt ânger tare 
pogorindu se din cer, încunjurat 
de nor, și curcubeiul peste capul 
lui, şi faţa lui ca soarele și pi- 
cioarele lui ca stâlpi de foc, 

2. Şi avend în mâna lui căr- 
ticică deschisă. Şi puse piciorul 
lui cel drept pe mare, iar pe cel 
stâng pe pământ, 

3. Și strigă cu glas mare după 
cum mugeşte un leu. Şi când 
strigă, cele şapte tunete spuseră 

glasurile lor. 
4. Şi când spuseră cele șapte 

tunete, eram să scriu, şi auzii 

glas din cer zicend: Pecetiuește 

cele ce spuseră cele şapte tuuete, 

și nu le scrie.
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5. Şi ângerul, pe care '] văzui 
stând pe mare și pe păment, ri- 
dică mâna lui dreaptă spre cer, 

6. Şi jură pe Cel viu în veci 
vecilor, care făcu cerul și cele ce 
sânt într'ensul şi pămentul şi 
cele ce sânt pe dânsul și marea. 
și cele ce sunt într'Ensa, că nu 
va mai fi timp, 

7. Ci în zilele glasului celui d'al 
şaptelea ânger, când are să trâm- 

biţeze, atunci este săvârşită taina 
lui Dumnezeu, cum a binevestit 
slujitorilor săi profeţi. 

8. Şi glasul pe care 'lauzisem 
din cer iarăși vorbind cu mine, 
şi zicend: du te, iea cărticica cea 

deschisă în mâna ângerului, care 

stă pe mare și pe pâment. 
9. Şi mă dusei la ânger, zi- 

cendu "i să 'mi dea cărticica. Şi 
"mi zice: iea și mănâncă o de 
tot, şi "ţă va amări pântecele, dar 
în gura ta va fi dulce ca miere. 

10. Şi luaiu cărticica din mâna, 
ângerului și o mâneaii de tot, 
și era în gura mea ca miere dulce; 
şi când o înghiţii, amărit fu pân- 
tecele meu. 

11. Şi 'mi zic: Trebue ca tu 
iarăși să profetizezi pentru po- 
poare și pentru neamuri şi pen- 
tru limbi şi pentru mulţi împărați. 

CAP. XI. 

Mesurarea templului. Doi martori omoriţă de 
„Jfeară înviează şi să înalță la cer. Trâm- 
dița a şaptea, Cântarea. Templu lui Dum- 
nezeu în cer, 

_1. Şi mi se dete o trestie ase- 
ninea unei vărgi, zicend: scoală   

și măsoară, templul lui Dumnezeu 
și altarul și pe cei care s8 în- 
chină într'ensul. 

2. Şi curtea cea din afară a 
templului scoate o afară și n'o 
măsura, pentru că fu dată nea- 
murilor, şi vor călca sânta cetate 
patruzeci şi doă de luni. 

3. Şi voi da celor doi martori 
ai mei, şi vor proftetiza îmbră- 
caţi în saci o mie do sute şaizeci 
de zile. 

4. Aceştia sint cei doi maslini 
şi cele doă sfeşnice care stau înain- 

tea Domnului pământului. 
5. Şi daca voește cineva să i 

vatăme, foe ese diu gura lor şi 
mistue pe vrăjmaşi lor; şi daca 
ar voi cineva să "i vatăme, el 
trebue astfel să fie omorit, 

6. Aceştia au putere să închiză 
cerul, ca ploae să nu ploă în zi- 
lele profeţii lor, şi putere au peste 
ape să le schimbe în sânge şi să 
loviască pămentul cu ori ce plagă 
ori de câte ori vor fi voit. 

7. Şi când vor fi sfârşit măr- 
turia lor, feara care s& sue din 
abis va face cu denși răsboiui şi i 
va birui şi “i va omori, 

8. Şi corpurile lor moarte zor 
sta pestrada cetăţii celei mari, care 
spiritual să numeşte Sodoma și 
Egipt, unde fu răstignit și Dom- 
nul Jor. 

9. Şi din popoare şi seminții și 
limbi și neamur, vor vedea, trei 
zile și jumătate corpurile lor moar- 
te, şi nu vor lăsa să fie puse în 
morment corpurile lor moarte. 

10. Şi locuitori de pe păment
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s& bucură de dânşi şi s& veselec, 
şi daruri trimit uni altora, pentru 
că acești doi proieţi munciră pe 
locuitori de pe pământ. 

11. Şi după cele trei zile și ju- 
mătate intră într'enși spirit de 
vieaţă din Dumnezeu, şi steteră 
pe picioarele lor, şi teamă mare 
căzu peste cei care "i privesc. 

12. Şi auziră glas mare din cer 
„ zicendu le: Suiţi vă aici; și să 

suiră în nor spre cer, şi vrăj- 
maşi lor îi priviră. 

13, Şi în acel ceas să făcu cu- 
tremur mare, şi a zecea parte 
din cetate căzu, și periră în cu- 
tremur nume de oameni şapte 
mii, şi cei rămași să temură și 
deteră mărire Dumnezeului ce- 
rului. 

14. Și al doilea vai trecu; iată, 
al treilea vai vine curind. 

15. Şi al șaptelea ânger tram- 
biţă; şi să fâcură glasuri multe 
în cer, zicend: Impărăţia lumii 
sa făcut a Domnului nostru şi 
a Christosului său, și va împă- 
răţi in veci vecilor. 

16. Şi cei doăzeci și patru de 
bătrini d'inaintea lui Dumnezeu, 
care săd pe tronurile lor, căzură 
pe feţele lor și să închinară lui 

Dumnezeu, 

17.Zicend: Mulţumim ţie, Doam- 
ne Dumnezeule Atotţiitorule, care 
ești şi care erai — şi care vii —, 
și pentru că ai luat puterea ta 
cea mare şi ai împărăţit, 

18. Şi neamurile fură întăritate, 
şi veni mânia ta şi timpul celor 
morţi să fie judecaţi și să dai 
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plată slujitorilor tăi profeților și 
sânţilor şi celor care să tem de 
numele t&u, celor mici şi celor 
mari, și să prăpădeşti pe cei care 
strică pământul. 

19. Şi s& deschise al lui Dum- 
nezeu templu care este în cer, 
și să arătă chivotul aşăzămentu- 
lui s&u în templul său, şi să fă- 
cură fulgere şi vuete şi tunete 
şi cutremur și grindină mare, 

CAP. XII. 

Femeea și Balaurul. Balaurul biruit de Mi 
chael urmăreşte pe femee şi pe cei din să 

mânta ei. 

1. Şi semn mare s8 arătă în 

cer, o femee înfășurată de soare, 

şi luna sub picioarele ei, şi pe 

capul ei cunună de do&sprezece 

stele, 
2. Şi având în pântece, şi strigă 

fiind în dureri de facere și mun- 

cindu se să nască. 

3. Şi să arătă alt semn în cer, 

şi iată balaur mare roșu ca fo- 

cul, având șapte capete şi zece 

coarne, şi pe capetele lui șapte 

diademe, | 

4. Si coada lui târaşte a treia 

parte din stelele cerului, şi le a- 

runcă pe pământ. Și balaurul stă 

înaintea femei care este să nască, 

ca să înghită pe copilul ei când 

va fi născut. 

5. Şi născu fiu bărbat, care să 

păşuneze cu toeag de fer toate 

neamurile; și copilul ei îu răpit 

la Dumnezeu şi la tronul său. 

6. Şi femeea fugi în pustie,
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unde are loc gătit de la Dum- 
nezeu, ca acolo să o hraniască 
timp de o mie doă sute șaizeci 
de zile. 

7: Şi să făcu resboiu în cer, 
spre a se resboi Michael şi ân- 
geri lui cu balaurul. Si balaurul 
s& resboi și ângeri lui, 

8. Şi nu isbutiră, nici locul lor 
nu mai fu aflat în cer. 

9. Şi fu aruncat balaurul cel 
mare, şarpele cel din început, 
care să numește diabolul și Sa- 
tana, care rătăcește lumea în- 
treagă, fu aruncat pe păment, şi 
ângeri săi cu dânsul fură arun- 
caţi. 

10. Şi auzii glas mare în cer, 
zicend: Acum st făcu mântuirea 
și puterea și împărăţia Dumne- 
zeului nostru și stăpinirea Chri- 
stosului său. pentru că fu arun- 
cat învinuitorul fraţilor noștri, 
care “i învinuește înaintea Dum- 
nezeului nostru zi și noapte. 

11. Şi ei îl biruiră pentru sân- 
gele Meluşălului şi pentru cu- 
ventul mărturii lor, și nu iubiră 
vieaţa lor p&nă la moarte. 

12. Pentru aceea veseliţi vă, 
ceruri şi cei care locuiţi într'en- 
sele; vai de păment şi de mare, 
fiind că să pogori diabolul la voi, 
avend mânie mare, știind că pu- 
ţin timp are. 

13. Şi când văzu balaurul 
că fu aruncat pe pământ. urmări 
pe femeea care născu pe bărbat. 

14. Şi fură date temei cele doă 
aripe de vultur mare, ca să sboare 
în pustie la locul ei, unde este   

hrănită acolo timp și timpuri şi 
jumătate de timp departe de faţa 
șarpelui. 

15. Şi aruncă șarpele din gura 
lui în urma femei apă ca un rîu, 
ca să o facă dusă de apă. 

16. Şi pămentul veni femei în 
ajutor, şi deschise pământul gura 
sa, și înghiţi riul, pe care îl a- 
runease balaurul din gura lui. 

17. Şi sa mânieat balaurulpe 
femee, și plecă să facă resboiui 
cu cei rămași din sămânţa ei care 
păstrează porunsile lui Dumne- 
zeu și au mărturia lui lisus. 

18. Şi stătui pe nisipul mării. 

CAP. XIII. 

Feara care să sue din mare, defăimand pe 
Dumnezeu şi dând răsboiii sânţilor. AUă 
Jeară sfătuină pe locuitori pământului să 

se închine ei. Numărul fearei este şase sute 
şaizeci și șase, 

4. Şi v&zui suindu se din 
mare o feară, avend zece coarne şi 
şapte capte, şi pe coarnele ei zece 
diademe, și pe capetele ei nume 
de defăimare. 

2. Şi feara pe care o văzui era 
aseminea unei pantere, şi picioa- 
rele ei ca de urs, și gura ei ca 
gură de lei; şi "i dete balaurul 
puterea lui și tronul .lui şi stă- 
pinire mare. 

3. Şi văzui unul din capetele 
ei ca înjunghieat spre moarte, şi 
rana mortii ei fu vindecată. Şi 
tot pămentul să minună urmând 
fearei, 

4. Şi s& închinară balaurului,
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fiind că dete fearei stăpînirea, şi 
să închinară fearei zicend: Cine 
este aseminea fearei, şi cine pote 
să se r&sboiască cu densa? 

5. Şi “i să dete gură să vor- 
biască lucruri mari și defăimări, 
și “i se dete putere să lucreze 
patruzeci și doă de luni. 

6. Şi deschise gura ei spre de- 
făimări împrotiva lui Dumnezeu, 
să defaime numele lui şi locuinţa, 
lui, și pe cei care locuesc în cer. 

7. Şi i să dete să facă r&sboiti 
cu sânţi și să îi biruiască, şi "i 
să dete stăpinire peste oră ce se- 
minţie și popor și limbă și neam. 

8. Şi să vor închina lui toţi lo- 
cuitori de pe păment, al căror 
nume nu este scris de la înte- 
meerea lumii în cartea vieţei 
Melușălului celui înjunghieat 

9. Daca are cineva ureche, a- 
sculte. 

10, Daca cineva duce în robie, în 
robie să duce; daca va omori ci- 
neva cu spadă, trebue ca elsă fie o- 
morit cu spadă. Aci este răbdarea 
stăruitoare și credința sânţilor. 

11. Și văzui altă feară suin- 
du se din pământ, şi avea doă 
coarne aseminea unui nelușăl şi 
vorbia ca balaur. 

12 Şi toată stăpînirea celei 
d'inteiu feare o săverșește înain- 
tea ei. Şi face pămentul și pe 
locuitori de pe el ca să se în- 
chine fearei celei d'intâiu, a cărei 
rană de moarte fu vindecată. 

13. Şi face semne mari că face 
să se pogoare și foc din cer pe 
păment înaintea oamenilor.   
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14. Și rătăceşte pe locuitori de 
pe păment pentru semnele ce "i 
fură date să le facă înaintea fea- 
rei, zicend locuitorilor de pe pă- 
ment să facă chip pentru feara, 
care are rana spadei şi [u vie, 

15. Și "i se dete să dea spirit 
chipului fearei, ca şi să vorbiască 
chipul fearei, şi să facă să fie 
omoriţi câţi nu să vor fi închi- 
nat chipului fearei. 

16. Şi face pe toţi, pecei mici 
și pe cei mari, și pe cei bogaţi 
și pe cei săraci, şi pe cei stă- 
pini de sine și pe cei robi, eaei 
să 'și pună semn pe mâna lor cea 
dreaptă sau pe fruntea lor, 

17. Ca să nu poată cineva cum- 
păra sau vinde afară de cine are 
semnul numele fearei sau numă- 
rul numelui ei. 

18. Aci este înţelepciunea. Cine 
are pricepere socotiască numărul 
fearei; căci este număr de om. 
Și numerul ei este şase sute șai- 
zeci şi şase. 

CAP. XIV. 

Meluşetlul stă pe muntele Sion cu cri însem- 
naţi. Trei ângeri vestitori. Ivangelia veci- 
mică. Paharul mânii lui Dumnezeu. Feri- 

ciți cei mori în Domnul. Angeri seceră- 
tori şi culegători de vie. 

1. Şi vE&zui, şi iată Melușă- 
lul stând pe muntele Sion, şi cu 
densul o sută patruzeci şi patru 
de mii avend scris pe frunţile 
ior numele stu și numele 'lată- 
lui său. 

2 Şi auzii glas din cer ca vuet 

2%
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de ape multe şi ca vuet de tu- 
net mare, și glasul pe care “| 
auzii ca al chitariştilor cântători* 
cu chitarele lor; 

3. Şi cântă cântare noă înain- 
tea tronului și înaintea celor pa- 
tru fiinţe şi a bătrinilor; și ni 
menea nu putea să înveţe fără 
numai cele o sută patruzeci şi 
patru de mii, cei r&scumperaţi 
de pe păment. 

4. Aceştia sunt care nu avură 
a face cu femei; căci sânt curaţi. 

Aceştia sânt, care urmează Me- 
luşălului ori unde ar merge. A- 
ceştia fură r&scumperaţi dintre 

oameni pârgă lui Dumnezeu şi 
Melus&lului, 

5. Și în gura lor nu fu găsită 
minciună; pentru că sunt desă- 
verșiţi. 

6. Şi văzui alt ânger sbu- 
rănd în mijlocul cerului, avend 
evangelie vecinică ca să bineve- 
stiască pentru cei care șăd pe 
păment şi pentru oră ce neam şi 
seminţie şi limbă şi popor, 

7. Zicend cu glas mare: Te- 
meţi vă de Dumnezeu și daţi îi 
mărire, fiind că veni ceasul ju- 
„decăței lui, și închinaţi vă Celui 
care. făcu cerul și pămentul şi 
marea şi isvoare de apă, 

8. Și alt âvger al doilea urmă 
zicend: Căzu, căzu Babilonul cel 
mare, care a adăpat toate nea- 
murile din vinul aprinderii de- 
sfrânării sale 

9. Şialtângeral treilea le urmă 
zicend cu glas mare: Daca săîn- 
chină cineva fearei şi chipului ei,   
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şi primeşte semn pe fruntea sa 
sau pe mâna sa, 

10. Şi el va bea din vinul a- 
prinderii lui Dumnezeu ce este 
turnat neamestecaţ în paharul 
mânii lui, şi va fi muncit în foc 
şi pucioasă înaintea ângerilor 
sânţi şi înaintea Melușălului. 

11. Şi fumul muncei lor în veci 
de veci să urcă în sus, și n'au 
r&paus zi şi noapte cei care să 
închină fearei și chipului ei, şi 
daca primeşte cineva semnul nu- 
melui ei. 

12. Aci este răbdarea stărui- 
toare a sânţilor, care păstrează, 
poruncile lui Dumnezeu și cre- 
dința lui lisus. 

13. Și auzii glas din cer zi- 
cend: Scrie; fericiţi morţi care 
în Domnul mor de acum, aşa 
zice Spiritul —.că să vor repausa, 
de ostenelile lor; căci lucrurile 
lor urmează cu denși. 

14. Şi v&zui, şi iată nor alb 
și pe nor văzui săzend asemuit 
pe fiul omului, avend pe capul 
lui cunună de aur şi în mâna lui 
secere ascuţită, 

15. Şi alt ânger eși din templu, 
strigând cu glas mare celui care 
şade pe nor: Trimite secerea ta 
şi seceră, că, veni ceasul să se- 
ceri, fiind că s'a copt secerișul 
pămentului. 

16. Şi aruncâ cel care şade pe 
nor secerea lui pe pământ, şi 
secerat fu pămentul, 

17. Și alt âugereșşi din templu 
ce este în cer, având şi el cosor 
ascuţit;
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18. Şi alt ânger eşi din altar, 
avend putere asupra focului, și 
strigă cu glas mare celui care 
are eosorul ascuţit, zicând: Tri- 
mite cosorul tău cel ascuţit şi 
culege struguri viei pămentului, 
fiind că sunt în puterea coptului 
broboanele ei. 

19. Şi aruncă ângerul cosorul 
său pe pământ, şi culese viea pă- 
mentului și aruncă în linul cel 
mare al mânii lui Dumnezeu. 

20. Şi linul fu călcat afară din 
cetate, şi eși sânge din lin penă 
la frânele cailor, departe o mie 
șase sute de stadii. 

CAP. XV. 

Cântarea biruitorilor fearei. Sapte ângeri cu 
şapte cupe ale mânii. 

1. Şi vă&zui în cer alt semn 
mare și minunat, şapte ângeri 
avend şapte plăci cele din urmă, 
fiind că în acestea fu săverşitlă 
mânia lui Dumnezeu. 

2. Şi v&zui ca o maresticloasă 
amestecată cu foc, şi pe birui- 

tori asupra fearei și a chipului 
și a semnului «i şi a numărului 
numelui ei stând pe marea cea 
sticloasă, având chitare ale lui 
Dumnezeu. 

3. Şi cântă cântarea. lui Moise 
slujitorul lui Dumnezeu şi cân- 
tarea Meluşălului, zicend: Mari 
şi minunate sânt lucrurile tale, 
Doamne Dumnezeule Atotţiito- 
rule; drepte și adevărate sunt 
căile tale, impărate al neamurilor; 

4. Cine nu se va teme de tine,   
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Doamne, și nu va mări numele 
tău? Că singur eşti cuvios, că 
toate neamurile vor veni şi să 
vor închina înaintea ta, că ho- 
tăririle tale fură cunoscute. 

5. Şi după acestea văzui, şi 
să deschise templul cortului măr- 
turii în cer, 

6. Şi eșiră din templu cei șapte 
ângeri care au cele șapte plăgi, 
îmbrăcaţi în in curat strălucitor 
și încinși împrejurul pepturilor 
cu încingători de aur. 

7. Şi una din cele patru fiinţe 
dete celor şapte ângeri șapte cupe 
de aur pline de mânia lui Dum- 
nezeu celui viu în veci vecilor. 

8. Și templu fu umplut de fum 
din mărirea lui Dumnezeu și din 
puterea, lui, și nimenea nu putu 
să intre în templu penă vor fi 
sfârşite cele şapte piăgi ale celor 
șapte ângeri. 

CAP. XVI. 

Pirsarea celor șapte cupe ale mânii ; și cele 

șapte plăgi ce vin asupra pământului, 

1. Si auzii glas mare zicend 
celor șapte ângeri: Mergeţi, văr- 
saţi pe păment cele şapte cupe 
ale mânii lui Dumnezeu. 

2. Si să duse cel d'intâiu și 
vărsă, cupa lui pe pământ; și să 
făcu rană rea şi pricinuitoare de 
durere pe oameni care au sem- 
nul fearei și care să închină chi- 

pului ei. 
3. Şi al doilea vărsă cupa 

lui în mare; și să făcu sânge ca
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de mort, și ori-ce suflare de vieaţă 
muri, cele ce sunt în mare. 

4. Şi al treilea vărsâ cupa lui 
în rîuri și în isvoarele apelor; şi 
să făcu sânge. 

5. Şi auzii pe ângerul apelor 
zicend: Drept eşti tu, care ești 
şi care erai, cuviosule, fiind că 
ai încuviinţat acestea, 

6. Fiind-că ei vărsară sânge de 
sânți şi de profeţi, și sânge le ai 
dat să bea; vrednici sânt. 

7. Şi auzii altarul zicend: Așa 
Doamne Dumnezeule Atotţiito- 
rule, adevărate şi drepte sânt 

judecăţile tale. 
8. Şi al patrulea vărsă cupa 

lui pe soare, și îi să dete să do- 
goriască pe oameni în foc. 

9. Şi dogoriţi fură oameni de 
arşiţă, mare, şi defăimară numele 
lui Dumnezeu care are puterea 
peste plăgile acestea, şi nu să 
pocăiră 'ca să "i dea mărire. 

10. Şi al cincelea vărsă cupa 
lui pe tronul fearei, şi s8 făcu 
împărăţia ei întunecoasă, şi ei 
'și mușcau limbile de durere, 

11. Şi defăimară pe Dumne- 
zeul cerului de durerile lor şi de 
rănile lor, şi nu s& pucăiră de 
lucrurile lor. 

12. Şi al şaselea vărsă cupa 
lui în rîul cel mare, Eufraţ; și 
secată fu apa lui, ca să fie gă- 
tită calea împărăţilor celor de la 
răsărit de soare. 

13. Şi văzui din gura balau- 
rului și din gura fearei şi din 
gura profetului mincinos trei spi- 
rite necurate ca broaște;   

14. Căci sunt spirite de demoni 
făcătoare de semne, care spirite 
să duc la împărați lumii întregi, 
ca să "i adune la răsboiul zilei 
celei mari a lui Dumnezeu Atot- 
ţiitorul. 

15. lată viu ca un fur; fericit 

cine veghează şi păstrează vest- 
mintele sale, ca să nu umble 
gol și să vază ei ruşinea lui. 

16. Şi “i adună la locul numit 
ebreește Armaghedon. 

17. Şial şaptelea vărsâ cupa 
lui în aer, și eși din templu de 
la tron glas mare zicând: S'a făcut. 

18. Şi să făcură fulgere și vuete 
şi tunete, și cutremur să făcu 
mare, cum nu se făcu de când 
să făcu om pe păment, atât de 
tare cutremur așa mare. 

19. Şi să făcu cetatea cea mare 
în trei părți, și cetăţile neamu- 
rilor căzură. Şi Babilonul cel mare 
fu adus aminte înaintea lui Dum- 
nezeu ca să “i dea paharul vi- 
nului aprinderii mânii lui. 

20. Şi ori ce insulă fugi, şi 
munți nu fură aflați. 

21. Şi grindină mare ca de greu- 
tatea unui talant să pogoară din 
cer peste oameni; şi defăimară, 
oameni pe Dumnezeu de plaga 
grindinei, pentru că foarte mare 
este plaga ei. 

CAP. XVI. 

Desfrânata cea mare numită Babilonul cel 
are umblă, beată de sânge, pe o feară cu 
șapte capete şi zece coarne. 

1. Şi veni unul dintre cei șapte
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ângeri, care au cele şapte cupe, 
și vorbi cu mine zicend: Vino, | 
îţi voi arăta judecata desfrânatei 
celei mari, care şade pe apele 
cele multe, 

2. Cu care făcură desfrânări 
împărați pămentului, și cei care 
locuesc pămentul fură îmbătaţi 

de vinul desfrânării ei. 
3. Şi mă duse în spirit în pu- 

stie. Şi v&zui o femee şăzend pe 
o feară roșie, plină de nume de 
defâimare, avend șapte capete și 
zece coarne. 

4. Şi femeea era înfășurată în 

purpuriu și roşu, și împodobită ! 
cu aur și peatră prețioasă și măr- 
găritare, avend pahar de aur în 
mâna ei plin de grozăvii și ne- 
curăţeniile desfrânării ei, 

5. Şi pe fruntea ei nume scris: 
Taină, Babilonul cel mare, mama 
destrânatelor şi a grozăviilor pă- 
mentului. 

6. Şi văzui femeea îmbătată de 
sângele sânţilor şi de sângele 
martorilor lui Iisus, şi văzend o 
mă minunaii minune mare. 

1. Și "mi zise ângerul: Pentru 
ce te minunași? Bu “ţi voi spune 
taina femei și a fearei care o 

„poartă care are cele șapte capete 
și cele zece coarne. 

8. Feara pe care o văzuși era 
şi nu este, şi are să să sue din 
abis şi să meargă spre peire; și 
să vor minuna ce: care locuesc 

pe pământ, al căror nume nu 
este scris pe cartea vieţii de la 
întemeerea lumii, deşi văd feara 
că era și nu este și de faţă va fi.   
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9. Aci este mintea care are în- 
țelepciune. Cele șapte capete sint 
șapte munţi, unde șade femeea 
asupra lor, 

10. Și împărați șapte sânt; cei 
cinci căzură, unul este,altul nu 
mai veni, și când va fi venit, trebue 
ca el să rămăie puţin timp. 

11. Şi feara, care era şi nu este, 

şi el este al optulea, şi din cei 
sapte este, şi merge spre peire. 

12, Si cele zece capete pe care 
le văzuşi sânt zece împărați, „ca 
uni care nu luară ânchă împ& 
răţie, ci ca împărați primesc stă- 
pînire un singur ceas cu feara. 

13. Aceştia au un singur gând, 
ei dau fearei atât puterea cât și 
stăpinirea lor. - 

14. Aceştia s& vor r&sboi cu 
Meluşelul și Meluşălul "i va birui, 
pentru că este Domn al domni- 
lor şi Împărat al împăraţilor, şi 
cei împrennă cu densul chemaţi 
sânt și aleși și credincioși. 

15. Şi 'mi zice: Apele pe care 
le v&zuşi, unde şade desfrânata, 
popoare și gloate sunt și nea- 
muri şi limbi. 

16. Şi cele zece coarne pe care 
le vă&zuși și feara, aceştia vor uri 
pe desfrânata. şi o vor face pu- 
stie şi oală, și vor mânca căr- 

nurile ei, şi de tot o vorarde cu 
foc; 

17. Căci Dumnezeu dete în ini- 
mile lor ca să facă gândul ei şi 
să facă o singură părere şi să dea 
fearei împâraţia lor, penăvor fi 
săverșite cuvintele lui Damnezeu. 

18. Şi femeea pe care o văzuşi



ao 
este cetatea cea mare care are 

împ&raţie peste împărați pămen 
tului. 

CAP. XVIII. 

SE vesteşte căderea desfrânatei celei mari, 
Babilonul. Poporul lui Dumnezeu primeşte 
poruncă să easă de acolo. Cei care sEjă- 
Zesc şi cei care să bucură de cădere. Urgia 
rostită de ânger, 

1. După acestea văzui pogo- 
rindu se din cer alt ânger, avend 
stăpinire mare, și pămentul fu 
luminat de mărirea lui. 

2. Și'strigă cu glas tare zicând: 
Căzu, căzu Babilonul cel mare, 
și să făcu loc de locuit al de- 
monilor și închisoare a ori că- 
rui spirit necurat și închisoare 
a ori cărei păsărele necurate şi 
urite. 

3. Pentru că din vinul apria- 
derii desfrânarii ei au băut toate 
neamurile, și împărați pămăntu- 
lui cu densa făcură desfrânări, 

bogătiră din puterea desfătării ei. 
4. Și auzii alt glas din cer 

zicend: Eșiţi dintr'ensa, poporul 
meu, ca să nu fiți părțaşi cu p&- 
catele ei, și să nu luaţi din plă- 
gile ei, 

5. Pentru că păcatele ei ajun- 
seră până la cer și Dumnezeu 
aduse aminte nedreptăţile ei. 

6. Daţi "i înapoi cum 28 dete 
și ea, şi îndoiţi îndoit potrivit cu 
lucrurile ei; în paharul în care 
turnă, turnaţi îi îndoit; 

1. Câte o măriră şi 0 desfă- 
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tară, atât daţi "i muncire și în- 
tristare. Fiind că în inima ei zice 
că şăd împărăteasă şi văduvă nu 
sunt şi întristare nici de cum nu 
voi vedea, 

8. Pentru aceea într'o singură 
zi vor veni plăgile ei, moarte și 
întristare şi foamete, şi în foc va 
fi arsă de tot; pentru că tare este 
Domnul Dumnezeu care o judecă. 

9 Si vor plânge şi s& vor 
jăli de densa ai pămentului îm- 
păraţi care făcură desfrânări cu 
ea şi să desfatără, când vor vedea 
fumul arderii ei, 

10. De departe stând de teama 
munsirii ei, zicând: Vai, vai, ce- 
tatea cea mare, Babilonul cetatea 
cea tare, că întrun singur ceas 
veni judecata ta. 

11. Şi neguţători pământului 
plâug și să întristează de dânsa 
pentru că nimenea nu mai cum- 
pără marfa lor, 

12. Marfă de aur și argint şi 
: peatră prețioasă și mărgăritare 

și neguţători pămentului să îm-! și de bis şi purpură şi mătăsă- 
rie și roşu, şi ori ce lemn mi- 
rositor bine și ori ce vas de fil- 
des şi ori ce vas din lemn pre- 
țios şi aramă și fer şi marmoră, 

13. Şi scorţişoară şi mirodenii 
și mirosuri şi mir și tămâe și vin 
şi untdelemn şi făină de grâu curat 
și grâu şi vite şi oi, și cai şi că- 
ruţe și robi, şi suflete de oameni. 

14. Şi rodul poftei sufletului tău 
s& duse de ia tine, şi toate cele 
grase şi cele strălucite periră de 
la tine, și nici de cum nule vor 
mai afla.
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15. Neguţători de acestea, care 
să îmbogăţiră de la densa, vor 
ata departe de teama muncirii ei 
plângând şi intristându se, 

16. Zicend: Vai, vai! cetatea 
cea mare, cea îmbrăcată în vest- 
ment de bis și purpură și roşu, 
și împodobită cu aur şi peatră 
prețioasă şi mărgăritar, că în- 
tr'un singur ceas fu pustiită bo- 
găţia așa de mare, 

17. Şi ori care cârmaciii și ori 
cine merge pe apă la un loc şi 
marinari și câţi lucrează marea, 
de departe steteau 

18. Și strigau văzând fumul 
arderii ei, zicend: cine este ase- 
minea, cu cetatea cea mare? 

19. Și puseră ţărină pe capetele 
lor și strigau plângând şi întri- 
strându se, zicend: Vai, vai! ce- 
tatea cea mare, în care să îm- 
bogăţiră din prețioasele ei toţi 
care au vasele pe mare, fiind că 
într'un singur ceas fu pustiită. 

20. Veseleşte te de dânsa, ce- 
rule, şi sânţilor și apostolilor şi 
profeților, pentru că Dumnezeu 
judecă judecata voastră faţă de ea, 

21. Şi un ânger virtos ri- 
dică o peatră ca o peatrâ mare 
de moară, şi aruncă în mare zi- 
cend: cu repeziciune astfel va îi 
aruncat Babilonul, cetatea cea 
mare, și nici de cum nu va mai 
fi aflată. 

22. Și glas de chitariști şi de 
cântăreți și de cântători din fluer 
şi de trâmbiţaşi nu va mai fi au- 
zit nici de cum în tine, şi ori 
care meşter de ori ce meșteșug 
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nu va mai fi aflat nică de cum 
în tine, şi uruit de peatră de 
moară nu va mai fi auzit nici de 
cum în tine, 

23. Și lumină de sfeşnie nu 
s5 va mai arăta nici de cum în 
tine, şi glas de mire şi de mi- 
reasă nu va mal fi auzit nici de 
cum în tine, fiind că neguţători 
16i erau mai mari pămentului, 
fiind că în fermecătoria ta fură 
rătăcite toate neamurile, 

24. Şi în ea fu aflat sânge de 
profeţi şi de sânţi și de toţi cei 
înjungheați pe păment. 

CAP. XIĂ. 

Cântare de liruinţă. Gătirea nunţei  Delu- 

șăluiui, Christos cu ai săi birueşte feara 
și pe închinători ei. Ospăţul paserilor. 

1. După acestea auzii ca glas 
mare de gloată multă în cerzi- 
cend: Alleluia, mântuirea și mă- 
virea și cinstea și puterea sânt 
ale Dumnezeului nostru! 

2. Pentru că adevărate şi drepte 
sânt judecăţile lui, pentru că ju- 
decă pe desfrânata cea mare ca 
una care stricâ pământul în de- 
sfrânarea ei, şi r&sbună sângele 
slujitorilor lui din mâna ei. 

3. Şi de al doilea ziseră Alleluia, 
şi fumul ci se sue în veci vecilor, 

4. Şi căzură bătrini cei do&- 
zeci şi patru şi cele patru ființe, 
şi să închinară lui Dumnezeu care 
şade pe tron, zicând: Amin, Alle- 

luia. 
5. Şi eşi din tron glas zicând: 

Lăudaţi pe Dumnezeul nostru,
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toţi slujitori lui, care vă temeţi 
de densul, cei mici şi cei mari. 

6. Și auzii ca glas de gloată 
multă şi ca vuet de ape multe 
și ca vuet de tunete tari, zicend: 
Alleluia, pentru că împărăţi Dom- 
nul Dumnezeul nostru Atotţii- 
torul. 

7. Să ne bucurăm şi să ne ve- 
selim, şi să 'i dăm mărire, fiind 
că veni nunta Melușălului și fe- 
meea lui să găti, 

3. Şi “i se dete să se îmbrace 
în vestmânt de bis strălucit cu- 
rat. Căci vestmentul de bis sânt 
r&splăţile sânţilor. 

9. Şi 'mi zice, sorie: Fericiţi 
cei chemaţi la ospăţul nuntei Me- 
lusălului. Şi 'mi zice: Aceste cu- 
vinte sunt adevărate ale lui Dum- 
nezeu. 

10. Şi căzui înaintea picioare- 
lor lui ea să mă închin lui. Și 
'mi zice: vezi să nu faci; sânt 
împreună slujitor al tău și al fra- 
ților tăi care au mărturia lui Iisus; 
lui Dumnezeu închină te; căci 
mărturia lui lisus este spiritul 
profeţii. 

11. Și v&zui cerul deschis, 
și iată un cal alb, și cel care şade 
pe dânsul este numit credincios 
şi adevărat, și în dreptate judecă, 
şi s& răsboeşte. 

12. lar ochi lui flacăre de foc, 
și pe capul lui diademe multe, 
având nume scris pe care ni- 
menea nu ?I știe de cât numai el, 

13. Şi îmbrăcat în haină stro- 
pită cu sânge, și să cheamă nu- 
mele lui Cuventul lui Dumnezeu. 

  

14. Şi oștile în cer 'i urmau pe 
cai albi, îmbrăcate în haine de 

bis alb curat. 

15. Şi din gura lui eşia spadă 
ascuţită, ca cu ea să loviască nea- 
murile; și el 'i va pășuna cu toeas 
de fer şi el va călca linul vinu- 
lui aprinderii mânii lui Dumne- 
zeu Atotţiitorul. 

16. Și are pe haina şi pe coapsa 
lui nume scris: Impărat de îm- 
p&raţi şi Domn de domni 

11. Şi văzui un ângerstând 
în soare, şi strigă cu glas mare 
zicend tuturor pasărilor caresboa- 
ră în înălțimea mezului zilei: 
Aidea, adunaţi vă la ospăţul cel 
mare al lui Dumnezeu, 

18. Ca să mâncaţi cărnuri de 
împărați şi cărnuri de căpitani 
și cărnuri de viteji şi cărnuride 
cai şi ale celor care şăd pe denşi, 
şi cărnuri de toţă stăpini de sine 
și de robi şi de mici şi de mari. 

19. Şi v&zui feara și pe împă- 
raţi pămentului și oștile lor adu- 
nate să facă r&sboiu cu cel care 
șade pe cal și cu oastea lui, 

20. Şi prinsă fu feara şi cu 
densa profetul mincinos care fă- 
cuse înaintea ei semnele, în care 
rătăci pe cei care luară semnul 
fearei și pe cei care să închinară 
chipului ei; vii fură aruncați cei 
doi în al focului lac care arde 
în pucioasă. 

21. Şi cei rămași fură omoriţi 
în spada celui care şade pe cal, 
care spadă eșise din gura lui, şi 
toate pasările fură săturate de căr- 
nurile lor.
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CAP. XX. 

Balauvul este legat. Sânţi să scoală la îm- 

părăția de o mie de ani. Gog si Magog. 

Diabolul este perdut. Judecata din urmă. 

1. Şi v&zui ânger pogorindu se 
din cer, având cheea abisului şi 
lanţ mare pe mâna lui. 

2. Şi apucâ pe balaur, şarpele 
cel din început, care este dia- 
holul şi satana, şi "| legă petimp 
de o mie de ani, 

3. Și 71 aruncă în abis, și în- 
chise și pecetlui d'asupra lui, ca 
să nu mai rătăciască neamurile, 
penă vor fi sfârșiţi cei o mie de 
ani; după aceștia trebue ca el 
să fie deslegat puţin timp. 

4. Şi v&zui tronuri, şi şăzură, 
pe ele, și li se dete judecarea, și 
zăui sufletele celor tăeaţi cu să- 
curea pentru mărturia lui Iisus 
și pentru cuvântul lui Dumnezeu, 
ea uni care nu să închinară fearei 
nici chipului ei şi nu luară sem- 
nul pe frunte și pe mâna lor; și 
învieară și împărăţiră cu Christos 
o mie de ani. 

5. Cei rămaşi dintre morţi nu 
învieară până vor fi sfârșiţi cei 
o mie de ani. Aceasta esteînttia 
înviere. 

6. Fericit și sânt cineareparte 
în înteia înviere; asupra acestora 
a doa moarte nu are stăpînire 
ci vor îi preoţi ai lui Dumnezeu 
şi ai lui Christos, şi vor împ&- 
răţi cu densul o mie de ani. 

1. Şi când vor fi sfârşiţi 
cei o mie de ani, deslegat va îi 
satana din închisoarea sa,   
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8. Şi va eşi să rătăciască nea- 
murile care sânt în cele patru 
unghiuri ale pămentului, pe Gog 
și Magog, ca să "i adune la ră- 
sboiii, al căroror număr este ca 
nesipul mării. : 

9. Şi să suiră pe faţa pămen- 
tului și încunjurară tabăra sân- 
ţilor şi cetatea cea iubită; și să 
pogori foc din cer şi "i mistui; 

10. Şi diabolul carei rătăceşte 
fu aruncat în lacul focului și pu- 
cioasei, unde este atât feara cât 
şi profetul mincinos, şi vor fi 
munciţi zi şi noapte în veci ve- 
cilor. 

11. Şi v&zui tron mare alb 
și pe cel care şade pe densul, de 
la a cărui faţă fugi pămentul și 
cerul, și nu fu aflat loc pentru 

densele. 
12. Şi văzul pe morţi cei mari 

şi pe cei mici stând înaintea tro- 
nului, și cărţile fură deschise; și 
altă carte fu deschisă, care este 
a vieţei; şi fură judecaţi morţi 
din cele scrise în cărţi potrivit 

cu lucrurile lor. - 
13. Şi dete marea pe morți 

care stint în ea, și moartea și 

iadul deteră pe morţi care sânt 

într'ensele, şi fură judecați fie 
care potrivit cu lucrurile lor. 

14. Si moartea şi iadul fură 

aruncate în lacul focului. Aceasta 

este moartea a doa, lacul focului. 

15. Şi daca cineva nu fu aflat 

scris în cartea vieţei, aruncat fu 

în lacul focului.
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CAP. XXI. 

Cerul cel nou; pământul cel nou. Noul Jeru- 
salem. Doăsprezece porți şi temelil, Lumina 

cerească, 

1. Şi vă&zui cer nou şi pă- 
mânt nou; căci întâiul cerşiîn- 

teiul păment să duseră, și marea 
nu mai este. 

2. Şi văzui cetatea sântă, noul 
Terusalem, pogorindu se din cer 
de la Dumnezeu, gătită ca o mi- 
reasă pentru bărbatul ei. 

3. Şi auzii glas mare din tron 
zicend: Iată cortul lui Dumnezeu 
cu oameni, și va locui cu dânşi, 
şi ei vor fi poporul lui, și el va 
fi Dumnezeu cu denși, 

4. Și va şterge ori ce lacrămă 
din ochi lor, și moarte nu va mai 
fi, nici întristare nici strigăt nici 

durere nu va mai fi, fiind căs& 
duseră cele d'intâiu. 

5. Şi zise Cel care şade pe tron: 
Iată. voi face toate noi. Şi zice: 
scrie, fiind că acestecuvinte stint 
credincioase şi adevărate. 

6. Şi 'mi zise: Sa făcut. Eu 
sânt Alfa şi Omega, începutul şi; 
sfărșitul. Eu "i voi da insetatului 
din izvorul apei vieţei în dar. 

7. Biruitorul va moşteni ace- 
stea, și “i voi fi Dumnezeu şi el 
'mi va, fi fiu. 

8. Iar tricoşilor şi necredincio- 
şilor şi uricioșilor şi omoritorilor 
şi desfrânaţilor şi fermecătorilor 
și idolatrilor și tuturor mincino- 
şilor partea lor te va fi în lacul 
ce arde cu foc şi pucioasă, ceea 
ce este moartea a doa.   

9. Şi veni unul din cei şapte 
ângeri care au cele șapte cupe 
ce stint umplute cu cele din urmă 
şapte plăgi, şi vorbi cu mine zi- 
cend: Vino, “ţi voi arăta pe mi- 
reasa femeea Melușălului. 

10. Şi mă duse în spirit peun 
munte mare şi înalt, şi 'miarătă 
cetatea sântă, lerusalemul, pogo- 
rindu se din cerdela Dumnezeu, 

11. Avend mărirea lui Dum- 
nezeu, luminătorul ei aseminea 
cu peatră foarte prețioasă, ca pea- 
tră de iaspe sticlind ca cristal; 

12. Avend zid mare şi înalt, 
avend doăsprezece porţi, și la 
porţi doisprezece ângeri, şi nume 
scrise d'asupra, care sunt ale celor 
doăsprezece seminţii ale fiilor lui 
Israel. 

13. Despre răsărit trei porţi, 
şi despre mează noapte trei porţi. 
și despre mează zi trei porţi, și 
despre apus trei porţi. 

14. Şi zidul cetăţii avend do&- 
sprezece temelii, şi pe densele 
do&sprezece nume ale celor doi- 
sprezece apostoli ai Melușălului. 

15. Şi vorbitorul cu mineavea 
măsură o trestie de aur, ca să 

măsoare cetatea şi porţile ei și 
zidul ei. 

16. Și cetatea, esteînpatruun- 
ghiuri, şi lungimea ei cât şi lă- 
ţimea, şi măsură cu trestia ce- 
tatea peste doăsprezece mii de 
stadii; lungimea şi lărgimea și 
înălțimea, ei sânt d'o potrivă. 

17. Şi măsură zidul ei o sută pa- 
truzeci şi patru de coturi, măsură 
de om, care este a ângerului.
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18. Şi ziditura pe d'inăuntru a 
zidului ei ea de iaspe, şi cetatea, 
de aur curat aseminea cristalu- 
lui curat. 

19. Temeliile zidului cetăţii erau 
împodobite cu ori ce peatră pre- 
țioasă; înteia temelie era de iaspe, 

a doa de safir, a treia de chal- 
chedon, a patra de smaragd, 

20. A cincea de sardonix, a 
şasea de sardiu, a șaptea de chri- 
solit, a opta de beril, a noa de 
topaz, a zecea de chrisopras, a 
unsprezecea de iacint, a doaspre- 
zecea de ametist. 

21. Şi cele doăsprezece porţi 
erau doăsprezece mărgăritare; fie 
care dintre porți era dintr'un 
mărgăritar. Şi strada cetăţii era 
de aur curat ca cristal luminos. 

22. Şi templu nu văzui într'Ensa, 
pentru că Domnul Dumnezeu 
Atotţiitorul este templul ei, şi 
Melușălul. 

23. Şi cetatea n'are trebuinţă 
de soare nici de lună, ca să o 
lumineze; fiind că mărirea lui 
Dumnezeu o lumină, şi sfeșnicul 
ei este Meluşălul, 

24. Şi vor umbla neamurile 

prin lumina ei, și împărați pă- 
mentului aduc mărirea lor la 
dânsa, 

25. Și porţile ei nu sânt nică 
de cum închise zioa, căci noapte 
nu va fi acolo. 

- 26. Şi vor aduce la densa mă- 

virea și cinstea neamurilor, 
21, Şi nu intră nică de cum 

într'ensa ori ce este spurcat şi 
cine face uriciune și minciună, 

  
    

afară numai cei scriși in cartea 
vieţei Melușălului. 

CAP. XXII. 

Riul şi pomul viețet. Fericirea vecinică. Ioan 

este martorul credincios. Făgăduința si 
judecata lui Dumnezeu. Venirea lui Chri- 

stos. 

1. Și 'mi arătă un rîu de apă 

de vieaţă curat ca un cristal, 
eșind din tronul lui Dumnezeu 

şi al Meluşălului. 
2. In mijlocul stradei ei şi al 

riului de o parte şi de alta lemn 
de vieaţă făcând do&sprezece ro- 
duri, dând pe fie care lună ro: 
dul lui, şi frunzele lemnului sînt 
spre tămăduire a neamurilor. 

3. Şi ori ce blestem nu va mai 
fi. Şi tronul lui Dumnezeu și al 
Meluşălului va fi într'ensa, și 

slujitori lui "i vor sluji 

4. Şi vor vedea faţa lui, şi 
numele lui pe frunţile lor. 

5. Şi noapte nu va mai îi, și 

nu au trebuință de lumină de 

sfeşnie şi de lumină de soare, 

pentru că Domnul Dumnezeu va 

lumina peste dânși, şi vor îm- 

părăţi în veci vecilor. 

6. Si 'mi zise: Aceste cuvinte 

sânt credincioase și adevărate, 

şi Domnul Dumnezeul spiritelor 

profeților trimise pe ângerul său 

să arate slujitorilor săi cele ce 

trebue să se facă în curind. 

7. Şi iată viă curind. Fericit 

cine păstrează cuvintele profeţii 

cărţii aceștia. | 

3. Şi eu sunt Ioan care pri-
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vesc şi auz acestea; și când auzii 

şi privii, căzui să me închin înain- 

tea picioarelor ângerului care 
'mi arată acestea. 

9. Şi 'mi zice: Vezi să nu faci; 
sint împreună slujitorul tău şi al 
fraţilor t&i profeţă şi al celor care 
păstrează cuvintele cărţii aceştia; 

lui Dumnezeu închină te. 
10. Şi 'mi zice: Nu pecetlui cu- 

vintele profeţii cărţii aceştia; căci 
timpul este aproape. 

11. Cine face nedreptate, mai 
facă nedreptate, și mânjitul să 
să fie ânchă mânjit, şi dreptul 
dreptate să mai facă, și sântul 
să fie ânchă sânţit. 

12. lată vii curind, și plata 
este cu mine, ca să dau fie că- 
ruia după cum este fapta lui. 

13. Eu sânt Alfa şi Omega, 
cel d'intâii și cel din urmă, în- 
ceputul și sfârşitul. 

14. Fericiţi care spală îmbră- 
cămintele lor, că să fie stăpiîni- 
rea lor pestelemnulvieţei şi prin 
porți să intre în cetate. 

15. Afară câini și fermecători 
şi desfrânaţi şi omoritori și ido- 

R 
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latri și ori cine face și iubește 
minciună! 

16. Eu lisus trimisei pe ân- 
gerul meu să v& mărturisiască 
acestea în faţa bisericilor. Eu 
sunt rădăcina şi neamul lui David, 
steaoa luminoasă cea de dimi- 
neaţă. 

1%. Şi spiritul și mireasa zic: 
Vino! Şi cine aude zică: Vino!şi 
cine însetează să vie, şi cine «lo- 
rește să iea apă de vieaţă în dar. 

18. Eu mărturisesc ori cui 
ascultă cuvintele profeţii cărţii 
aceștia; daca cineva va fi adăo- 
gat la ele, Dumnezeu va adaoge 
asupra lui plăgile ce stint scrise 
în cartea aceasta, 

19. Şi daca cineva va fi înlă- 
turat din cuvintele cărţii profeţii 
aceştia, Dnmnezeu va înlătura 
partea lui de la lemnul vieţei şi 
din cetatea sântă, din cele sorise 
în cartea aceasta. 

20. Zice cel care mărturisește 
acestea: Așa, viă curînd. Amin, 
vino, Doame lisuse! 

21. Darul Domnului lisus cu 
toți. 

p SFÂRŞIT.   
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