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Cuvântul lui Dumnezeu – valabil pentru
toate timpurile şi pentru toţi oamenii

Din vechime până în epoca noastră, Biblia a avut o influenţă
mare şi extinsă asupra a milioane de oameni. „Cartea cărţilor“ a
schimbat viaţa a nenumăraţi bărbaţi şi femei.

Noul Testament, a doua parte a Bibliei, a fost scris în cursul
primului secol după Cristos, şi totuşi mesajul lui rămâne valabil şi
pentru oamenii din secolul 21. Până astăzi, Biblia a fost tradusă
parţial sau complet în peste 2.200 de limbi. An de an, ea rămâne
cea mai răspândită carte de pe glob. Mesajul ei dă răspuns la
cele mai fundamentale întrebări ale omului de la începutul mile-
niului al III-lea. Ceea ce a spus Iesus Cristos se referă şi la fiecare
dintre noi cei de azi:

Vă spun adevărul, cine ascultă Cuvântul Meu şi crede în Cel
care M-a trimis are viaţă eternă; el nu vine la judecată, ci a trecut
din moarte la viaţă. Ioan 5:24

INTRODUCERE LA NOUL TESTAMENT

Biblia constă din două părţi, Vechiul şi Noul Testament. Noul
Testament conţine douăzeci şi şapte de cărţi, care au fost redac-
tate între 40 şi 100 d.Cr. Scriitorii Noului Testament fie Îl însoţiseră
personal pe Iesus Cristos, ca Ioan, Petru şi Matei, fie s-au aflat în
cel mai strâns contact cu discipolii Săi (ca Marcu şi Luca). Dum-
nezeu i-a folosit pe aceşti bărbaţi ca să transmită lumii mesajul
Său despre Iesus Cristos. El i-a călăuzit în aşa fel prin Spiritul
Său Sfânt, că ei au scris cuvintele lui Dumnezeu şi nu propriile lor
gânduri. Apostolul Paul a scris: „Toată Scriptura este inspirată de
Dumnezeu...“ (2.Timotei 3:16). Iar apostolul Petru a confirmat:
„Deoarece nicio profeţie n-a venit prin voia vreunui om, ci oame-
nii au vorbit de la Dumnezeu, călăuziţi de Spiritul Sfânt“ (2.Petru
1:21).

Noul Testament începe cu cele patru Evanghelii. Ele ne dau o
vedere de ansamblu, un rezumat al vieţii lui Iesus Cristos. Fie-
care dintre ele subliniază o caracteristică specială a Persoanei şi
lucrării Sale. Evangheliile se încheie cu relatarea despre moartea
pe cruce şi învierea Domnului Iesus Cristos – baza credinţei creş-
tine. Cartea Faptele Apostolilor relatează modul în care s-a răs-
pândit mesajul despre Iesus Cristos, mai întâi în Ierusalim, apoi
în Samaria, şi în final în regiuni întinse din Imperiul Roman. Cele
21 de scrisori sau epistole din Noul Testament constituie piatra
de temelie pentru învăţătura creştină şi sunt de cea mai mare im-
portanţă pentru Biserică [Adunare]. Cartea Apocalipsa anunţă ju-
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decăţile care vor veni peste lume înainte ca Domnul să-Şi in-
staureze Regatul glorios şi completează astfel scrierile Noului
Testament.

CUM SE CITEŞTE CU FOLOS NOUL TESTAMENT?

Recomandăm să se înceapă cu Evanghelia după Ioan, care
conţine numeroase spuse importante ale Domnului Iesus Cris-
tos, sau cu Evanghelia după Marcu, în care se succed rapid cele
mai însemnate episoade din viaţa lui Iesus Cristos. Cartea Fap-
tele Apostolilor descrie apariţia Bisericii creştine, în timp ce Scri-
soarea către Romani prezintă magistral multe învăţături creştine
esenţiale.

Dar, înainte de orice, este important să citim Sfânta Scriptură
cu respect înaintea lui Dumnezeu şi să fim deschişi pentru me-
sajul ei. Noul Testament vrea să ni-L reveleze pe Iesus Cristos
ca Salvatorul de moarte şi păcat, ca singurul Mijlocitor între Dum-
nezeu şi oameni: „Dar acestea au fost scrise ca voi să credeţi că
Iesus este Mesia, Fiul lui Dumnezeu, şi, crezând, să aveţi viaţa în
numele Lui“ (Ioan 20:31).

Cuvântul lui Dumnezeu este cea mai bună hrană pentru su-
flet: „Omul nu va trăi numai cu pâine, ci şi cu orice cuvânt care
iese din gura lui Dumnezeu“ (Matei 4:4). De aceea, este bine ca
să se citească zilnic în linişte din acest Cuvânt. Pentru aceasta,
putem să-L rugăm pe Dumnezeu să ne lumineze mintea ca să-I
înţelegem Cuvântul. Cine citeşte Biblia în felul acesta Îl va cu-
noaşte în ea pe Iesus Cristos, Fiul Dumnezeului viu, Sursa ori-
cărei păci, oricărei salvări şi oricărei împliniri în viaţă. „Dumnezeu
a iubit atât de mult lumea, încât L-a dat pe singurul Său Fiu, pen-
tru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă eternă“ (Ioan
3:16).
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LUCRURI IMPORTANTE DIN NOUL TESTAMENT

Ce este viaţa spirituală?
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Evanghelia după Matei

Evanghelia după Matei a fost scrisă de apostolul Matei (numit
şi Levi; cf. Mt.9:9-13) între 40-60 d.Cr. Ea subliniază în descrie-
rea vieţii lui Iesus Cristos că El a fost Salvatorul şi Regele („Mesia“
sau Cristosul, adică Unsul) Israelului prezis de profeţii din Vechiul
Testament. Dumnezeu confirmă prin multe semne miraculoase şi
minuni că Domnul Iesus este Cristosul, iar Fiul lui Dumnezeu vor-
beşte cu autoritate despre Regatul pe care îl va instaura. Dar po-
porul Israel L-a respins pe Mesia al său, şi El a murit pe cruce ca
Mielul de sacrificiu al lui Dumnezeu. Împreună cu Marcu şi Luca,
Matei formează grupul de Evanghelii numite „sinoptice“, căci pre-
zintă viaţa lui Iesus dintr-o perspectivă similară.

Genealogia lui Cristos Lc.3:23-38; Fap.13:23

1Cartea genealogiei lui Iesus Cristos, fiul lui David, fiul lui Abraham.

2Abraham a fost tatăl lui Isaac, Isaac a fost tatăl lui Iacob, Iacob a
fost tatăl lui Iuda şi al fraţilor acestuia, 3Iuda a fost tatăl lui Pereţ şi al lui
Zerah (mama lor a fost Tamar), Pereţ a fost tatăl lui Heţron, Heţron a fost
tatăl lui Aram, 4Aram a fost tatăl lui Aminadab, Aminadab a fost tatăl lui
Nahşon, Nahşon a fost tatăl lui Salmon, 5Salmon a fost tatăl lui Boaz
(mama lui a fost Rahab), Boaz a fost tatăl lui Obed (mama lui a fost
Rut), Obed a fost tatăl lui Iese, 6iar Iese a fost tatăl regelui David.

David a fost tatăl lui Solomon (mama acestuia fusese înainte soţia
lui Urie), 7Solomon a fost tatăl lui Roboam, Roboam a fost tatăl lui
Abiia, Abiia a fost tatăl lui Asa, 8Asa a fost tatăl lui Iosafat, Iosafat a fost
tatăl lui Ioram, Ioram a fost tatăl lui Ozia, 9Ozia a fost tatăl lui Iotam,
Iotam a fost tatăl lui Ahaz, Ahaz a fost tatăl lui Ezechia, 10Ezechia a fost
tatăl lui Manase, Manase a fost tatăl lui Amon, Amon a fost tatăl lui
Iosia, 11Iosia a fost tatăl lui Ieconia şi al fraţilor acestuia, pe timpul de-
portării în Babilon.

12După deportarea în Babilon, Ieconia a fost tatăl lui Şealtiel, Şealtiel
a fost tatăl lui Zorobabel, 13Zorobabel a fost tatăl lui Abiud, Abiud a fost
tatăl lui Eliachim, Eliachim a fost tatăl lui Azor, 14Azor a fost tatăl lui
Sadoc, Sadoc a fost tatăl lui Achim, Achim a fost tatăl lui Eliud, 15Eliud
a fost tatăl lui Eleazar, Eleazar a fost tatăl lui Matan, Matan a fost tatăl
lui Iacob, 16Iacob a fost tatăl lui Iosif, care a fost soţul Mariei, din care
S-a născut Iesus, Cel numit Cristosuln.

17Deci, de la Abraham la David sunt paisprezece generaţii, de la
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David până la deportarea în Babilon sunt paisprezece generaţii, iar de la
deportarea în Babilon la Cristos sunt tot paisprezece generaţii.

Naşterea lui Iesus Cristos Lc.1:26-38; 2:1-21
18Iată în ce fel a avut loc naşterea lui Iesus Cristos. Maria mama Lui

era logodită cu Iosif, dar înainte ca ei să trăiască împreună, ea a rămas
însărcinată prin Spiritul Sfânt. 19Iosif, logodnicul ei, care era un om drept
şi nu voia să o facă de ruşine în public, şi-a propus în secret să rupă lo-
godna cu ea.

20În timp ce se gândea la aceasta, i-a apărut în vis un înger al Dom-
nului care i-a spus: „Iosif, descendent al lui David, nu te teme să o iei pe
Maria ca soţie, căci Copilul pe care Îl poartă vine de la Spiritul Sfânt.
21Ea va naşte un Fiu, şi tu Îi vei pune numele Iesusn, pentru că El Îşi va
salva poporul de păcatele lui“. 22Toate acestea s-au întâmplat ca să se
împlinească ceea ce anunţase Domnul prin profet: 23Iată, fecioara va ră-
mâne însărcinată, va naşte un Fiu, şi Îl vor numi Emanueln, ceea ce în-
seamnă „Dumnezeu cu noi“.

24Când Iosif s-a trezit din somn, a făcut ce-i ordonase îngerul Dom-
nului şi a luat-o la el pe soţia lui, 25dar nu a avut relaţii conjugale cu ea
până când ea L-a născut pe Fiul ei [întâi născut], căruia I-a pus numele
Iesus.

Magii din Orient

2Iesus S-a născut în Betleemul din Iudeea, în zilele regelui Herodn.
Iată că la Ierusalim au venit nişte magin din Orient 2şi au zis: „Unde

este Regele evreilor care tocmai S-a născut? Într-adevăr, noi I-am văzut
steaua în Orient şi am venit să ne închinăm Lui“.

3Când a auzit aceasta, regele Herod s-a tulburat, şi întregul Ierusalim
împreună cu el. 4El i-a adunat pe toţi preoţiin principali şi pe specialiştii
în Lege pe care se baza poporul şi i-a întrebat unde urma să Se nască
Mesia. 5Ei i-au zis: „La Betleem în Iudeea, căci iată ce s-a scris de către
profet: 6Şi tu, Betleem, în ţara Iudei, nu eşti în niciun caz cel mai neîn-
semnat printre oraşele principale din Iuda, căci din tine va ieşi un Con-
ducător care va avea grijă de poporul Meu Israeln“.

7Atunci Herod i-a chemat în secret pe magi şi s-a informat cu grijă de
la ei privind clipa când apăruse steaua, 8apoi i-a trimis la Betleem, spu-
nându-le: „Duceţi-vă de luaţi informaţii exacte despre Copilaş, iar când
Îl veţi găsi anunţaţi-mă, ca să mă duc şi eu să mă închin Lui“.

Matei 1:18–2:88

1:21 Iesus: forma grecească a numelui Ieşua, care înseamnă „Dumnezeu salvează“.
1:23 Iată... Emanuel: citat din Isaia 7:14 (sec. 8 î.Cr.)
2:1 Herod: Herod cel Mare (cca 37 î.Cr.-4 î.Cr.).
2:1 Magi: adică înţelepţi [astrologi] la mezi, perşi şi babilonieni.
2:4 Preoţi: ei oficiau în templul din Ierusalim.
2:6 Şi tu... Israel: citat din Mica 5:2 (sec. 8 î.Cr.) completat de 2.Samuel 5:2, text referitor
la David, marele rege al Israelului din antichitate.



9După ce l-au ascultat pe rege, ei au plecat. Steaua pe care o văzuseră
în Orient mergea înaintea lor până când a ajuns deasupra locului unde era
Copilaşul şi s-a oprit. 10Când au văzut steaua, ei s-au bucurat nespus de
mult. 11Au intrat în casă, au văzut Copilaşul cu Maria mama Lui, s-au
prosternat şi I s-au închinat. Pe urmă, au deschis casetele cu comori şi
I-au oferit cadouri: aur, tămâie şi smirnă.

12Apoi, avertizaţi într-un vis să nu se întoarcă la Herod, s-au întors în
ţara lor pe alt drum.

Fuga în Egipt
13După ce au plecat ei, un înger al Domnului i-a apărut lui Iosif în-

tr-un vis şi i-a spus: „Scoală-te, ia Copilaşul şi pe mama Lui, fugi în
Egipt şi rămâi acolo până când îţi voi spune eu, căci Herod are de gând
să caute Copilaşul ca să-L ucidă“. 14Iosif s-a sculat, a luat Copilaşul şi pe
mama Lui şi a plecat în timpul nopţii în Egipt. 15El a rămas acolo până
la moartea lui Herod, ca să se împlinească ceea ce anunţase Domnul prin
profet: „L-am chemat pe Fiul Meu din Egipt“n.

Uciderea copiilor din Betleem
16Când Herod şi-a dat seama că a fost înşelat de magi, s-a înfuriat

foarte tare şi a dat ordin să fie ucişi toţi copiii din Betleem şi din toată
regiunea din jur, de la vârsta de doi ani în jos, după data pe care o aflase
de la magi. 17Atunci s-a împlinit ceea ce anunţase profetul Ieremia: 18„În
Rama s-au auzit strigăte, plânsete şi jale multă: Rahela îşi plânge co-
piii şi n-a vrut să fie consolată, pentru că ei nu mai sunt“n.

Întoarcerea la Nazaret Lc.2:39-40
19După ce a murit Herod, un înger al Domnului i-a apărut în vis lui

Iosif, în Egipt, 20şi i-a spus: „Scoală-te, ia Copilaşul şi pe mama Lui şi
du-te în ţara Israelului, căci au murit cei care voiau să ia viaţa Copila-
şului“. 21Iosif s-a sculat, a luat Copilaşul şi pe mama Lui şi s-a dus în ţara
Israelului.

22Totuşi, auzind că Arhelau domnea peste Iudeea în locul tatălui său
Herod, s-a temut să se ducă acolo. Avertizat într-un vis, s-a dus în regi-
unea Galileei 23şi s-a stabilit într-un oraş numit Nazaret, ca să se împli-
nească ce anunţaseră profeţii: „El va fi numit Nazarinean“.

Predicarea lui Ioan Botezătorul Mc.1:2-8; Lc.3:1-18

3În acele zile a apărut Ioan Botezătorul, care predica în deşertul Iudeei.
2El zicea: „Schimbaţi-vă atitudinea, pentru că Regatul cerurilor este

aproape!“ 3Ioan e cel pe care îl anunţase profetul Isaia când a zis: „Este
vocea celui care strigă în deşert: Pregătiţi calea Domnului, îndreptaţi-I
cărările!n“ 4Ioan purta o îmbrăcăminte făcută din păr de cămilă şi o cin-

Matei 2:9–3:4 9

2:15 L-am chemat... Egipt: citat din Osea 11:1 (sec. 8 î.Cr.).
2:18 În Rama... sunt: citat din Ieremia 31:15.
3:3 Este vocea... cărările: citat din Isaia 40:3.



gătoare de piele în jurul mijlocului. Se hrănea cu lăcuste şi cu miere săl-
batică. 5Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea şi din toată regiunea
Iordanului au venit la el. 6Mărturisindu-şi în public păcatele, se lăsau
botezaţin de el în râul Iordan.

7Dar el, văzând că veneau să fie botezaţi şi mulţi dintre farisein şi din-
tre saducein, le-a spus: „Pui de vipere, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia
viitoare? 8Produceţi deci roade care să confirme schimbarea voastră de ati-
tudine 9şi să nu credeţi că e destul să ziceţi în voi înşivă: «Îl avem ca stră-
moş pe Abraham». Într-adevăr, vă spun că Dumnezeu poate să ridice des-
cendenţi ai lui Abraham din aceste pietre. 10Toporul e pus deja la rădăcina
pomilor; orice pom care nu produce roade bune va fi tăiat şi aruncat în foc.

11Eu vă botez cu apă în vederea pocăinţein, dar Cel care vine după
mine este mai puternic decât mine, şi eu nu sunt vrednic să-I duc san-
dalele. El vă va boteza cu Spiritul Sfânt şi cu foc. 12El Îşi are în mână lo-
pata; Îşi va curăţa aria de treierat şi-Şi va aduna grâul în hambar, dar va
arde pleava într-un foc care nu se stinge niciodată“.

Botezul lui Iesus Cristos Lc.3:21-22; Io.1:32-34
13Atunci Iesus a venit din Galileea la Iordan ca să fie botezat de Ioan,

14dar Ioan încerca să-L împiedice, spunând: „Eu am nevoie să fiu bote-
zat de Tine, şi Tu vii la mine?“ 15Iesus i-a răspuns: „Lasă să fie aşa acum,
pentru că se cuvine ca noi să îndeplinim tot ce este drept“. Atunci Ioan
nu I s-a mai împotrivit.

16De îndată ce a fost botezat, Iesus a ieşit din apă. Atunci cerurile
s-au deschis pentru El, şi Ioan L-a văzut pe Spiritul lui Dumnezeu co-
borând ca un porumbel şi venind peste El. 17Şi iată, o voce din cer a spus:
„Acesta este Fiul Meu iubit, în care Îmi găsesc plăcerea“.

Ispitirea lui Iesus Mc.1:12-13; Lc.4:1-13

4Atunci Iesus a fost dus de Spirit în deşert ca să fie ispitit de diavol.
2După ce a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, El a flămân-

zit. 3Ispititorul s-a apropiat de El şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumne-
zeu, ordonă ca aceste pietre să devină pâini!“ 4Iesus i-a răspuns: „Este
scris: «Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din
gura lui Dumnezeu»n“.

Matei 3:5–4:410

3:6 Botezaţi: cuvântul grec baptizo înseamnă „a (s)cufunda“.
3:7 Farisei: membrii unui curent din cadrul iudaismului caracterizat printr-un interes puter-
nic pentru chestiuni de puritate rituală şi prin grija de a respecta cât mai strict posibil Legea
lui Moise, precum şi tradiţiile.
3:7 Saducei: membrii unui partid alcătuit din familiile marilor preoţi şi din aristocraţi. Ei
aveau bogăţie şi influenţă politică, erau amabili cu romanii şi deschişi faţă de cultura greacă.
3:11 Pocăinţă: acelaşi cuvânt grec ca schimbarea de atitudine (v. 8), iar ca verb în v. 2; de-
notând o schimbare a gândirii, el face referire la o transformare radicală a persoanei, care re-
nunţă la atitudinile ei greşite pentru a adopta un nou comportament şi o nouă perspectivă,
conforme voii lui Dumnezeu.
4:4 Omul... Dumnezeu: citat din Deuteronom 8:3.



5Atunci diavolul L-a dus în oraşul sfânt, L-a pus pe acoperişul plat al
templului 6şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos, căci
este scris: «El va da ordin îngerilor Săi cu privire la Tine, şi ei Te vor
duce pe mâini, ca nu cumva să-Ţi loveşti piciorul de vreo piatră»n“.
7Iesus i-a zis: „Pe de altă parte este scris: «Să nu-L ispiteşti pe Domnul,
Dumnezeul tău!»n“.

8Din nou, diavolul L-a dus pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate
regatele lumii şi gloria lor, 9şi I-a zis: „Îţi voi da toate acestea dacă Te vei
prosterna înaintea mea ca să mi Te închini“. 10Atunci Iesus i-a spus:
„Pleacă, Satann, căci este scris: «Domnului, Dumnezeului tău să I te în-
chini şi numai pe El să-L serveşti!»n“. 11Atunci diavolul L-a lăsat în
pace. Şi iată că nişte îngeri s-au apropiat de El şi L-au servit.

Începutul predicării lui Iesus în Galileea Mc.1:14-15
12Când Iesus a auzit că Ioan fusese arestat, S-a retras în Galileea. 13A

părăsit Nazaretul şi S-a stabilit în Capernaum, un oraş de lângă lac, în te-
ritoriul lui Zabulon şi Neftali, 14 ca să se împlinească ce anunţase profe-
tul Isaia: 15Ţară a lui Zabulon şi ţară a lui Neftali, în drum spre mare,
ţară dincolo de Iordan, Galileea cu populaţie străină! 16Poporul aflat în
întuneric a văzut o Lumină mare, iar peste cei care se găseau în ţara şi
în umbra morţii a răsărit o Lumină.n 17De atunci, Iesus a început să pre-
dice şi să spună: „Schimbaţi-vă atitudinea, căci Regatuln cerurilor este
aproape!“

Chemarea primilor discipoli Mc.1:16-20; Lc.5:1-11; Io.1:35-51
18În timp ce mergea de-a lungul Mării Galileei, El a văzut doi fraţi:

pe Simon, numit Petru, şi pe fratele său Andrei care aruncau o plasă în
mare, căci erau pescari. 19El le-a zis: „Haideţi după Mine, şi vă voi face
pescari de oameni“. 20Imediat, ei şi-au lăsat plasele şi L-au urmat ca dis-
cipoli. 21Mergând mai departe, El a văzut alţi doi fraţi: pe Iacob, fiul lui
Zebedei, şi pe fratele său Ioan, care erau într-o barcă împreună cu tatăl
lor Zebedei şi îşi reparau plasele. El i-a chemat, 22iar ei au lăsat imediat
barca şi pe tatăl lor şi L-au urmat ca discipoli.

Lucrarea lui Iesus în Galileea Lc.6:17-19
23Iesus străbătea toată Galileea; dădea învăţătură în sinagogin, pro-
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4:6 El va da... piatră: citat din Psalmul 91:11-12.
4:7 Să nu-L... Dumnezeul tău: citat din Deuteronom 6:16.
4:10 Satan: înseamnă în evreieşte „împotrivitor, acuzator“. Este un nume al diavolului, un
înger răzvrătit căzut de la Dumnezeu.
4:10 Domnului... serveşti: citat din Deuteronom 6:13.
4:15-16 Ţară... lumină: citat din Isaia 8:23–9:1.
4:17 Regat: sfera de domnie a lui Dumnezeu.
4:23 Sinagogă: loc de întâlnire frecventat de evrei în sabat şi în zilele de sărbătoare, pentru
a se ruga şi a asculta citirea şi explicarea cărţilor Vechiului Testament. Orice persoană din
asistenţă putea fi invitată să ia cuvântul.



clama vestea bună despre Regat şi vindeca orice boală şi orice infirmi-
tate în popor. 24Renumele Lui s-a răspândit în toată Siria, şi I se aduceau
toţi cei ce sufereau de boli şi de dureri de diferite feluri, demonizaţi, epi-
leptici, paralizaţi, iar El îi vindeca. 25Îl urmau mulţimi mari venite din
Galileea, din Decapolis, din Ierusalim, din Iudeea şi de dincolo de Ior-
dan.

Predica de pe Munte (capitolele 5–7)

5Când a văzut Iesus mulţimile, a urcat pe munte. El S-a aşezat, iar dis-
cipolii Lui s-au apropiat de El. 2El a luat cuvântul ca să-i înveţe şi a

zis:

Fericirile Lc.6:20-26
3„Fericiţin sunt cei care îşi recunosc sărăcia spirituală, căci Regatul

cerurilor este al lor!
4Fericiţi sunt cei ce plâng, căci vor fi consolaţi!
5Fericiţi sunt cei blânzi, căci vor moşteni pământul!
6Fericiţi sunt cei flămânzi şi însetaţi după dreptitudinen, căci vor fi

săturaţi!
7Fericiţi sunt cei care au îndurare faţă de alţii, căci vor avea parte de

îndurare!
8Fericiţi sunt cei cu o inimă curată, căci Îl vor vedea pe Dumnezeu!
9Fericiţi sunt cei ce fac pace, căci vor fi numiţi fii ai lui Dumnezeu!
10Fericiţi sunt cei persecutaţi pentru dreptitudine, căci Regatul ceru-

rilor este al lor!
11Fericiţi sunteţi când veţi fi insultaţi, când veţi fi persecutaţi şi când

se vor zice despre voi în mod fals tot felul de lucruri rele din cauza Mea!
12Bucuraţi-vă şi înveseliţi-vă, pentru că răsplata voastră va fi mare în cer!
Într-adevăr, tot aşa i-au persecutat pe profeţii care erau înainte de voi.

Discipolii – sare şi lumină
13Voi sunteţi sarea pământului. Dar dacă sarea îşi pierde gustul, cum

poate să redevină sărată? Atunci nu mai este bună decât să fie aruncată
afară şi călcată în picioare de oameni.

14Voi sunteţi lumina lumii. Un oraş situat pe un deal nu poate fi as-
cuns, 15şi nimeni nu aprinde o lampă ca să o pună sub un vas, ci o pune
pe suportul ei, şi ea dă lumină tuturor celor din casă. 16Tot aşa să strălu-
cească lumina voastră înaintea oamenilor, aşa încât ei să vadă faptele
voastre bune şi să-L glorifice pe Tatăl vostru ceresc.

Împlinirea Legii
17Să nu credeţi că am venit să abrog Legea sau Profeţii; am venit nu
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5:3 Fericiţi: adică norocoşi, de invidiat.
5:6 Dreptitudine: Sensul etic al cuvântului grec se referă la conformarea faţă de un standard,
respectiv standardul divin. Sensul juridic al aceluiaşi cuvânt grec este redat de „dreptate“.



să abrog, ci să împlinesc. 18Căci vă spun adevărul, cât timp vor exista
cerul şi pământul, nicio literă sau o parte a vreunei litere nu va dispărea
din Lege înainte ca să se fi întâmplat totul. 19Cine va încălca deci una sin-
gură dintre aceste cele mai mici porunci şi îi va învăţa pe oameni să facă
la fel va fi numit cel mai mic în Regatul cerurilor; dar cine le va pune în
practică şi îi va învăţa şi pe alţii să facă aşa va fi numit mare în Regatul
cerurilor. 20Într-adevăr, vă spun că dacă dreptitudinea voastră nu o între-
ce pe cea a specialiştilor în Lege şi pe a fariseilor, nu veţi intra în Rega-
tul cerurilor.

Îndemn la împăcare Lc.12:58-59; 1.Io.3:15
21Aţi auzit că li s-a spus celor din vechime: «Să nu ucizi!»n Oricine

ucide va trebui să răspundă în faţa tribunalului. 22Dar Eu vă spun că ori-
cine se mânie pe fratele lui va trebui să răspundă în faţa tribunalului;
oricine va spune fratelui său «Raca!»n merită să fie pedepsit de tribuna-
lul suprem;n iar cine îi va zice: «Nebunule!» este pasibil să fie aruncat
în focul iadului.

23Deci, dacă îţi prezinţi ofranda la altar şi acolo îţi aminteşti că fra-
tele tău are ceva împotriva ta, 24lasă-ţi ofranda înaintea altarului şi du-te
mai întâi să te împaci cu fratele tău, apoi vino să-ţi prezinţi ofranda.

25Pune-te rapid de acord cu adversarul tău, în timp ce eşti pe drum cu
el, ca să nu te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să nu te dea pe
mâna jandarmului şi să nu fii aruncat în închisoare. 26Îţi spun adevărul,
nu vei ieşi de acolo până când nu vei fi plătit ultimul bănuţ.

Adulter şi divorţ Mt.19:3-9; Mc.10:2-12
27Aţi auzit că s-a spus: «Să nu comiţi adulter»n. 28Dar Eu vă spun că

oricine priveşte o femeie pentru a o pofti a comis deja adulter cu ea în
inima lui. 29Dacă ochiul tău drept te face să cazi în păcat, scoate-l afară
şi aruncă-l departe de tine, pentru că este mai bine pentru tine să pierzi
una dintre părţile corpului tău decât să-ţi fie aruncat în iad tot corpul.
30Şi dacă mâna ta dreaptă te face să cazi în păcat, taie-o şi arunc-o de-
parte de tine, căci este mai bine pentru tine să pierzi doar una dintre păr-
ţile corpului tău decât să-ţi fie aruncat în iad tot corpul.

31S-a spus: «Cine divorţează de soţia lui trebuie să-i dea un certifi-
cat de divorţ»n. 32Dar Eu vă spun că oricine divorţează de soţia lui, în
afară de infidelitate, o face vinovată de adulter, iar cine se căsătoreşte cu
o femeie divorţată comite adulter.
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5:21 Să nu ucizi: citat din porunca a 6-a (Exod 20:13; Deuteronom 5:17).
5:22 Raca: imbecilule, prostule (în evreieşte).
5:22 Tribunalul Suprem: sau Sanhedrinul evreilor, prezidat de marele preot. Avea 71 de
membri.
5:27 Să nu comiţi adulter: citat din porunca a 7-a (Exod 20:14; Deuteronom 5:18).
5:31 Cine... divorţ: citat din Deuteronom 24:1.



Despre jurământ şi răzbunare Iac.5:12; Rom.12:17-19
33Aţi mai auzit că s-a spus celor din vechime: «Să nu-ţi calci jură-

mântul, ci să îndeplineşti ceea ce ai promis Domnului»n. 34Dar Eu vă
spun să nu juraţi deloc, nici pe cer, pentru că este tronul lui Dumnezeu,
35nici pe pământ, pentru că este scăunelul Său de picioaren, nici pe Ie-
rusalim, pentru că este oraşul marelui Rege. 36Nu jura nici pe capul tău,
pentru că nu poţi face nici măcar un fir de păr alb sau negru. 37Cuvântul
vostru să fie ,da‘ pentru «da», ,nu‘ pentru «nu»; ceea ce se adaugă vine
de la cel Răun.

38Aţi auzit că s-a spus: «Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte»n.
39Dar Eu vă spun să nu vă împotriviţi celui rău. Dacă cineva te loveşte
peste obrazul drept, întoarce-i-l şi pe celălalt. 40Dacă cineva vrea să te
dea în judecată ca să-ţi ia cămaşa, lasă-i şi haina, 41iar dacă cineva te
obligă să faci un kilometru, fă doi cu el. 42Dă celui ce-ţi cere şi nu întoar-
ce spatele celui care vrea să se împrumute de la tine.

Iubire faţă de duşmani
43Aţi auzit că s-a spus: «Iubeşte-l pe aproapele tăun şi urăşte-l pe duş-

manul tău». 44Dar Eu vă spun: Iubiţi-vă duşmanii şi rugaţi-vă pentru cei
care vă persecută, 45ca să arătaţi că sunteţi fii ai Tatălui vostru ceresc,
pentru că El face să răsară soarele peste cei răi şi peste cei buni şi face
să plouă peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. 46Dacă îi iubiţi pe cei care
vă iubesc, ce răsplată meritaţi? Oare nu fac tot aşa şi perceptoriin? 47Iar
dacă vă salutaţi doar fraţii, ce lucru neobişnuit faceţi? Oare păgânii nu
fac la fel? Fiţi deci perfecţi, aşa cum şi Tatăl vostru ceresc este perfect!

Despre acte de caritate

6Aveţi grijă să nu vă îndepliniţi îndatoririle religioase înaintea oame-
nilor ca să fiţi văzuţi de ei; altfel, nu veţi avea răsplată de la Tatăl

vostru ceresc. 2Deci, când faci o donaţie cuiva nu suna din trompetă îna-
intea ta, cum fac ipocriţii în sinagogi şi pe străzi, ca să primească gloria
care vine de la oameni; vă spun adevărul, şi-au primit deja răsplata. 3Dar
tu, atunci când faci o donaţie, să nu ştie mâna ta stângă ce face dreapta,
4pentru ca donaţia ta să se facă în secret, iar Tatăl tău, care vede în se-
cret, te va răsplăti.

Despre rugăciune Lc.11:1-4
5Şi când vă rugaţi să nu fiţi ca ipocriţii, căci le place să se roage stând
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5:33 Să nu-ţi... jurământ: citat din Numeri 30:3.
5:34-35 Cer... picioare: trimitere la Isaia 66:1.
5:37 Cel Rău: adică diavolul.
5:38 Ochi... dinte: citat din Exod 21:24 (principiu repetat în Levitic 24:20; Deuteronom
19:21).
5:43 Iubeşte-l pe aproapele tău: citat din Levitic 19:18.
5:46 Perceptori: evrei care cumpăraseră de la autorităţile romane dreptul de a strânge im-
pozitele şi care erau consideraţi nişte păcătoşi vrednici de dispreţ şi trădători.



în picioare în sinagogi şi la colţurile străzilor, pentru a fi văzuţi de oa-
meni. Vă spun adevărul, şi-au primit deja răsplata. 6Ci tu, când te rogi,
intră în camera ta, încuie uşa şi roagă-te Tatălui tău care este acolo în
locul secret; şi Tatăl tău, care vede în secret, te va răsplăti.

7Când vă rugaţi, să nu repetaţi mereu acelaşi lucru, aşa cum fac pă-
gânii, care cred că dacă spun multe cuvinte vor fi ascultaţi. 8Voi să nu fiţi
ca ei, căci Tatăl vostru ştie de ce aveţi nevoie înainte ca să-I cereţi. 9Iată
deci cum să vă rugaţi: Tatăl nostru ceresc, să fie sfinţit numele Tău! 10Să
vină Regatul Tău, voia Ta să fie făcută pe pământ aşa cum se face şi în
cer! 11Dă-ne astăzi pâinea noastră zilnică! 12Şi ne iartă datoriile, aşa cum
le-am iertat şi noi pe ale datornicilor noştri! 13Nu ne expune ispitei, ci
scapă-ne de cel Rău! [Căci ale Tale sunt pentru totdeauna domnia, pu-
terea şi gloria. Amen]“.

14Dacă le iertaţi oamenilor greşelile, vi le va ierta şi vouă Tatăl vos-
tru ceresc, 15dar dacă nu le veţi ierta altora, nici Tatăl vostru nu va ierta
greşelile voastre.

Despre post
16Când postiţi, să nu vă luaţi nişte feţe posomorâte, ca ipocriţii, care

îşi urâţesc feţele pentru a arăta oamenilor că postesc. Vă spun adevărul:
şi-au primit deja răsplata. 17Tu însă, când posteşti, parfumează-ţi capul
şi spală-ţi faţa, 18ca să arăţi nu oamenilor că posteşti, ci Tatălui tău, care
este acolo în locul secret; şi Tatăl tău, care vede în secret, te va răsplăti.

Comori pe pământ şi în cer Lc.12:15-34; 1.Tim.6:9-10
19Nu vă adunaţi comori pe pământ, unde le pot distruge moliile şi ru-

gina şi unde hoţii pot să facă spargere şi să le fure, 20ci adunaţi-vă comori
în cer, unde moliile sau rugina nu le distrug, şi unde hoţii nu pot să facă
spargere şi să le fure. 21Într-adevăr, acolo unde-ţi este comoara îţi va fi
şi inima.

22Ochiul este lampa corpului. Deci, dacă ochiul tău e în stare bună, tot
corpul tău va fi luminat, 23dar dacă ochiul tău este în stare rea, tot cor-
pul tău va fi în întuneric. Deci, dacă însăşi lumina din tine e întunecată,
ce mare este acest întuneric!

24Nimeni nu poate servi doi stăpâni, căci ori îl va urî pe unul şi îl va
iubi pe celălalt, ori se va ataşa de unul şi îl va dispreţui pe celălalt. Nu
puteţi să-i serviţi pe Dumnezeu şi baniin.

Despre îngrijorări nenecesare
25De aceea vă spun: Nu vă îngrijoraţi pentru viaţa voastră, de ceea ce

veţi mânca sau de ceea ce veţi bea, nici pentru corpul vostru, de ceea ce
veţi îmbrăca. Oare nu este viaţa mai mult decât hrana, iar corpul mai
mult decât îmbrăcămintea? 26Priviţi păsările cerului: ele nu seamănă şi
nu seceră, nu adună nimic în hambare, şi totuşi Tatăl vostru ceresc le
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6:24 Banii: literal Mamona, cuvânt aramaic ce denotă bogăţia, personificată ca divinitate.



hrăneşte. Oare nu valoraţi mult mai mult decât ele? 27Cine dintre voi,
prin îngrijorările sale, poate să adauge o clipă la durata vieţii sale?

28Şi de ce vă îngrijoraţi cu privire la îmbrăcăminte? Observaţi cum
cresc crinii de pe câmp: ei nu lucrează şi nu ţes, 29totuşi vă spun că nici
Solomonn însuşi, în toată gloria lui, n-a fost îmbrăcat aşa de frumos ca
unul dintre ei. 30Dacă Dumnezeu îmbracă astfel iarba de pe câmp, care
astăzi este verde, şi mâine va fi aruncată în cuptor, oare nu vă va îm-
brăca cu mult mai mult pe voi, oameni cu credinţă puţină? 31Nu vă în-
grijoraţi deci şi nu spuneţi: «Ce vom mânca? Ce vom bea? Cu ce ne vom
îmbrăca?» 32Căci păgânii caută toate aceste lucruri. Ori, Tatăl vostru ce-
resc ştie că aveţi nevoie de toate acestea. 33Căutaţi mai întâi Regatul lui
Dumnezeu şi dreptitudinean Lui, şi toate acestea vi se vor da în plus.
34Nu vă îngrijoraţi deci cu privire la ziua de mâine, pentru că ziua de
mâine va avea grijă de ea însăşi. Fiecărei zile îi ajunge necazul ei.

Atenţionare privind faptul de a nu judeca Lc.6:37-38; 6:41-42

7Nu judecaţi ca să nu fiţi judecaţi, 2căci veţi fi judecaţi cu judecata cu
care veţi judeca şi se va folosi pentru voi măsura de care vă veţi servi.

3De ce vezi tu paiul care este în ochiul fratelui tău şi nu observi bârna
care e în ochiul tău? 4Sau cum poţi să-i spui fratelui tău: «Lasă-mă să-ţi
scot paiul din ochi», atunci când ai o bârnă în al tău? 5Ipocritule, scoate
mai întâi bârna din ochiul tău, şi atunci vei vedea limpede ca să scoţi
paiul din ochiul fratelui tău!

6Nu daţi câinilor ceea ce este sfânt şi nu vă aruncaţi perlele înaintea
porcilor, ca să nu le calce în picioare, întorcându-se pentru a vă sfâşia!

Îndemn la rugăciune Lc.11:5-13
7Cereţi, şi vi se va da; căutaţi, şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide!

8Într-adevăr, oricine cere primeşte, cine caută găseşte, iar cui bate i se va
deschide. 9Cine dintre voi va da fiului său o piatră dacă îi cere pâine?
10Sau dacă cere un peşte, îi va da oare un şarpe? 11Deci dacă, răi cum
sunteţi, ştiţi să daţi lucruri bune copiilor voştri, cu atât mai mult Tatăl
vostru ceresc va da lucruri bune celor care I le cer!

Rezumatul Legii – Cele două căi Lc.13:23-25
12Tot ce doriţi să facă oamenii pentru voi faceţi şi voi pentru ei, căci

aceasta ne învaţă Legea şi Profeţiin.
13Intraţi pe poarta strâmtă! Într-adevăr, largă este poarta, lată e calea

care duce la pierzare, şi sunt mulţi cei care intră pe acolo; 14dar strâmtă
este poarta, îngustă e calea care duce la viaţă, şi puţini sunt cei care o gă-
sesc.
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6:29 Solomon: unul dintre cei mai mari regi ai Israelului, fiul lui David.
6:33 Dreptitudine: adică modul Lui de a face şi de a fi drept (conform standardului Său).
7:12 Legea şi Profeţii: adică Vechiul Testament.



Avertizare privind profeţii falşi Mt.24:3-13,24; Lc.6:43-46
15Feriţi-vă de profeţii falşi! Ei vin la voi în şube din piele de oaie, dar

pe dinăuntru sunt nişte lupi răpitori. 16Îi veţi recunoaşte după roadele lor.
Oare se culeg struguri de pe spini sau smochine de pe ciulini? 17Orice
pom bun produce roade bune, dar pomul rău produce roade rele. 18Un
pom bun nu poate produce roade rele şi un pom rău nu poate produce
roade bune. 19Orice pom care nu produce roade bune este tăiat şi pus pe
foc. 20Deci, îi veţi recunoaşte după roadele lor.

21Nu oricine Îmi spune: «Doamne, Doamne» va intra în Regatul ce-
rurilor, ci numai cine face voia Tatălui Meu ceresc. 22Mulţi Îmi vor spune
în ziua aceea: «Doamne, Doamne, n-am profeţit noi în numele Tău?
N-am scos noi demoni în numele Tău? N-am făcut noi multe miracole
în numele Tău?» 23Atunci le voi declara: «Niciodată nu v-am cunoscut.
Îndepărtaţi-vă de Mine, voi care faceţi răul!n»

Constructorul înţelept şi cel nechibzuit Lc.6:47-49
24De aceea, oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi le pune în prac-

tică va semăna cu un om prevăzător care şi-a construit casa pe stâncă. 25A
căzut ploaia, au venit şuvoaiele de apă şi au suflat vânturile, şi au lovit
casa aceea, şi ea nu s-a prăbuşit, pentru că avea fundaţia pe stâncă. 26Dar
oricine aude aceste cuvinte pe care le spun Eu, dar nu le pune în prac-
tică, va semăna cu un nebun care şi-a construit casa pe nisip. 27A căzut
ploaia, au venit şuvoaiele de apă şi au suflat vânturile, şi au lovit casa
aceea, şi ea s-a prăbuşit, şi ruina ei a fost mare“.

28Când Iesus a sfârşit de rostit aceste cuvinte, mulţimile au rămas ui-
mite de învăţătura Lui, 29pentru că El le învăţa cu autoritate, nu ca spe-
cialiştii lor în Lege.

Vindecarea unui lepros Mc.1:40-45; Lc.5:12-16

8Când Iesus a coborât de pe munte, L-a urmat o mare mulţime.
2Atunci s-a apropiat un lepros, s-a prosternat înaintea Lui şi I-a zis:

„Doamne, dacă vrei, poţi să mă faci curat“. 3Iesus a întins mâna, l-a atins
şi i-a spus: „Vreau. Fii curat!“ Şi el s-a curăţat imediat de leprăn. 4Iesus
i-a spus: „Să nu vorbeşti cu nimeni despre aceasta, ci du-te de te arată
preotului şi adu ofranda pe care a ordonat-o Moise ca să le servească de
mărturie“.

Ofiţerul roman din Capernaum Lc.7:1-10
5Când Iesus a intrat în Capernaum, a venit la El un ofiţer roman, care

L-a rugat, zicând: 6„Domnule, servitorul meu zace în casă atins de pa-
ralizie şi suferă mult“. 7Iesus i-a răspuns: „Voi veni şi-l voi vindeca“.
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7:23 Niciodată... faceţi răul: citat din Psalmul 6:8.
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8Ofiţerul a răspuns: „Domnule, nu sunt vrednic să intri sub acoperişul
meu, ci zi doar un cuvânt, şi servitorul meu va fi vindecat. 9Într-adevăr,
şi eu sunt un om supus superiorilor, am soldaţi în subordinea mea, iar
când spun unuia: «Du-te!», el se duce, sau când spun altuia: «Vino!», el
vine. De asemenea, când spun sclavului meu: «Fă cutare lucru!», el îl
face“.

10Iesus S-a mirat când l-a auzit şi a zis celor care Îl însoţeau: „Vă
spun adevărul, nici chiar în Israel n-am găsit o credinţă aşa de mare. 11Vă
spun că vor veni mulţi de la est şi de la vest şi vor sta la masă cu Abra-
ham, Isaac şi Iacob în Regatul cerurilor. 12Dar cei cărora le era destinat
Regatul vor fi aruncaţi în întunericul de afară, unde vor fi plâns şi scrâş-
nete din dinţi“.

13Apoi Iesus a zis ofiţerului: „Pleacă! Va fi aşa cum ai crezut tu“. Şi
servitorul lui s-a vindecat chiar în ora aceea.

Vindecarea soacrei lui Petru şi a altor bolnavi
Mc.1:29-39; Lc.4:38-44
14Iesus S-a dus apoi la casa lui Petru. A văzut-o pe soacra acestuia

culcată, având febră. 15El i-a atins mâna, şi febra a lăsat-o; apoi ea s-a
sculat şi L-a servit.

16Când s-a făcut seară, au adus la Iesus mulţi demonizaţi. El a alun-
gat spiritele prin cuvântul Lui şi a vindecat toţi bolnavii. 17Astfel s-a îm-
plinit ce anunţase profetul Isaia: El ne-a luat slăbiciunile şi ne-a purtat
bolile.n

Preţul urmării lui Iesus Lc.9:57-62
18Când a văzut Iesus mulţimea din jurul Lui, a dat ordin să se treacă

de cealaltă parte a lacului. 19Un specialist în Lege s-a apropiat şi I-a spus:
„Învăţătorule, Te voi urma oriunde vei merge!“ 20Iesus i-a răspuns: „Vul-
pile au vizuini şi păsările cerului au cuiburi, dar Fiul Omuluin nu are un
loc unde să-Şi plece capul“.

21Un altul, dintre discipolii Săi, I-a zis: „Doamne, dă-mi voie să mă
duc mai întâi să-mi înmormântez tatăl“. 22Dar Iesus i-a răspuns: „Lasă
morţii să-şi înmormânteze morţii!“

Iesus potoleşte furtuna Mc.4:35-41; Lc.8:22-25; Ps.89:9
23El S-a suit în barcă, iar discipolii Săi L-au urmat. 24Deodată, s-a

stârnit pe lac o furtună aşa de mare, că barca era acoperită de valuri. Şi
El dormea. 25Discipolii s-au apropiat şi L-au trezit, zicând: „Doamne,
salvează-ne, o să murim!“ 26Şi El le-a zis: „De ce sunteţi aşa de fricoşi,
oameni cu credinţă puţină?“ Atunci S-a ridicat, a ameninţat vânturile şi
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8:17 El ne-a luat... bolile: citat din Isaia 53:4.
8:20 Fiul Omului: expresie prin care Iesus Se desemna adesea pe Sine Însuşi, cu trimitere
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marea, şi s-a făcut o linişte mare. 27Aceşti oameni au fost foarte uimiţi
şi au zis: „Ce fel de om este Acesta, căci şi vânturile şi marea ascultă de
El?“

Vindecarea a doi demonizaţi Mc.5:1-20; Lc.8:26-39
28Când a ajuns pe celălalt ţărm, în ţinutul gadarenilor, I-au ieşit în în-

tâmpinare doi demonizaţi care ieşeau din morminte. Erau aşa de peri-
culoşi, că nimeni nu putea trece pe drumul acela. 29Ei au început să
strige: „Ce avem de-a face cu Tine, Iesuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit
ca să ne chinuieşti înainte de timpul fixat?“

30Departe de ei era o turmă mare de porci care păşteau. 31Demonii
L-au rugat pe Iesus: „Dacă ne scoţi afară, trimite-ne în turma de porci!“
32El le-a zis: „Duceţi-vă!“ Ei au ieşit şi au intrat în porci. Şi iată că toată
turma s-a repezit în jos pe panta abruptă, până în mare, şi a pierit în ape.

33Dar porcarii au luat-o la fugă şi s-au dus în oraş ca să spună tot ce
se petrecuse, şi ce se întâmplase cu cei demonizaţi. 34Atunci toţi locui-
torii oraşului au ieşit ca să-L întâlnească pe Iesus. Când L-au văzut,
L-au rugat să plece din regiunea lor.

Vindecarea unui paralitic Mc.2:1-12; Lc.5:17-26

9Atunci Iesus S-a suit în barcă, a traversat din nou marea şi S-a dus în
oraşuln Lui. 2Şi iată că nişte oameni au adus la El un paralitic întins

pe un pat. Iesus, când le-a văzut credinţa, a zis paraliticului: „Curaj, fiu-
le! Păcatele îţi sunt iertate“.

3Atunci, câţiva specialişti în Lege şi-au zis: „Acest Om blasfemiază“.
4Iesus însă le ştia gândurile; El a zis: „De ce aveţi gânduri rele în ini-

mile voastre? 5Într-adevăr, ce este mai uşor, să zici: «Păcatele îţi sunt
iertate» sau: «Ridică-te şi umblă!»? 6Dar ca să ştiţi că Fiul Omului are
pe pământ puterea de a ierta păcatele“ – atunci El i-a zis paraliticului:
„Ridică-te, ia-ţi patul şi du-te acasă!“ 7El s-a ridicat şi s-a dus acasă.
8Când mulţimea a văzut aceasta, s-a minunat şi L-a glorificat pe Dum-
nezeu, care a dat oamenilor o asemenea putere.

Chemarea lui Matei Mc.2:13-17; Lc.5:27-32
9După ce a plecat de acolo, Iesus a văzut un om, numit Matei, care

stătea la masa unde se adunau impozitele. El i-a zis: „Urmează-Mă!“
Acest om s-a ridicat şi L-a urmat.

10În timp ce Iesus stătea la masă în casă, mulţi perceptori şi păcătoşin

au venit să stea la masă împreună cu El şi cu discipolii Lui. 11Fariseii au
văzut aceasta şi au zis discipolilor Lui: „De ce mănâncă Învăţătorul vos-
tru cu perceptorii şi cu păcătoşii?“ 12Dar Iesus i-a auzit şi a zis: „Nu cei
sănătoşi au nevoie de medic, ci cei bolnavi. 13Duceţi-vă să învăţaţi ce

Matei 8:27–9:13 19

9:1 Capernaum (cf. Mt.4:13).
9:10 Păcătoşi: adică judecaţi ca atare de cei ce se credeau drepţi.



înseamnă: Doresc îndurare, şi nu sacrificiin. Într-adevăr, n-am venit să-i
chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi [să-şi schimbe atitudinea]“.

Despre post. Parabolele cu peticul nou şi cu vinul nou
Mc.2:18-22; Lc.5:33-39
14Atunci au venit la El discipolii lui Ioan şi au zis: „De ce noi şi fari-

seii postim des, iar discipolii Tăi nu postesc?“ 15Iesus le-a răspuns: „Pot
oare invitaţii la nuntă să fie trişti cât timp mirele este cu ei? Vor veni
însă zilele când mirele le va fi luat, şi atunci vor posti.

16Nimeni nu coase un petic de pânză nouă la o haină veche, pentru că
peticul va smulge o parte din haină şi ruptura se face mai mare. 17Nu se
pune nici vin nou în burdufuri vechi, altfel ele se sparg, vinul curge, iar
burdufurile sunt pierdute; ci se pune vinul nou în burdufuri noi, şi astfel
ambele se păstrează bine“.

Vindecarea unei femei cu hemoragie. Învierea fiicei lui Iair
Mc.5:22-43; Lc.8:41-56
18În timp ce Iesus le vorbea, a intrat un conducătorn, s-a prosternat

înaintea Lui şi I-a zis: „Fiica mea tocmai a murit, dar vino, pune-Ţi mâna
peste ea, şi va reveni la viaţă!“ 19Iesus S-a ridicat şi l-a urmat cu disci-
polii Lui.

20Atunci o femeie care de doisprezece ani suferea de hemoragii s-a
apropiat de El prin spate şi I-a atins marginea hainei, 21căci îşi zicea:
„Dacă aş putea doar să-I ating haina, aş fi vindecată“. 22Iesus S-a întors
şi a văzut-o. El i-a zis: „Curaj, fiică, credinţa ta te-a salvat!“ Şi femeia a
fost vindecată chiar în clipa aceea.

23Când Iesus a ajuns la casa conducătorului, a văzut acolo cântăreţii
la flaut şi mulţimea zgomotoasă. 24El le-a zis: „Plecaţi, pentru că fetiţa
n-a murit, ci doarme“. Ei îşi băteau joc de El. 25După ce mulţimea a fost
scoasă afară, El a intrat, a luat-o de mână, şi fetiţa s-a sculat. 26Vestea
aceasta s-a răspândit în toată regiunea aceea.

Vindecarea a doi orbi şi a unui demonizat Mc.8:22-26
27Când Iesus a plecat de acolo, a fost urmat de doi orbi care strigau:

„Fie-Ţi milă de noi, Fiule al lui Davidn!“ 28Când a intrat în casă, orbii
s-au apropiat de El, şi Iesus le-a zis: „Credeţi că pot face acest lucru?“
Ei I-au zis: „Da, Doamne“. 29Atunci El le-a atins ochii, zicând: „Să vi se
facă după credinţa voastră!“ 30Şi ochii li s-au deschis. Iesus le-a spus pe
un ton aspru: „Aveţi grijă să nu ştie nimeni!“ 31Dar nici n-au ieşit bine
că au şi vorbit despre El în toată regiunea aceea.
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9:13 Vreau... sacrificii: citat din Osea 6:6.
9:18 Conducător: conducătorul unei sinagogi.
9:27 Fiul lui David: titlu dat lui Mesia, Cel aşteptat de evrei, mai ales pe baza lui 2.Samuel
7:12-16; Isaia 9:6-7.



32În timp ce ieşeau ei, a fost adus la Iesus un demonizat mut. 33El a
scos demonul, şi mutul a început să vorbească. Mulţimea zicea uimită:
„Niciodată nu s-a mai văzut aşa ceva în Israel“, 34dar fariseii ziceau: „El
scoate demonii cu ajutorul prinţului demonilor“.

Marele seceriş
35Iesus străbătea toate oraşele şi satele; El dădea învăţătură în sina-

gogi, proclama vestea bună despre Regat şi vindeca orice fel de boală şi
orice fel de infirmitate.

36Văzând mulţimile, S-a umplut de compătimire pentru ele, căci erau
obosite şi abătute ca nişte oi care nu au păstor.n 37Atunci, El a zis disci-
polilor Săi: „Secerişul este mare, dar lucrătorii sunt puţini. Rugaţi-L deci
pe Stăpânul secerişului să trimită lucrători la secerişul Său!“

Trimiterea celor doisprezece apostoli Mc.3:13-19; 6:7-11

10Apoi Iesus i-a chemat pe cei doisprezece discipoli şi le-a dat pu-
terea de a scoate spiritele necurate şi de a vindeca orice boală şi

orice infirmitate.
2Iată numele celor doisprezece apostolin: cel dintâi Simon, numit

Petru, şi Andrei, fratele său; Iacob, fiul lui Zebedei, şi Ioan, fratele său;
3Filip şi Bartolomeu; Toma şi Matei, perceptorul; Iacob, fiul lui Alfeu,
şi Tadeu; 4Simon cananituln şi Iuda Iscariotn, cel care L-a trădat pe Iesus.

5Aceştia sunt cei doisprezece pe care i-a trimis Iesus, după ce le-a dat
următoarele instrucţiuni: „Nu vă duceţi la neevrei şi nu intraţi în oraşele
samaritenilor! 6Duceţi-vă mai degrabă la oile pierdute ale comunităţiin

Israelului! 7Pe drum, predicaţi, zicând: «Regatul cerurilor este aproape»!
8Vindecaţi bolnavi, înviaţi morţi, curăţaţi leproşi, scoateţi demoni! Aţi
primit gratuit, daţi gratuit! 9Nu luaţi nici aur, nici argint, nici aramă în
pungile voastre, 10nici sac de călătorie, nici două cămăşi, nici sandale,
nici toiag, căci lucrătorul îşi merită hrana!

11În fiecare oraş sau sat în care ajungeţi, informaţi-vă ca să ştiţi cine
este vrednic să vă primească, şi rămâneţi la el până la plecarea voastră!
12Când intraţi în casă, salutaţi-i pe cei ce locuiesc acolo! 13Dacă ei sunt
vrednici de aceasta, pacea voastră să vină peste ei; dar, dacă nu sunt
vrednici, pacea voastră să revină la voi. 14Dacă nu veţi fi primiţi sau dacă
nu vi se vor asculta cuvintele, ieşiţi din casa aceea sau din oraşul acela
şi scuturaţi praful de pe picioaren! 15Vă spun adevărul, în ziua judecăţii
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9:36 Ca nişte... păstor: comparaţie preluată din Numeri 27:17.
10:2 Apostoli: trimişi, mesageri investiţi cu autoritate.
10:4 Cananit: termen care denota membrul unui partid de patrioţi evrei creat pentru a rezista
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10:14 Scuturaţi... picioare: evreii aveau obiceiul de a scutura praful de pe picioare când pă-
răseau o localitate neevreiască; ei exprimau astfel separarea lor de cei care nu se închinau ade-
văratului Dumnezeu.



ţara Sodomei şi Gomorein va fi tratată mai puţin aspru decât oraşul acela.
16Iată că Eu vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lupilor; fiţi deci prevăză-
tori ca şerpii şi puri ca porumbeii!

Persecuţiile viitoare Lc.12:11-12; 21:12-17
17Păziţi-vă de oameni, pentru că vă vor da pe mâna autorităţilor şi vă

vor biciui în sinagogile lor! 18Din cauza Mea, veţi fi duşi înaintea gu-
vernatorilor şi înaintea regilor, ca să depuneţi mărturie înaintea lor şi a
neevreilor.

19Dar, când vă vor aresta, să nu vă îngrijoraţi nici de modul cum veţi
vorbi, nici de ceea ce veţi spune, pentru că ce veţi avea de zis vi se va
da chiar în clipa aceea. 20Într-adevăr, nu voi veţi vorbi, ci Spiritul Tată-
lui vostru va vorbi în voi.

21Fratele îl va da pe fratele său la moarte şi tatăl pe copilul lui; copiii
se vor ridica împotriva părinţilor lor şi îi vor face să moară. 22Veţi fi urâţi
de toţi din cauza numelui Meu, dar cine va persevera până la sfârşit va
fi salvat. 23Când vă vor persecuta într-un oraş, fugiţi în altul! Vă spun
adevărul, nu veţi fi sfârşit de străbătut toate oraşele din Israel înainte de
venirea Fiului Omului.

24Un discipol nu este mai presus de învăţătorul său, nici un sclav mai
presus de stăpânul său. 25E suficient pentru discipol să devină ca învăţă-
torul lui, iar pentru sclav ca stăpânul său. Şi dacă pe Stăpânul casei L-au
numit Beelzebuln, cu atât mai mult îi vor numi aşa pe cei din casa Lui!

Despre depunerea de mărturie Lc.12:2-9
26Deci să nu vă temeţi de ei, căci nu există nimic ascuns care să nu

fie dezvăluit şi nici secret care să nu fie făcut cunoscut. 27Ce vă spun Eu
în întuneric, voi să spuneţi în plină zi, şi ce vi se spune la ureche să pro-
clamaţi de pe acoperişuri. 28Să nu vă temeţi de cei care ucid corpul, dar
care nu pot ucide sufletul. Temeţi-vă mai degrabă de Cel care poate face
să piară şi sufletul şi corpul în iadn! 29Oare nu se vând două vrăbii pe un
ban? Şi totuşi niciuna dintre ele nu cade la pământ fără ştirea Tatălui
vostru. 30Chiar şi firele de păr de pe cap vă sunt toate numărate. 31Deci
nu vă temeţi! Voi valoraţi mai mult decât multe vrăbii.

32De aceea, pe orice om care se va declara în mod public de partea
Mea Mă voi declara şi Eu de partea lui în faţa Tatălui Meu ceresc, 33dar
pe cel care Mă va renega înaintea oamenilor îl voi renega şi Eu înaintea
Tatălui Meu ceresc.

Costul stării de discipol Mt.16:24-25; Lc.12:51-53
34Să nu credeţi că am venit să aduc pace pe pământ. Am venit să aduc
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10:15 Sodoma... Gomora: oraşe cunoscute pentru imoralitatea lor şi pedepsite de Dumnezeu
pe timpul lui Abraham.
10:25 Beelzebul: nume dat de evrei diavolului.
10:28 Cel... iad: adică Dumnezeu.



nu pacea, ci sabia, 35căci am venit să despart pe om de tatăl lui, pe fiică
de mama ei şi pe noră de soacra ei, 36şi duşmanii omului vor fi cei din fa-
milia lui.n 37Cine îşi iubeşte tatăl sau mama mai mult decât pe Mine nu
este vrednic de Mine, şi cine îşi iubeşte fiul sau fiica mai mult decât pe
Mine nu e vrednic de Mine. 38Cine nu-şi ia crucea şi nu Mă urmează nu
este vrednic de Mine. 39Cine îşi va păstra viaţa o va pierde, şi cine îşi va
pierde viaţa din cauza Mea o va regăsin.

Despre răsplata dreaptă Mt.25:34-40
40Cine vă primeşte pe voi Mă primeşte pe Mine, şi cine Mă primeşte

pe Mine Îl primeşte pe Cel care M-a trimis pe Mine. 41Cine primeşte un
profet în calitate de profet va primi răsplata unui profet, iar cine primeşte
un om drept în calitate de om drept va primi răsplata unui om drept. 42Iar
dacă cineva dă de băut numai un pahar de apă rece vreunuia dintre aceşti
micuţi pentru că este discipolul Meu, vă spun precis că nu-şi va pierde
răsplata“.

Iesus şi Ioan Botezătorul Lc.7:18-35

11Când Iesus a sfârşit de dat instrucţiuni celor doisprezece discipoli
ai Săi, a plecat de acolo ca să dea învăţătură şi să predice în oraşe-

le lor.
2Ioann a auzit în închisoare de ceea ce făcea Cristos. I-a trimis pe doi

dintre discipolii lui 3să-L întrebe: „Tu eşti Cel care trebuie să vină sau să
aşteptăm pe altul?“

4Iesus le-a răspuns: „Duceţi-vă să-i relataţi lui Ioan ce auziţi şi vedeţi:
5orbii văd, şchiopii umblă, leproşii sunt curăţaţi, surzii aud, morţii învie,
iar celor săraci le este predicată Vestea Bună.n 6Fericit e cel care nu va
găsi în Mine o ocazie de păcătuire!“

7În timp ce plecau, Iesus a început să spună mulţimii cu privire la
Ioan: „Ce aţi ieşit să vedeţi în deşert? O trestie clătinată de vânt? 8Dar
ce aţi ieşit să vedeţi? Un om îmbrăcat în haine elegante? Cei care poartă
haine elegante sunt în casele regilor. 9Ce aţi ieşit deci să vedeţi? Un pro-
fet? Da, vă spun, şi mai mult decât un profet. 10El este cel despre care
s-a scris: Iată, îl trimit pe mesagerul Meu înaintea Ta ca să-Ţi pregă-
tească drumul.n

11Vă spun adevărul: Printre cei născuţi din femei nu s-a ridicat ni-
meni mai mare decât Ioan Botezătorul, totuşi cel mai mic din Regatul ce-
rurilor este mai mare decât el. 12Din zilele lui Ioan Botezătorul şi până
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10:36 Duşmanii... lui: citat din Mica 7:6.
10:39 Adică: cine îşi va păstra viaţa [de jos] o va pierde [pe cea de sus], şi cine îşi va pierde
viaţa [de jos] din cauza Mea o va regăsi [pe cea de sus].
11:2 Ioan: Ioan Botezătorul, arestat de Herod. Vezi 14:3.
11:5 Orbii... Vestea Bună: Iesus îi răspunde lui Ioan făcând aluzie la textele profetului Isaia
(Isaia 35:5-6 şi 61:1) care descriu epoca mesianică şi pe servitorul Domnului.
11:10 Iată... drumul: citat din Maleahi 3:1.



acum, Regatul cerurilor este asaltat cu violenţă, şi cei violenţi pun mâna
pe el. 13Într-adevăr, toţi Profeţii şi Legea au profeţit până la Ioan. 14Şi
dacă vreţi să acceptaţi ce vă spun, el este Elia care trebuia să vinăn. 15Cine
are urechi de auzit să audă.

16Cu ce voi compara această generaţie? Ea seamănă cu nişte copii
aşezaţi în pieţe publice şi care se adresează altor copii, 17spunând:
«V-am cântat cu flautul şi n-aţi dansat, am intonat cântece funebre şi nu
v-aţi jelit». 18Într-adevăr, a venit Ioan, nici mâncând, nici bând, şi se spu-
ne: «Are un demon». 19A venit Fiul Omului mâncând şi bând, şi se spu-
ne: «E un mâncăcios şi un băutor, un prieten al perceptorilor şi al pă-
cătoşilor». Dar Înţelepciunea a fost recunoscută dreaptă după faptele ei“.

Vai de oraşele nepocăite Lc.10:13-16
20Atunci, Iesus a început să mustre oraşele în care avuseseră loc cele

mai multe dintre miracolele Sale, pentru că nu-şi schimbaseră atitudinea:
21„Vai de tine, Horazin, vai de tine, Betsaida, căci dacă miracolele făcute
în mijlocul vostru ar fi avut loc în Tir şi în Sidon, locuitorii lor s-ar fi po-
căitn de mult timp îmbrăcaţi în pânză de sac şi aşezaţi în cenuşăn! 22De
aceea, vă spun: în ziua judecăţii Tirul şi Sidonul vor fi tratate mai puţin
aspru decât voi. 23Şi tu, Capernaum, te vei fi înălţat până la cer? Nu. Vei
fi coborât până în Locuinţa morţilor, căci dacă miracolele făcute în mij-
locul tău ar fi avut loc în Sodoma, ea ar fi şi azi în picioare. 24De aceea,
vă spun: în ziua judecăţii, ţara Sodomei va fi tratată mai puţin aspru
decât tine“.

Odihnă pentru cei obosiţi şi împovăraţi
25În clipa aceea, Iesus a luat cuvântul şi a zis: „Îţi sunt recunoscător,

Tată, Domn al cerului şi al pământului, pentru că ai ascuns aceste lu-
cruri de cei înţelepţi şi inteligenţi şi le-ai revelat copilaşilor. 26Da, Tată,
sunt recunoscător pentru că aşa ai vrut Tu. 27Tatăl Meu Mi-a dat totul, şi
nimeni nu-L cunoaşte pe Fiu în afară de Tată, iar pe Tată nu-L cunoaşte
nimeni în afară de Fiu şi de acela căruia vrea Fiul să i-L reveleze.

28Veniţi la Mine, voi toţi care sunteţi obosiţi şi împovăraţi, şi Eu vă
voi da odihnă! 29Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine,
pentru că Eu sunt blând şi umil în inimă, şi veţi găsi odihna pentru su-
fletul vostrun! 30Într-adevăr, jugul Meu este plăcut, iar povara Mea e
uşoară“.
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11:14 Elia care trebuia să vină: profetul Maleahi (sec. 5 î.Cr.) prezisese trimiterea profetu-
lui Elia [Ilie] înainte de ziua Domnului (Maleahi 4:5).
11:21 S-ar fi pocăit: acelaşi verb grec ca îşi schimbaseră atitudinea (verset 20).
11:21 Îmbrăcaţi... cenuşă: ţinută şi atitudine exprimând doliul sau tristeţea.
11:29 veţi găsi... vostru: trimitere la Ieremia 6:16.



Iesus este Stăpân peste sabat Mc.2:23-28; Lc.6:1-5

12În timpul acela, într-o zi de sabat, Iesus trecea printre lanurile de
grâu. Discipolii Săi erau flămânzi, aşa că au început să smulgă

spice şi să mănânce. 2Fariseii, când i-au văzut, I-au zis: „Iată, ce fac dis-
cipolii Tăi nu este permis să se facă în sabatn“.

3Dar Iesus le-a răspuns: „N-aţi citit ce a făcut David atunci când el şi
însoţitorii lui au flămânzit? 4Au intrat în Casa lui Dumnezeu şi au mân-
cat pâinile consacrate pe care nici el, nici însoţitorii lui nu aveau drep-
tul să le mănânce, şi care erau rezervate doar preoţilor. 5Sau n-aţi citit în
Lege că, în zilele de sabat, preoţii încalcă sabatul în templu fără să se
facă vinovaţi? 6Eu însă vă spun că aici este ceva mai mare decât templul.
7Dacă aţi fi ştiut ce înseamnă: «Doresc îndurare, şi nu sacrificii»n, n-aţi
fi condamnat nişte nevinovaţi. 8Într-adevăr, Fiul Omului este Domn [şi]
peste sabat“.

Omul cu mâna uscată Mc.3:1-6; Lc.6:6-11
9Plecând de acolo, Iesus a intrat în sinagoga lor. 10Acolo era un om cu

mâna paralizată. Atunci ei, ca să-L poată acuza, L-au întrebat: „Este per-
mis să faci o vindecare în ziua de sabat?“ 11El le-a răspuns: „Care dintre
voi, dacă-i cade într-o groapă în ziua de sabat singura oaie pe care o are,
n-o va scoate afară? 12Ori, un om valorează mult mai mult decât o oaie.
Este deci permis să faci bine în zilele de sabat“. 13Atunci a zis omului:
„Întinde-ţi mâna!“ El a întins-o, şi ea a devenit sănătoasă ca şi cealaltă.

Iesus, Sclavul lui Dumnezeu Mc.3:7-12; Lc.6:17-19
14Fariseii au ieşit afară şi au ţinut sfat împotriva Lui, plănuind cum

să-L ucidă. 15Iesus ştia despre aceasta şi a plecat de acolo. După El mer-
gea o mare mulţime. El i-a vindecat pe toţi 16şi i-a avertizat serios să
nu-L facă cunoscut, 17ca să se împlinească ce anunţase profetul Isaia:

18Iată Servitorul Meu pe care L-am ales, Iubitul Meu în care Îmi gă-
sesc plăcerea. Voi pune peste El Spiritul Meu, şi El va anunţa naţiuni-
lor judecata. 19El nu va contesta, nu va striga, şi nimeni nu-I va auzi
vocea pe străzi. 20Nu va rupe trestia zdrobită şi nu va stinge mucul care
fumegă încă, până când nu va face să triumfe judecata. 21Naţiunile vor
spera în numele Lui.n.

Puterea lui Iesus asupra spiritelor rele
Blasfemia împotriva Spiritului Sfânt Mc.3:20-30; Lc.11:14-23
22Atunci I-au adus un demonizat orb şi mut, şi El l-a vindecat, aşa

încât omul vorbea şi vedea. 23Toată mulţimea zicea, mirată: „Oare nu
este Acesta Fiul lui Davidn?“
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12:2 Sabat: ziua de odihnă, când nu trebuia să se facă nicio muncă grea (vezi Exod 20:8-11).
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24Când fariseii au auzit acest lucru, au zis: „Omul acesta nu scoate de-
monii decât prin Beelzebuln, prinţul demonilor“.

25Cum Iesus le ştia gândurile, le-a spus: „Orice regat confruntat cu
lupte interne este devastat, şi niciun oraş sau familie confruntată cu lupte
interne nu poate dăinui. 26Dacă Satan îl scoate pe Satan, luptă contra lui
însuşi. Cum va dăinui atunci regatul lui? 27Iar dacă Eu scot demonii prin
Beelzebul, discipolii voştri prin cine îi scot? De aceea, ei înşişi vor fi
judecătorii voştri. 28Dar dacă Eu scot demonii prin Spiritul lui Dumne-
zeu, atunci Regatul lui Dumnezeu a venit până la voi.

29Sau cum poate să intre cineva în casa unui om puternic şi să-i jefu-
iască bunurile dacă nu l-a legat mai întâi pe omul acela puternic? Abia
atunci îi va jefui casa. 30Cine nu este cu Mine e contra Mea, iar cine nu
adună cu Mine risipeşte.

31De aceea, vă spun: orice păcat şi orice blasfemie li se vor ierta oa-
menilor, dar blasfemia împotriva Spiritului Sfânt nu va fi iertată. 32Cine
va vorbi contra Fiului Omului va fi iertat, dar cine va vorbi contra Spi-
ritului Sfânt nu va fi iertat nici în lumea de acum, nici în lumea viitoare.

Judecata lui Dumnezeu asupra răului din om Mt.7:15-23
33Voi presupuneţi că dacă un pom este bun, atunci şi rodul lui e bun,

sau dacă un pom este rău, atunci şi rodul lui e rău, căci pomul se recu-
noaşte după rodul lui.

34Pui de vipere, cum aţi putea să spuneţi lucruri bune, răi cum sunteţi?
Într-adevăr, gura exprimă lucrurile de care este plină inima. 35Omul bun
scoate lucruri bune din comoara sa bună, iar omul rău scoate lucruri rele
din comoara sa rea.

36Vă spun: în ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt
inutil pe care l-au rostit. 37Într-adevăr, după cuvintele tale vei fi declarat
drept şi după cuvintele tale vei fi condamnat“.

Semnul profetului Iona Lc.11:29-32
38Atunci unii dintre specialiştii în Lege şi dintre farisei au luat cuvân-

tul şi I-au zis: „Învăţătorule, am vrea să vedem un semn miraculos din
partea Ta“.

39El le-a răspuns: „O generaţie rea şi adulteră cere un semn miracu-
los, dar nu i se va da alt semn decât cel al profetului Iona. 40Într-adevăr,
la fel cum Iona a fost trei zile şi trei nopţi în stomacul unui peşte maren,
la fel Fiul Omului va fi trei zile şi trei nopţi în pământ.

41La judecată, locuitorii din Ninive se vor ridica cu această generaţie
şi o vor condamna, pentru că ei şi-au schimbat atitudinea la predicarea
lui Iona. Ori, aici este ceva mai mult decât Iona. 42La judecată, regina din
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Sudn se va ridica cu această generaţie şi o va condamna, pentru că ea a
venit de la marginile pământului ca să audă înţelepciunea lui Solomon.
Ori, aici este ceva mai mult decât Solomon.

Întoarcerea spiritului necurat Lc.11:24-26
43Când un spirit necurat iese dintr-un om, străbate locuri aride pentru

a căuta odihnă şi nu găseşte. 44Atunci zice: „Mă voi întoarce în casa de
unde am ieşit“. La sosirea sa, o găseşte goală, măturată şi bine aranjată.
45Atunci se duce să ia cu el alte şapte spirite mai rele decât el, intră în
casă, se instalează acolo, iar starea din urmă a acestui om este mai rea
decât cea dintâi. La fel va fi şi cu această generaţie rea“.

Adevăratele rude ale lui Iesus Mc.3:31-35; Lc.8:19-21
46În timp ce El vorbea încă mulţimii, mama şi fraţii Lui erau afară şi

căutau să vorbească cu El. 47[Cineva I-a zis: „Mama şi fraţii Tăi sunt
afară şi caută să vorbească cu Tine“]. 48Dar Iesus a răspuns celui care Îi
vorbea: „Cine este mama Mea şi cine sunt fraţii Mei?“ 49Apoi a întins
mâna spre discipolii Lui şi a zis: „Iată mama Mea şi fraţii Mei. 50Într-ade-
văr, cine face voia Tatălui Meu ceresc, acela Îmi este frate, soră şi ma-
mă“.

Secretele Regatului cerurilor

13În acea zi, Iesus a ieşit din casă şi S-a aşezat lângă maren. 2Mulţi-
mea s-a strâns în jurul Lui, aşa de numeroasă, că El S-a suit în-

tr-o barcă unde S-a aşezat. Toată mulţimea stătea pe ţărm.

Parabola semănătorului Mc.4:3-9; Lc.8:4-8
3El le-a vorbit în parabolen despre multe lucruri, zicând: „Un semă-

nător s-a dus să semene. 4În timp ce semăna, o parte din sămânţă a căzut
lângă drum; păsările au venit şi au mâncat-o. 5O altă parte a căzut pe un
sol pietros, unde nu avea mult pământ; ea a răsărit imediat, pentru că nu
a găsit un pământ adânc, 6dar când a apărut soarele, a fost arsă şi s-a
uscat, pentru că nu avea rădăcini. 7O altă parte a căzut printre mărăcini;
mărăcinii au crescut şi au înăbuşit-o. 8O altă parte a căzut pe un pământ
bun şi a produs rod: un bob 100, altul 60, altul 30. 9Cine are urechi [de
auzit] să audă!“

Motivul spunerii parabolelor Mc.4:10-13; Lc.8:9-10
10Discipolii s-au apropiat şi I-au zis: „De ce le vorbeşti în parabole?“

11Iesus le-a răspuns: „Pentru că vouă v-a fost dat să cunoaşteţi misterele

Matei 12:43–13:11 27

12:42 Regina din Sud: ea a venit din Seba (astăzi Yemen) pentru a pune la încercare înţe-
lepciunea regelui Solomon (sec. 10 î.Cr., vezi 1.Regi 10).
13:1 Mare: adică Marea Ghenezaret.
13:3 Parabole: istorioare care au ca scop explicarea unui adevăr spiritual cu ajutorul unui
exemplu preluat din viaţa cotidiană.



Regatului cerurilor, dar lor nu le-a fost dat. 12Într-adevăr, celui ce are i
se va mai da, şi va avea din abundenţă, dar de la cel ce nu are se va lua
chiar şi ce are. 13De aceea le vorbesc în parabole, pentru că văzând nu
văd şi auzind nu aud şi nu înţeleg. 14Pentru ei se împlineşte această pro-
feţie a lui Isaia: Degeaba veţi asculta, că nu veţi înţelege, degeaba veţi
privi, că nu veţi vedea. 15Într-adevăr, inima acestui popor a devenit in-
sensibilă; ei şi-au astupat urechile şi şi-au închis ochii de teamă să nu
vadă cu ochii, să nu audă cu urechile, să nu înţeleagă cu inima, să nu
se convertească, iar Eu să-i vindec.n

16Dar fericiţi sunt ochii voştri pentru că văd şi urechile voastre pen-
tru că aud! 17Vă spun adevărul, mulţi profeţi şi oameni drepţi au dorit să
vadă ce vedeţi voi, şi n-au văzut, să audă ce auziţi voi, şi n-au auzit.

Explicaţia parabolei semănătorului Mc.4:14-20
18Voi deci ascultaţi ce înseamnă parabola semănătorului! 19Când un

om aude Cuvântul despre Regat şi nu-l înţelege, vine cel Răun şi smulge
ce s-a semănat în inima lui: acest om este cel care a primit sămânţa
de-a lungul drumului. 20Cel care a primit sămânţa în solul pietros e cel
care aude Cuvântul şi-l acceptă imediat cu bucurie, 21dar nu are rădăcini
în el însuşi. El crede un timp, şi de îndată ce apar dificultăţi sau perse-
cuţii din cauza Cuvântului, se poticneşte. 22Cel care a primit sămânţa
printre mărăcini este cel care aude Cuvântul, dar preocupările acestei
lumi şi atracţia înşelătoare a bogăţiilor sufocă acest Cuvânt şi îl fac ne-
roditor. 23Cel care a primit sămânţa în pământul bun e cel care aude Cu-
vântul şi-l înţelege; el produce rod, şi într-un caz un bob dă 100, în alt
caz 60 şi în alt caz 30“.

Parabola buruienii şi a grăuntelui bun
24El le-a propus o altă parabolă: „Regatul cerurilor seamănă cu un

om care a semănat sămânţă bună în ogorul lui. 25Dar, în timp ce oame-
nii dormeau, a venit duşmanul lui, a semănat buruiană printre grâu şi a
plecat. 26Când grâul a răsărit şi a făcut spic, a apărut şi buruiana. 27Scla-
vii stăpânului casei au venit să-i spună: «Domnule, n-ai semănat sămânţă
bună în ogorul tău? De unde vine atunci buruiana?»

28El le-a răspuns: «Un duşman a făcut lucrul acesta». Sclavii i-au zis:
«Vrei să mergem s-o smulgem?» 29Dar el le-a răspuns: «Nu, ca nu cumva
smulgând buruiana să dezrădăcinaţi în acelaşi timp grâul. 30Lăsaţi-le şi
pe una şi pe alta să crească împreună până la seceriş şi, în timpul sece-
rişului, voi spune secerătorilor: «Smulgeţi mai întâi buruiana şi lega-
ţi-o în mănunchiuri pentru a fi arsă, dar grâul adunaţi-l în hambarul
meu!»“
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Parabola bobului de muştar Mc.4:30-32; Lc.13:18-19
31El le-a propus o altă parabolă: „Regatul cerurilor seamănă cu un

bob de muştar pe care un om l-a luat şi l-a semănat în ogorul său. 32Ea
este cea mai mică dintre toate seminţele, dar când a crescut e mai mare
decât legumele şi devine un copac, astfel că păsările cerului vin să-şi
facă cuiburi în ramurile lui“.

Parabola drojdiei Lc.13:20-21
33El le-a mai zis şi această parabolă: „Regatul cerurilor seamănă cu

drojdia pe care o femeie a luat-o şi a pus-o în trei măsuri de făină pen-
tru a face să dospească tot aluatul“.

34Iesus a spus mulţimii toate aceste lucruri în parabole, şi El nu le
vorbea fără parabolă, 35ca să se împlinească ce anunţase profetul: Îmi
voi deschide gura pentru a vorbi în parabole, voi rosti lucruri ascunse
de la crearea [lumii]n.

Explicaţia parabolei buruienii
36Atunci Iesus a lăsat mulţimea să plece şi a intrat în casă. Discipolii

Săi s-au apropiat de El, zicând: „Explică-ne parabola cu buruiana din
câmp!“

37El le-a răspuns: „Cel care seamănă sămânţa bună este Fiul Omului;
38ogorul, e lumea; sămânţa bună, sunt copiii Regatului; buruiana, sunt
copiii celui Rău; 39duşmanul care a semănat-o este diavolul; secerişul e
sfârşitul lumii; secerătorii sunt îngerii.

40Aşa cum se smulge buruiana şi se aruncă în foc, la fel se va face la
sfârşitul lumii: 41Fiul Omului Îşi va trimite îngerii; ei vor strânge din Re-
gatul Lui toate motivele de păcătuire şi pe cei ce fac răul 42şi îi vor arunca
în cuptorul de foc, unde vor fi plâns şi scrâşnete din dinţi. 43Atunci cei
drepţi vor străluci ca soarele în Regatul Tatălui lor. Cine are urechi [de
auzit] să audă!

Parabola comorii din ogor şi a perlei preţioase
44Regatul cerurilor seamănă cu o comoară ascunsă într-un ogor. Omul

care a găsit-o o ascunde şi, de bucurie, se duce şi vinde tot ce are, apoi
cumpără ogorul acela.

45De asemenea, Regatul cerurilor seamănă cu un comerciant care
caută perle frumoase. 46Când a găsit o perlă de mare valoare, s-a dus să
vândă tot ce avea şi a cumpărat-o.

Parabola plasei de pescuit
47Regatul cerurilor mai seamănă cu o plasă aruncată în mare şi în care

s-au strâns tot felul de peşti. 48Când este plină, pescarii o trag pe ţărm şi
se aşază, apoi îi pun în coşuri pe cei buni şi îi aruncă pe cei răi. 49La fel
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va fi la sfârşitul lumii: îngerii vor veni să-i despartă pe cei răi de cei
drepţi 50şi-i vor arunca în cuptorul de foc, unde vor fi plâns şi scrâşnete
din dinţi“.

51Iesus i-a întrebat: „Aţi înţeles toate acestea?“ Ei i-au răspuns: „Da“.
52Şi El le-a zis: „De aceea, orice specialist în Lege instruit în ce priveşte
Regatul cerurilor seamănă cu un stăpân de casă care scoate din comoara
lui lucruri noi şi lucruri vechi“.

Necredinţa locuitorilor din Nazaret Mc.6:1-6; Lc.4:16-30
53Când a terminat de spus aceste parabole, Iesus a plecat de acolo.

54S-a dus în patria Lui şi dădea învăţătură în sinagogă, în aşa fel încât cei
ce-L ascultau erau miraţi şi se întrebau: „De unde are El această înţe-
lepciune şi aceste puteri miraculoase? 55Nu este El oare Fiul tâmplaru-
lui? Nu e Maria mama Lui, iar Iacob, Iosif, Simon şi Iuda nu sunt oare
fraţii Lui? 56Şi nu sunt printre noi toate surorile Lui? De unde are El
atunci toate aceste lucruri?“ 57Şi aceasta era pentru ei o ocazie de că-
dere. Dar Iesus le-a zis: „Niciun profet nu este dispreţuit decât în patria
lui şi în familia lui“. 58Şi, din cauza necredinţei lor, n-a făcut multe mi-
racole acolo.

Moartea lui Ioan Botezătorul Mc.6:14-29; Lc.9:7-9

14Cam în perioada aceea, tetrarhuln Herodn a auzit vorbindu-se des-
pre Iesus 2şi a zis servitorilor săi: „Acesta este Ioan Botezătorul.

A înviat, şi de aceea are puterea de a face miracole“. 3Într-adevăr, Herod
dăduse ordin să-l aresteze pe Ioan, să-l lege şi să-l arunce în închisoare
din cauza Herodiadei, soţia fratelui său Filip, 4căci Ioan îi zicea: „Nu-ţi
este permis să o ai ca soţie!“ 5El ar fi vrut să-l ucidă, dar se temea de mul-
ţime, pentru că ea îl considera pe Ioan un profet.

6Când s-a sărbătorit aniversarea lui Herod, fiica Herodiadei a dansat
în mijlocul invitaţilor şi i-a plăcut lui Herod, 7aşa că el i-a promis cu ju-
rământ că îi va da ce-i va cere. 8Atunci ea, îndemnată de mama ei, i-a
spus: „Dă-mi aici, pe o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul!“ 9Regele
s-a întristat, dar, din cauza jurămintelor şi a invitaţilor, a ordonat să-i fie
dat 10şi a trimis să-l decapiteze pe Ioan în închisoare. 11Capul lui a fost
adus pe o farfurie şi dat fetei, care l-a dus mamei ei. 12Discipolii lui Ioan
au venit să-i ia corpul şi l-au înmormântat. Apoi s-au dus să-L anunţe pe
Iesus.

Hrănirea celor 5.000 Mc.6:30-44; Lc.9:10-17; Io.6:1-14
13Când a auzit aceasta, Iesus a plecat de acolo într-o barcă şi S-a re-
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tras la o parte într-un loc pustiu; când mulţimea a aflat acest lucru a ieşit
din oraşe şi L-a urmat pe jos. 14Când Iesus a coborât din barcă, a văzut
o mare mulţime şi S-a umplut de compătimire pentru ea, şi i-a vindecat
pe bolnavi.

15Când s-a înserat, discipolii s-au apropiat de El şi I-au zis: „Aici este
pustiu şi ora e deja înaintată; trimite mulţimea să se ducă prin sate ca
să-şi cumpere ceva de mâncare“. 16Iesus le-a răspuns: „Nu au nevoie să
plece de aici. Daţi-le voi de mâncare!“ 17Dar ei I-au zis: „Nu avem aici
decât cinci pâini şi doi peşti“.

18Iesus le-a zis: „Aduceţi-Mi-le aici!“ 19A poruncit mulţimii să se
aşeze pe iarbă, a luat cele cinci pâini şi cei doi peşti, Şi-a ridicat ochii
spre cer şi le-a binecuvântat. Apoi a frânt pâinile şi le-a dat discipolilor
Săi, care le-au împărţit mulţimii. 20Au mâncat toţi şi s-au săturat, şi s-au
adunat douăsprezece coşuri pline cu bucăţile rămase. 21Cei care mânca-
seră erau cam 5.000 de bărbaţi, fără a număra femeile şi copiii.

Iesus umblă pe mare Mc.6:45-56; Io.6:15-21
22Imediat după aceea, Iesus i-a obligat pe discipoli să urce în barcă şi

să-L preceadă pe celălalt ţărm, în timp ce El va da drumul mulţimii.
23După ce i-a dat drumul, S-a suit pe munte, la o parte, ca să Se roage.
Se înserase, iar El era singur acolo.

24Barca era deja în mijlocul mării, lovită de valuri, pentru că vântul
sufla împotrivă. 25La sfârşitul nopţii, El S-a dus spre ei umblând pe mare.
26Când discipolii L-au văzut umblând pe mare, s-au îngrozit şi au zis:
„Este o fantomă!“ şi, de teamă, au ţipat. 27Iesus le-a spus imediat: „Li-
niştiţi-vă, Eu sunt. Nu vă temeţi!“

28Petru I-a răspuns: „Doamne, dacă eşti Tu, ordonă-mi să merg spre
Tine pe apă!“ 29Iesus i-a zis: „Vino!“ Petru a coborât din barcă şi a um-
blat pe apă ca să se ducă spre Iesus, 30dar, văzând că vântul era puternic,
i s-a făcut teamă şi, cum începea să se scufunde, a strigat: „Doamne, sal-
vează-mă!“ 31Iesus a întins imediat mâna, l-a prins şi i-a zis: „Om cu
credinţă puţină, de ce te-ai îndoit?“ 32Au urcat în barcă, şi vântul s-a
oprit. 33Cei care erau în barcă s-au prosternat înaintea lui Iesus, zicând:
„Tu eşti cu adevărat Fiul lui Dumnezeu!“

34După ce au traversat marea au ajuns în regiunea Ghenezaretului.
35Locuitorii de acolo L-au recunoscut pe Iesus; ei au trimis mesageri în
toate împrejurimile, şi I-au fost aduşi toţi bolnavii. 36Ei Îl rugau să le
permită doar să atingă marginea hainei Lui, şi toţi cei care au atins-o au
fost vindecaţi.

Fariseii şi tradiţia prezbiterilor Mc.7:1-13

15Atunci nişte farisei şi nişte specialişti în Lege au venit de la Ieru-
salim la Iesus şi L-au întrebat: 2„De ce încalcă discipolii Tăi tra-

diţia prezbiterilor? Într-adevăr, ei nu se spală pe mâini înainte de mân-
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care“.
3Iesus le-a răspuns: „Şi voi de ce încălcaţi porunca lui Dumnezeu de

dragul tradiţiei voastre? 4Într-adevăr, Dumnezeu a zis: Onorează-ţi tatăl
şi mama!n şi: Cine îl va blestema pe tatăl sau pe mama sa să fie pedep-
sit cu moartea!n 5Dar voi ziceţi: «Cine va spune tatălui sau mamei sale:
,Lucrul cu care te-aş fi putut ajuta este o ofrandă adusă lui Dumnezeu‘
6nu mai este dator să-şi onoreze tatăl [sau mama]». Voi aţi anulat astfel
Cuvântul lui Dumnezeu de dragul tradiţiei voastre. 7Ipocriţilor, bine a
profeţit Isaia despre voi când a zis: 8Poporul acesta Mă onorează cu bu-
zele, dar inima lui este departe de Mine. 9În zadar Mă venerează ei dând
nişte învăţături care sunt porunci omeneştin“.

Inima omului: sursă de necurăţenie Mc.7:14-23
10Iesus a chemat mulţimea la El şi a spus: „Ascultaţi şi înţelegeţi!

11Nu ce intră în gură îl face pe om necurat, ci ce iese din gură. Iată ce-l
face pe om necurat“.

12Atunci discipolii Lui s-au apropiat şi I-au zis: „Ştii că fariseii s-au
scandalizat când au auzit aceste cuvinte?“ 13El a răspuns: „Orice plantă
pe care n-a plantat-o Tatăl Meu ceresc va fi dezrădăcinată. 14Lăsaţi-i;
sunt nişte călăuze oarbe [pentru alţi orbi]; dacă un orb călăuzeşte un orb,
amândoi vor cădea într-o groapă“.

15Petru a luat cuvântul şi I-a zis: „Explică-ne parabola aceasta!“
16Iesus i-a răspuns: „Voi încă tot nu înţelegeţi? 17Nu pricepeţi că tot ce in-
tră în gură ajunge în stomac şi apoi este evacuat în toaletă? 18Dar ce iese
din gură vine din inimă, şi aceasta îl face pe om necurat. 19Într-adevăr,
din inimă vin gândurile rele, crimele, adulterele, imoralitatea sexuală,
furturile, mărturiile false, calomniile. 20Iată ce îl face pe om necurat, dar
faptul de a mânca fără a se spăla pe mâini nu îl face pe om necurat“.

Femeia cananeancă Mc.7:24-30
21Iesus a plecat de acolo şi S-a retras în regiunea Tirului şi Sidonului.

22Atunci, o femeie cananeancăn care venea din această regiune I-a stri-
gat: „Ai milă de mine, Doamne, Fiule al lui Davidn! Fiica mea este crud
chinuită de un demon“. 23El nu i-a răspuns niciun cuvânt; discipolii s-au
apropiat de El şi L-au rugat: „Dă-i drumul, pentru că strigă în urma noas-
tră!“

24El le-a răspuns: „Nu am fost trimis decât la oile pierdute ale comu-
nităţii Israelului“. 25Dar ea a venit şi s-a prosternat înaintea Lui, zicând:
„Doamne, ajută-mă!“ 26El i-a răspuns: „Nu este bine să iei pâinea co-
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piilor şi s-o arunci căţeluşilor“. 27Ea a zis: „Da, Doamne, dar căţeluşii
mănâncă resturile care cad de la masa stăpânilor lor“.

28Atunci Iesus i-a zis: „Femeie, credinţa ta este mare! Să ţi se facă aşa
cum vrei!“ Şi fiica ei s-a vindecat chiar în clipa aceea.

Nenumărate vindecări
29Iesus a plecat de acolo şi S-a dus pe lângă Marea Galileei. S-a suit

pe munte şi S-a aşezat. 30O mare mulţime s-a apropiat de El, având cu
ea şchiopi, orbi, infirmi, muţi şi mulţi alţi bolnavi. Ei i-au adus la pi-
cioarele lui Iesus, şi El i-a vindecat, 31aşa încât mulţimea era uimită vă-
zând muţii vorbind, infirmii fiind vindecaţi, şchiopii mergând, orbii
văzând, şi Îl lăuda pe Dumnezeul Israelului.

Hrănirea celor 4.000 Mc.8:1-9
32Iesus i-a chemat pe discipolii Săi şi le-a zis: „Sunt plin de compă-

timire pentru această mulţime, căci iată că de trei zile ei sunt aici cu
Mine şi n-au nimic de mâncare. Nu vreau să-i las să plece flămânzi, ca
nu cumva să leşine pe drum“. 33Discipolii I-au spus: „Cum să procurăm
în acest loc pustiu destule pâini pentru a sătura o mulţime aşa de mare?“
34Iesus i-a întrebat: „Câte pâini aveţi?“ Ei au răspuns: „Şapte, şi câţiva
peştişori“.

35Atunci El a ordonat mulţimii să se aşeze pe pământ, 36a luat cele
şapte pâini şi peştişorii şi, după ce I-a mulţumit lui Dumnezeu, le-a frânt
şi le-a dat discipolilor Săi, care le-au împărţit mulţimii. 37Toţi au mân-
cat şi s-au săturat, şi au strâns şapte coşuri pline cu bucăţile rămase. 38Cei
care mâncaseră erau 4.000 de bărbaţi, fără a pune la socoteală femeile
şi copiii. 39Şi după ce a dat drumul mulţimii, El S-a suit în barcă şi a ple-
cat în regiunea Magadan.

Fariseii şi saduceii cer un semn Mc.8:11-13

16Fariseii şi saduceii s-au apropiat de Iesus şi, ca să-L pună la în-
cercare, I-au cerut să le arate un semn din cer.

2Iesus le-a răspuns: [„Seara, voi ziceţi: «Va fi timp frumos, căci cerul
este roşu», 3iar dimineaţa devreme: «Va fi furtună astăzi, pentru că cerul
este de un roşu întunecat». Voi ştiţi să deosebiţi aspectul cerului, dar nu
puteţi deosebi semnele timpului.] 4O generaţie rea şi adulteră cere un
semn, dar nu i se va da alt semn decât semnul [profetului] Iona“. Apoi
i-a părăsit şi a plecat.

Avertizare privind drojdia fariseilor şi saduceilor
Mc.8:14-21; Gal.5:7-10
5Trecând pe celălalt ţărm, discipolii uitaseră să ia pâini. 6Iesus le-a

zis: „Fiţi atenţi şi păziţi-vă de drojdia fariseilor şi saduceilor!“ 7Discipolii
discutau aceasta între ei şi ziceau: „Pentru că n-am luat pâini“.
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8Iesus, ştiind ce-şi spun, le-a zis: „Oameni cu credinţă puţină, de ce
vorbiţi între voi despre faptul că n-aţi luat pâini? 9Tot nu înţelegeţi? Nu vă
mai amintiţi de cele cinci pâini ale celor 5.000 şi de câte coşuri aţi ridicat,
10nici de cele şapte pâini ale celor 4.000 şi de câte coşuri aţi ridicat? 11Cum
de nu înţelegeţi că nu despre pâini v-am vorbit? Păziţi-vă de drojdia fari-
seilor şi saduceilor!“ 12Atunci au înţeles ei că nu le zisese să se păzească
de drojdia pentru pâine, ci de învăţătura fariseilor şi saduceilor.

Mărturisirea lui Petru Mc.8:27-30; Lc.9:18-21
13Iesus a ajuns în regiunea Cezareei lui Filip. El i-a întrebat pe disci-

polii Săi: „Cine zic oamenii că este Fiul Omului?“ 14Ei au răspuns: „Unii
spun că Ioan Botezătorul, alţii că Elia, alţii că Ieremia sau vreunul din-
tre profeţi“. 15Şi El le-a zis: „Dar voi cine ziceţi că sunt Eu?“

16Simon Petru a răspuns: „Tu eşti Mesia, Fiul Dumnezeului cel viu!“
17Iesus a luat cuvântul şi i-a zis: „Fericit eşti, Simon, fiul lui Iona,

pentru că nu un gând omenesc ţi-a revelat acest lucru, ci Tatăl Meu ce-
resc. 18Iar Eu îţi spun că tu eşti Petru, şi că pe această stâncă Îmi voi con-
strui Biserican, iar porţile Locuinţei morţilor n-o vor învinge. 19Îţi voi da
cheile Regatului cerurilor: ce vei lega pe pământ va fi fost legat în cer şi
ce vei dezlega pe pământ va fi fost dezlegat în cer“. 20Atunci a ordonat
discipolilor să nu spună nimănui că El era Mesia.

Primul anunţ al suferinţelor şi învierii lui Iesus Mc.8:31
21Din acest moment, Iesus a început să arate discipolilor Săi că El

trebuia să Se ducă la Ierusalim, să sufere mult din partea prezbiterilor po-
porului, a preoţilor principali şi a specialiştilor în Lege, să fie ucis şi a
treia zi să învie. 22Atunci Petru L-a luat deoparte şi a început să-L mus-
tre, zicând: „Să Te ferească Dumnezeu, Doamne! Să nu Ţi se întâmple
aşa ceva!“ 23Dar Iesus S-a întors şi i-a zis lui Petru: „Înapoia Mea, Satan,
tu eşti o piatră de poticnire pentru Mine, căci gândurile tale nu sunt gân-
durile lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor!“

Ce înseamnă să-L urmeze cineva pe Iesus Mc.8:34–9:1; Lc.9:23-27
24Atunci Iesus a spus discipolilor Săi: „Dacă vrea cineva să fie disci-

polul Meu, să renunţe la sine însuşi, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze!
25Într-adevăr, cine va vrea să-şi salveze viaţa o va pierde, dar cine o va
pierde din cauza Mea o va regăsi. 26La ce i-ar folosi unui om să câştige
lumea întreagă, dacă îşi pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea un om în
schimbul sufletului său? 27Într-adevăr, Fiul Omului va veni în gloria Ta-
tălui Său, cu îngerii Lui, şi atunci El va trata pe fiecare după modul lui
de a acţiona.n 28Vă spun adevărul, câţiva dintre cei ce sunt aici nu vor
muri înainte de a-L vedea pe Fiul Omului venind în Regatul Său“.
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Transfigurarea lui Iesus Mc.9:2-13; Lc.9:28-36; 2.Pt.1:16-18

17După şase zile, Iesus i-a luat cu El pe Petru, pe Iacob şi pe Ioan,
fratele lui, şi i-a condus la o parte pe un munte înalt. 2El S-a trans-

figurat înaintea lor; faţa Lui strălucea ca soarele, iar hainele Lui au de-
venit albe ca lumina. 3Şi iată că le-au apărut Moise şi Elia; ei stăteau de
vorbă cu El.

4Petru a luat cuvântul şi I-a zis lui Iesus: „Doamne, este bine că sun-
tem aici. Dacă vrei, facem aici trei corturi: unul pentru Tine, unul pen-
tru Moise şi unul pentru Elia“. 5În timp ce el vorbea încă, i-a acoperit un
nor luminos, iar o voce din nor a rostit: „Acesta este Fiul Meu iubit, în
care Îmi găsesc plăcerea. Să ascultaţi de El!“ 6Când au auzit această
voce, discipolii au căzut cu faţa la pământ şi s-au temut foarte mult. 7Dar
Iesus S-a apropiat de ei, i-a atins şi le-a zis: „Ridicaţi-vă, nu vă temeţi!“
8Când şi-au ridicat ochii, nu L-au mai văzut decât pe Iesus.

9În timp ce coborau de pe munte, Iesus le-a dat acest ordin: „Să nu
spuneţi nimănui ce aţi văzut până când va învia Fiul Omului!“

10Discipolii I-au pus această întrebare: „De ce spun specialiştii în
Lege că trebuie să vină mai întâi Elia?“ 11Iesus le-a răspuns: „Este ade-
vărat că Elia trebuie să vină [mai întâi] şi să restabilească toate lucru-
rile,12însă Eu vă spun: Elia deja a venit, dar ei nu l-au recunoscut şi s-au
purtat cu el cum au vrut. La fel trebuie să sufere şi Fiul Omului din par-
tea lor“. 13Atunci au înţeles discipolii că El le vorbea despre Ioan Bote-
zătorul.

Vindecarea unui băiat epileptic Mc.9:14-29; Lc.9:37-43
14Când au ajuns lângă mulţime, un om a venit să se arunce în ge-

nunchi înaintea lui Iesus şi I-a zis: 15„Doamne, ai milă de fiul meu care
este epileptic şi suferă cumplit; el cade adesea în foc sau în apă. 16L-am
adus la discipolii Tăi, şi ei n-au putut să-l vindece“. 17Iesus a răspuns:
„Generaţie necredincioasă şi perversă! Până când voi fi cu voi? Până
când vă voi suporta? Aduceţi-Mi-l aici!“ 18Iesus a ameninţat demonul,
care a ieşit din copil, şi copilul a fost vindecat din clipa aceea.

19Atunci discipolii s-au apropiat de Iesus şi I-au zis în particular: „Noi
de ce n-am putut să-l scoatem?“ 20Iesus le-a zis: „Din cauza puţinei voas-
tre credinţe. Vă spun adevărul, dacă aţi avea credinţă cât un bob de muş-
tar, aţi spune acestui munte: «Deplasează-te de aici până acolo!» şi el s-ar
deplasa; nimic nu v-ar fi imposibil. 21[Totuşi, acest soi de demon nu iese
decât prin rugăciune şi prin post.]“

Al doilea anunţ al morţii şi învierii lui Iesus Mc.9:30-32; Lc.9:43-45
22În timp ce străbăteau Galileea, Iesus le-a spus: „Fiul Omului tre-

buie să fie dat în mâinile oamenilor; 23ei Îl vor ucide, dar a treia zi va
învia“. Ei s-au întristat foarte tare.
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Impozitul anual
24Când au ajuns la Capernaum, cei care percepeau impozitul anual

s-au apropiat de Petru şi i-au zis: „Învăţătorul vostru nu plăteşte impo-
zitul anual?“ 25El le-a spus: „Ba da“. Când a intrat în casă, Iesus i-a
luat-o înainte şi i-a zis: „Ce crezi, Simon, regii pământului de la cine
percep taxe sau impozite? De la fiii lor sau de la străini?“ 26El I-a zis: „De
la străini“. Iesus i-a răspuns: „Fiii sunt deci scutiţi. 27Totuşi, ca să nu-i
şocăm, du-te la mare, aruncă undiţa şi trage primul peşte care va veni;
deschide-i gura şi vei găsi o monedăn. Ia-o şi dă-o pentru Mine şi pen-
tru tine“.

Cel mai mare în Regatul cerurilor Mc.9:33-37; Lc.9:46-48

18Chiar atunci discipolii s-au apropiat de Iesus şi I-au zis: „Cine
este deci cel mai mare în Regatul cerurilor?“ 2Iesus a chemat un

copilaş, l-a pus în mijlocul lor 3şi a zis: „Vă spun adevărul, dacă nu vă
convertiţi şi nu deveniţi ca nişte copilaşi, nu veţi intra în Regatul ceru-
rilor. 4De aceea, cine se va umili ca acest copilaş va fi cel mai mare în
Regatul cerurilor, 5iar cine primeşte în numele Meu un copilaş ca acesta
Mă primeşte pe Mine.

Avertizare privind înşelarea păcatului Mc.9:42-49
6Dar dacă cineva îl face să se poticnească pe unul singur dintre aceşti

micuţi care cred în Mine, ar fi mai bine pentru el dacă i s-ar lega de gât
o piatră mare de moară şi ar fi aruncat în adâncul mării.

7Vai de lume din cauza ocaziilor de păcătuire! Ocaziile de păcătuire
sunt inevitabile, dar vai de omul prin care vine ocazia de păcătuire!

8Dacă mâna ta sau piciorul tău te fac să te poticneşti, taie-le şi arun-
că-le. Este mai bine pentru tine să intri în viaţă ciung sau şchiop decât
să ai două mâini sau două picioare şi să fii aruncat în focul etern. 9Şi
dacă ochiul tău te face să te poticneşti, scoate-l şi aruncă-l. Este mai bine
pentru tine să intri în viaţă cu un singur ochi decât să ai doi ochi şi să fii
aruncat în focul iadului.

10Vedeţi să nu dispreţuiţi pe unul singur dintre aceşti micuţi, căci vă
spun că îngerii lor din cer sunt neîncetat în prezenţa Tatălui Meu ceresc.
11[Într-adevăr, Fiul Omului a venit să salveze ce era pierdut.]

Parabola oii pierdute Lc.15:4-7
12Ce credeţi? Dacă un om are 100 de oi şi se rătăceşte una singură din-

tre ele, nu le lasă el oare pe celelalte 99 pe munte şi se duce s-o caute pe
cea pierdută? 13Şi dacă o găseşte, vă spun adevărul, se bucură de ea mai
mult decât de cele 99 care nu s-au rătăcit. 14La fel, nu este voia Tatălui
vostru ceresc să se piardă unul singur dintre aceşti micuţi.
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Mustrare şi rugăciune în Adunare
15Dacă fratele tău păcătuieşte [faţă de tine], du-te şi mustră-l doar

între tine şi el. Dacă te ascultă, l-ai câştigat pe fratele tău. 16Dar dacă nu
te ascultă, ia cu tine încă una sau două persoane, pentru ca orice ches-
tiune să se bazeze pe declaraţia a doi sau trei martori.n 17Dacă refuză
să-i asculte, spune acest lucru Adunării, şi dacă refuză să asculte şi de
Adunare, să fie în ochii tăi ca un străin sau ca un perceptor.

18Vă spun adevărul, orice veţi lega pe pământ va fi fost legat în cer şi
orice veţi dezlega pe pământ va fi fost dezlegat în cer.

19Vă mai spun [adevărul] că dacă doi dintre voi se înţeleg pe pământ
să ceară ceva, li se va da de către Tatăl Meu ceresc. 20Într-adevăr, acolo
unde sunt doi sau trei adunaţi în numele Meu sunt şi Eu în mijlocul lor“.

Parabola sclavului nemilos Iac.2:13
21Atunci Petru s-a apropiat de Iesus şi I-a zis: „Doamne, de câte ori

să-l iert pe fratele meu atunci când păcătuieşte faţă de mine? Până la
şapte ori?“ 22Iesus i-a zis: „Eu nu-ţi spun până la şapte ori, ci până la
şaptezeci de ori câte şapte.

23De aceea, Regatul cerurilor seamănă cu un rege care a vrut ca scla-
vii săi să-şi plătească datoriile faţă de el. 24Când s-a pus pe treabă, i-au
adus pe cineva care-i datora 10.000 de saci cu bani. 25Cum nu avea cu
ce să plătească, stăpânul lui a dat ordin să fie vândut el, soţia lui, copiii
lui şi tot ce avea, ca să fie achitată această datorie. 26Sclavul a căzut în
genunchi şi s-a prosternat înaintea lui, zicând: «Ai răbdare cu mine, şi
îţi voi plăti tot!» 27Plin de compătimire, stăpânul acestui sclav l-a lăsat
să plece şi i-a anulat datoria.

28După ce a ieşit, acest sclav s-a întâlnit cu unul dintre tovarăşii lui
care îi datora 100 de monede de argint. L-a prins de gât şi a început
să-l sugrume, zicând: «Plăteşte ce-mi datorezi!» 29Tovarăşul lui, căzând
[în genunchi], îl ruga, zicând: «Ai răbdare cu mine, şi îţi voi plăti!» 30Dar
celălalt n-a vrut, ci l-a aruncat în închisoare până când va plăti ce datora.
31Când au văzut cele întâmplate, ceilalţi sclavi s-au întristat foarte tare.
S-au dus şi i-au povestit stăpânului lor tot ce se întâmplase.

32Atunci stăpânul lui l-a chemat la el şi i-a zis: «Sclav rău, eu ţi-am
anulat toată datoria aceea, pentru că mă rugai. 33Nu trebuia oare să ai şi
tu milă de tovarăşul tău, aşa cum şi eu am avut milă de tine?» 34Şi stă-
pânul său s-a mâniat şi l-a dat pe mâna călăilor până când va plăti tot ce
datora.

35Tot aşa vă va face şi Tatăl Meu ceresc, dacă fiecare dintre voi nu-l
iartă din toată inima pe fratele lui“.
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Despre divorţ şi celibat Mc.10:1-12; 1.Cor.7

19După ce a rostit aceste cuvinte, Iesus a părăsit Galileea şi S-a dus
în regiunea Iudeei, pe malul celălalt al Iordanului. 2L-au urmat

mulţimi mari, iar El i-a vindecat pe bolnavi.
3S-au apropiat de El nişte farisei şi, ca să-L prindă în cursă, I-au zis:

„Este permis unui bărbat să divorţeze de soţia lui pentru orice motiv?“
4El le-a răspuns: „Oare n-aţi citit că, la început, Creatorul i-a făcut băr-
bat şi femeien 5şi că a zis: De aceea, bărbatul îşi va lăsa tatăl şi mama
şi se va uni cu soţia lui, iar cei doi vor fi unan? 6Astfel, nu mai sunt doi,
ci una. Omul deci să nu despartă ceea ce a unit Dumnezeu“.

7Ei au zis: „Atunci de ce a poruncit Moise să-i dea un certificat de di-
vorţ femeii când o alungăn?“ 8El le-a răspuns: „Din cauza împietririi ini-
mii voastre v-a permis Moise să divorţaţi de soţiile voastre, dar la început
nu a fost aşa. 9Dar vă spun că cine îşi alungă soţia, cu excepţia infideli-
tăţii, şi se căsătoreşte cu alta comite adulter, [iar cel care se căsătoreşte
cu o femeie divorţată comite adulter]“.

10Discipolii Săi I-au zis: „Dacă un bărbat are asemenea îndatoriri faţă
de femeie, este mai bine să nu se căsătorească!“ 11El le-a răspuns: „Nu
toţi înţeleg acest cuvânt, ci numai cei cărora le este dat. 12Într-adevăr,
există eunuci care sunt aşa din pântecele mamei lor, există eunuci care
au fost făcuţi aşa de oameni şi există unii care s-au făcut singuri eunucin

din cauza Regatului cerurilor. Cine poate să înţeleagă să înţeleagă!“

Iesus îi binecuvântează pe copilaşi Mc.10:13-16; Lc.18:15-17
13Atunci nişte oameni I-au adus nişte copilaşi ca să-Şi pună mâinile

peste ei şi să Se roage pentru ei. Dar discipolii le-au făcut reproşuri.
14Iesus a zis: „Lăsaţi copilaşii şi nu-i împiedicaţi să vină la Mine, căci
Regatul cerurilor este pentru cei care le seamănă“. 15Şi-a pus mâinile
peste ei şi a plecat de acolo.

Tânărul bogat Mc.10:17-27; Lc.18:18-27
16Un om s-a apropiat şi I-a zis: „Învăţătorule, ce lucru bun trebuie să

fac pentru a avea viaţa eternă?“ 17El i-a răspuns: „De ce Mă întrebi des-
pre ce este bun? Unul singur e Cel bun. Dar dacă vrei să intri în viaţă,
respectă poruncile!“ 18El L-a întrebat: „Care?“ Iesus i-a răspuns: „Să nu
ucizi, să nu comiţi adulter, să nu furi, să nu depui mărturie falsă, 19ono-
rează-ţi tatăl şi maman şi: Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine în-
suţin“.
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19:4 I-a făcut bărbat şi femeie: citat din Geneza 1:27.
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20Tânărul I-a spus: „Am respectat toate aceste lucruri. Ce-mi mai lip-
seşte?“ 21Iesus i-a zis: „Dacă vrei să fii perfect, du-te, vinde-ţi averea, dă
săracilor şi vei avea o comoară în cer. Apoi vino şi urmează-Mă!“ 22Când
a auzit acest cuvânt, tânărul a plecat întristat, pentru că avea multe avu-
ţii.

23Iesus a zis discipolilor Săi: „Vă spun adevărul, este greu pentru un
bogat să intre în Regatul cerurilor. 24Vă zic iarăşi, e mai uşor să treacă o
cămilă prin urechea unui ac decât să intre un bogat în Regatul lui Dum-
nezeu“. 25Când au auzit acest lucru, discipolii au fost foarte miraţi şi au
zis: „Atunci cine poate fi salvat?“ 26Iesus i-a privit şi le-a zis: „Acest lu-
cru este imposibil pentru oameni, dar pentru Dumnezeu totul e posibil“.

Ce costă să-L urmezi pe Iesus
27Petru a luat atunci cuvântul şi I-a zis: „Iată, noi am părăsit totul şi

Te-am urmat; ce vom avea în schimb?“ 28Iesus le-a răspuns: „Vă spun
adevărul, la reînnoirea tuturor lucrurilor, când Fiul Omului va sta pe tro-
nul Său de glorie, voi care M-aţi urmat veţi sta de asemenea pe două-
sprezece tronuri şi veţi judeca cele douăsprezece triburi ale Israelului.
29Şi oricine îşi va fi părăsit din cauza Mea casele, fraţii, surorile, tatăl,
mama, copiii sau terenurile va primi de o sută de ori mai mult şi va moş-
teni viaţa eternă. 30Mulţi dintre cei dintâi vor fi cei din urmă, şi mulţi
dintre cei din urmă vor fi cei dintâi.

Parabola lucrătorilor din vie

20Într-adevăr, Regatul cerurilor seamănă cu un proprietar care a ieşit
dis-de-dimineaţă să angajeze lucrători în via lui. 2S-a înţeles cu

lucrătorii să le plătească o monedă de argint pe zi şi i-a trimis în via lui.
3Pe la nouă dimineaţa a ieşit şi i-a văzut pe alţii stând în piaţă fără să
facă nimic. 4Le-a zis şi lor: «Duceţi-vă şi voi în via mea, şi vă voi da ce
este drept». 5Şi ei s-au dus. Pe la douăsprezece şi pe la trei a ieşit din nou
şi a făcut la fel.

6Pe la cinci după-amiază a ieşit şi i-a găsit pe alţii care stăteau acolo.
El le-a zis: «De ce aţi stat toată ziua fără lucru?» 7Ei i-au răspuns: «Pen-
tru că nu ne-a angajat nimeni». Atunci el le-a zis: «Veniţi şi voi în via
mea, [şi veţi primi ce este drept]».

8Când s-a făcut seară, stăpânul viei a zis administratorului său:
«Cheamă lucrătorii şi dă-le salariul, începând de la cei din urmă şi până
la cei dintâi!» 9Cei de la ora cinci după-amiază au venit şi au primit fie-
care câte o monedă de argint.

10Când au venit cei dintâi, credeau că vor primi mai mult, dar au pri-
mit şi ei tot câte o monedă de argint. 11Primind-o, murmurau contra pro-
prietarului, 12spunând: «Aceştia din urmă n-au lucrat decât o oră, şi tu i-ai
făcut egali cu noi, care am suportat greul zilei şi căldura».

13El a răspuns unuia dintre ei: «Prietene, eu nu te nedreptăţesc. Nu
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te-ai înţeles cu mine pentru o monedă de argint ca salariu? 14Ia ce-ţi re-
vine şi pleacă! Eu vreau să dau acestuia din urmă la fel ca şi ţie. 15Oare
nu-mi este permis să fac ce vreau cu bunurile mele? Sau vezi tu cu un
ochi rău că eu sunt bun?»

16Astfel, cei din urmă vor fi cei dintâi, iar cei dintâi vor fi cei din
urmă. [Mulţi sunt invitaţi, dar puţini sunt aleşi.]“

Al treilea anunţ al morţii şi învierii lui Iesus Mc.10:32-34; Lc.18:31-34
17În timp ce suia spre Ierusalim, Iesus i-a luat deoparte pe cei doi-

sprezece discipoli şi pe drum le-a zis: 18„Ne suim acum la Ierusalim, şi
Fiul Omului va fi dat în mâinile preoţilor principali şi ale specialiştilor
în Lege. Ei Îl vor condamna la moarte 19şi Îl vor da în mâinile neevrei-
lor ca să-şi bată joc de El, să-L biciuiască şi să-L crucifice; şi a treia zi
va învia“.

Despre adevărata măreţie Mc.10:35-45
20Atunci mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Iesus cu fiii ei şi

s-a prosternat ca să-I facă o cerere. 21El i-a zis: „Ce vrei?“ Ea I-a zis:
„Ordonă ca în Regatul Tău aceşti doi fii ai mei să şadă unul la dreapta
şi altul la stânga Ta!“ 22Iesus i-a răspuns: „Nu ştiţi ce cereţi. Puteţi să
beţi paharul pe care îl voi bea Eu [sau să fiţi botezaţi cu botezul cu care
voi fi Eu botezat]?“ Ei au zis: „Putem“. 23El le-a zis: „Veţi bea într-ade-
văr paharul Meu [şi veţi fi botezaţi cu botezul cu care voi fi Eu botezat].
Dar cât despre faptul de a şedea la dreapta şi la stânga Mea, acesta nu de-
pinde de Mine şi nu va fi dat decât celor pentru care l-a pregătit Tatăl
Meu“.

24După ce-au auzit aceasta, ceilalţi zece s-au indignat contra celor doi
fraţi. 25Iesus i-a chemat şi le-a zis: „După cum ştiţi şi voi, conducătorii
naţiunilor domină peste ele, iar cei mari le ţin sub puterea lor. 26Între voi
să nu fie aşa, dar dacă cineva vrea să fie mare între voi va fi servitorul
vostru, 27iar dacă cineva vrea să fie cel dintâi trebuie să fie sclavul vos-
tru. 28Astfel a venit Fiul Omului, nu ca să fie servit, ci ca să servească şi
să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi“.

Vindecarea a doi orbi în Ierihon Mc.10:46-52; Lc.18:35-43
29Când au ieşit din Ierihon, o mare mulţime L-a urmat pe Iesus. 30Doi

orbi, aşezaţi pe marginea drumului, au auzit că trecea Iesus şi au strigat:
„Ai milă de noi, Doamne, Fiule al lui Davidn!“ 31Mulţimea îi certa, ca
să-i facă să tacă, dar ei strigau mai tare: „Ai milă de noi, Doamne, Fiule
al lui David!“

32Iesus S-a oprit, i-a chemat şi a zis: „Ce vreţi să fac pentru voi?“ 33Ei
I-au zis: „Doamne, să ni se deschidă ochii“. 34Plin de compătimire, Iesus
le-a atins ochii; ei şi-au recăpătat imediat vederea şi L-au urmat.
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Intrarea lui Mesia Iesus în Ierusalim Mc.11:1-11; Lc.19:28-44

21Când s-au apropiat de Ierusalim şi au ajuns la Betfaghe, spre
Muntele Măslinilor, Iesus a trimis doi discipoli 2şi le-a spus:

„Mergeţi în satul dinaintea voastră şi veţi găsi imediat o măgăriţă legată
şi un mânz cu ea; dezlegaţi-i şi aduceţi-Mi-i! 3Şi dacă vă zice cineva
ceva, veţi spune aşa: «Stăpânul are nevoie de ei», şi îi va trimite ime-
diat“. 4Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească ce anunţase profetul:
5Spuneţi fiicei Sionului: Iată Regele tău care vine la tine, blând şi călare
pe un măgar, pe un măgăruş, mânzul unei măgăriţe.n

6Discipolii s-au dus şi au făcut aşa cum le ordonase Iesus. 7Au adus
măgăriţa şi mânzul, şi-au pus hainele pe ei, iar Iesus a încălecat. 8O mare
mulţime de oameni şi-a întins hainele pe drum; alţii tăiau ramuri din co-
paci şi le împrăştiau pe drum. 9Cei care Îl precedau şi cei care Îl urmau
pe Iesus strigau: „Osanan Fiului lui Davidn! Binecuvântat să fie Cel care
vine în numele Domnului!n Osana în locurile preaînalte!“

10Când El a intrat în Ierusalim, tot oraşul s-a tulburat, zicând: „Cine
este Omul acesta?“ 11Mulţimea răspundea: „Acesta este Profetul Iesus,
din Nazaretul Galileei“.

A doua curăţare a templului Mc.11:15-19; Lc.19:45-48
12Iesus a intrat în templu şi i-a scos afară pe toţi cei care vindeau şi

cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani şi scau-
nele vânzătorilor de porumbei. 13El le-a zis: „Este scris: Casa Mea va fi
numită casă de rugăciunen, dar voi aţi făcut din ea o peşteră de hoţin“.
14Nişte orbi şi infirmi s-au apropiat de El în templu, iar El i-a vindecat.

15Dar preoţii principali şi specialiştii în Lege s-au indignat la vederea
lucrurilor minunate pe care le făcea şi a copiilor care strigau în templu:
„Osana Fiului lui David!“ 16Ei I-au spus: „Auzi ce zic aceştia?“ Iesus
le-a răspuns: „Da. Oare nu aţi citit niciodată aceste cuvinte: Ţi-ai pregătit
o laudă din gura copiilor şi a sugarilorn?“ 17Apoi i-a lăsat şi a ieşit din
oraş ca să Se ducă în Betania, unde a rămas peste noapte.

Smochinul neroditor. Puterea credinţei Mc.11:12-14; 11:20-26
18Dimineaţa, când S-a întors din nou în oraş, era flămând. 19Pe mar-

ginea drumului a văzut un smochin şi S-a apropiat de el, dar n-a găsit
decât frunze. El i-a zis: „Niciodată să nu mai produci rod!“ Smochinul
s-a uscat imediat. 20Văzând aceasta, discipolii s-au mirat, zicând: „Cum
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de s-a uscat aşa brusc smochinul?“
21Iesus le-a răspuns: „Vă spun adevărul, dacă aţi avea credinţă şi nu

v-aţi îndoi, aţi face nu numai ce s-a făcut acestui smochin, ci, chiar dacă
aţi zice acestui munte: «Ridică-te şi aruncă-te în mare!», aceasta s-ar în-
tâmpla. 22Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi“.

Întrebarea privind autoritatea lui Iesus Mc.11:27-33; Lc.20:1-8
23Iesus a intrat în templu şi, în timp ce dădea învăţătură, preoţii prin-

cipali şi prezbiterii poporului au venit la El ca să-I spună: „Prin ce au-
toritate faci aceste lucruri şi cine Ţi-a dat această autoritate?“ 24Iesus le-a
răspuns: „Vă voi pune şi Eu o întrebare şi, dacă Îmi veţi răspunde la ea,
vă voi spune şi Eu prin ce autoritate fac aceste lucruri. 25Botezul lui Ioan
de unde era, din cer sau de la oameni?“ Dar ei argumentau astfel între ei:
„Dacă răspundem: «Din cer», ne va spune: «Atunci de ce nu aţi crezut
în el?» 26Iar dacă răspundem: «De la oameni», ne temem de mulţime,
căci toţi îl consideră pe Ioan drept profet“.

27Atunci I-au răspuns lui Iesus: „Nu ştim“. El le-a răspuns la rândul
Său: „Nici Eu nu vă voi spune prin ce autoritate fac aceste lucruri.

Parabola celor doi fii
28Ce credeţi? Un om avea doi fii. S-a adresat celui dintâi şi i-a zis:

«Fiule, du-te şi lucrează astăzi în vie!» 29El i-a răspuns: «Nu vreau». Dar,
mai târziu, i-a părut rău şi s-a dus. 30Tatăl s-a adresat şi celuilalt şi i-a
spus acelaşi lucru. Acest fiu i-a răspuns: «Da, domnule», dar nu s-a dus.

31Care dintre cei doi a făcut voia tatălui lor?“ Ei I-au răspuns: „Cel
dintâi“. Şi Iesus le-a zis: „Vă spun adevărul, perceptorii şi prostituatele
vă vor preceda în Regatul lui Dumnezeu, 32căci Ioan a venit la voi pe
calea dreptitudinii, şi voi n-aţi crezut în el. În schimb, perceptorii şi pros-
tituatele au crezut în el; dar voi, văzând acest lucru, n-aţi arătat regret mai
târziu ca să credeţi în el.

Parabola viticultorilor Mc.12:1-12; Lc.20:9-19
33Ascultaţi o altă parabolă. Un proprietar de pământ a plantat o vie,

a făcut un gard în jurul ei, a săpat un teasc şi a construit un turn, apoi a
arendat-o unor viticultori ca s-o lucreze şi a plecat în călătorie. 34Când a
venit timpul recoltei, i-a trimis pe sclavii săi la viticultori ca să-şi pri-
mească partea din recoltă. 35Dar viticultorii i-au prins pe sclavii lui; pe
unul l-au bătut, pe altul l-au ucis, iar pe altul l-au lapidatn. 36El a trimis din
nou alţi sclavi, mai mulţi decât cei dintâi, dar şi cu aceştia au făcut la fel.

37În cele din urmă l-a trimis la ei pe fiul său, spunându-şi: «Pe fiul
meu îl vor respecta». 38Dar viticultorii, când l-au văzut pe fiu, au zis între
ei: «Iată moştenitorul! Haideţi să-l ucidem şi să punem mâna pe moşte-
nirea lui!» 39Au pus mâna pe el, l-au scos afară din vie şi l-au ucis.
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40Acum, când va veni stăpânul viei, ce le va face acelor viticultori?“
41Ei au răspuns: „Pe ticăloşii aceia îi va executa fără milă, iar via o va
arenda altor viticultori care la timpul potrivit îi vor da partea de recoltă“.

42Iesus i-a întrebat: „N-aţi citit niciodată în Scripturi: Piatra pe care
au respins-o cei ce construiau a devenit piatră unghiulară; este lucra-
rea Domnului, şi e minunată în ochii noştrin? 43De aceea, vă spun, Re-
gatul lui Dumnezeu va fi luat de la voi şi va fi dat unui popor care îi va
produce roadele. 44Cine va cădea peste această piatră va fi sfărâmat, iar
cel peste care va cădea ea va fi zdrobit“.

45Când au auzit parabolele Lui, preoţii principali şi fariseii au înţeles
că despre ei vorbea Iesus. 46Ei căutau să-L aresteze, dar se temeau de
mulţime, pentru că ea Îl considera pe Iesus drept profet.

Parabola nunţii regale Lc.14:16-24

22Iesus a luat cuvântul şi le-a vorbit din nou în parabole. 2El le-a
zis: „Regatul cerurilor seamănă cu un rege care i-a făcut nuntă

fiului său. 3Şi-a trimis sclavii să-i cheme pe cei invitaţi la nuntă, dar ei
n-au vrut să vină. 4Regele a trimis atunci alţi sclavi, cu acest ordin: «Spu-
neţi celor invitaţi: Am pregătit masa, am înjunghiat boii şi animalele în-
grăşate, totul este gata, deci veniţi la nuntă!» 5Dar ei, fără să le pese de
invitaţie, au plecat, unul la ogorul lui, altul la afacerile lui. 6Ceilalţi au pus
mâna pe sclavi, i-au maltratat şi i-au ucis. 7Regele s-a mâniat, aşa că şi-a
trimis trupele şi i-a făcut să moară pe ucigaşii aceia, şi le-a ars oraşul.

8Atunci a zis sclavilor săi: «Nunta este gata, dar invitaţii nu erau vred-
nici de ea. 9Duceţi-vă deci la intersecţiile străzilor principale şi invita-
ţi-i la nuntă pe toţi cei pe care îi găsiţi!» 10Sclavii au plecat pe străzi, i-au
adunat pe toţi cei pe care i-au găsit, răi şi buni, şi sala de nuntă s-a um-
plut de invitaţi.

11Regele a intrat să-şi vadă invitaţii şi a zărit acolo un om care nu se
îmbrăcase cu haina de nuntă. 12El i-a zis: «Prietene, cum ai intrat aici
fără haină de nuntă?» Omul acela a rămas mut. 13Atunci regele a zis ser-
vitorilor: «Legaţi-i mâinile şi picioarele şi aruncaţi-l în întunericul de
afară, unde vor fi plâns şi scrâşnete din dinţi!» 14Într-adevăr, mulţi sunt
chemaţi, dar puţini sunt aleşi“.

Tributul datorat împăratului Mc.12:13-17; Lc.20:20-26
15Atunci fariseii s-au dus să ţină sfat între ei privind mijloacele de

a-L prinde pe Iesus în capcana propriilor Sale vorbe. 16I-au trimis la El
pe discipolii lor împreună cu herodieniin. Ei I-au zis: „Învăţătorule, ştim
că eşti sincer şi că-i înveţi pe oameni calea lui Dumnezeu în tot adevă-
rul, fără să Te laşi influenţat de cineva, căci nu priveşti la faţa omului.
17Spune-ne deci ce părere ai: este permis, sau nu, să plătim impozit îm-
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păratului?“
18Dar Iesus, cunoscându-le răutatea, a răspuns: „De ce Mă ispitiţi,

ipocriţilor? 19Arătaţi-Mi moneda cu care se plăteşte impozitul!“ Ei I-au
adus o monedă. 20El i-a întrebat: „Ale cui sunt această efigie şi inscrip-
ţie?“ 21Ei I-au răspuns: „Ale împăratului“. Atunci El le-a zis: „Daţi deci
împăratului ce este al împăratului şi lui Dumnezeu ce este al lui Dum-
nezeu!“ 22Miraţi de cele auzite, L-au lăsat şi au plecat.

Despre înviere Mc.12:18-27; Lc.20:27-40
23În aceeaşi zi s-au prezentat la El nişte saducei, care spun că nu există

înviere, şi I-au pus această întrebare: 24„Învăţătorule, Moise a zis: Dacă
moare cineva fără copii, fratele lui se va căsători cu văduva şi va da ur-
maşi fratelui său.n 25Erau la noi şapte fraţi; cel dintâi s-a căsătorit şi a
murit, şi, neavând urmaşi, a lăsat-o pe soţia lui fratelui său. 26La fel s-a
întâmplat cu al doilea frate, apoi cu al treilea, şi tot aşa până la al şapte-
lea. 27După ei toţi a murit şi femeia. 28La înviere, a cui soţie va fi ea, căci
toţi au avut-o de soţie?“ 29Iesus le-a răspuns: „Vă rătăciţi, pentru că nu
cunoaşteţi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. 30Într-adevăr, la
înviere bărbaţii şi femeile nu se vor căsători, ci vor fi ca îngerii din cer.
31În ce priveşte învierea morţilor, n-aţi citit ce v-a spus Dumnezeu: 32Eu
sunt Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Ia-
cobn? Dumnezeu nu este Dumnezeul celor morţi, ci al celor vii“. 33Mul-
ţimea care asculta era uimită de învăţătura Lui.

Porunca cea mai mare Mc.12:28-34
34Când fariseii au auzit că Iesus îi redusese la tăcere pe saducei, s-au

adunat, 35şi unul dintre ei, profesor de Lege, I-a pus o întrebare, ca să-L
pună la încercare: 36„Învăţătorule, care este porunca cea mai mare din
Lege?“ 37Iesus i-a răspuns: Îl vei iubi pe Domnul, Dumnezeul tău cu toa-
tă inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată gândirea ta.n 38Aceasta este
prima şi cea mai mare poruncă. 39A doua este asemănătoare cu ea: Îţi vei
iubi aproapele ca pe tine însuţi.n 40De aceste două porunci depind toată
Legea şi Profeţii“.

Al cui Fiu este Cristosul? Mc.12:35-37; Lc.20:41-44
41În timp ce fariseii erau adunaţi împreună, Iesus i-a întrebat 42astfel:

„Ce credeţi despre Mesia? Al cui fiu este El?“ Ei I-au răspuns: „Al lui
David“. 43Şi Iesus le-a zis: „Cum deci David, prin Spirit, Îl numeşte
«Domn» când zice: 44Domnul a zis Domnului meu: «Aşază-Te la dreapta
Mea, până când Ţi-am făcut din duşmanii Tăi scăunel de picioare!n»?
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45Deci, dacă David Îl numeşte Domn, cum poate fi fiul lui?“ 46Nimeni nu
i-a putut răspunde nici măcar un cuvânt şi, din acea zi, nimeni n-a mai
îndrăznit să-I pună întrebări.

Mustrare adresată specialiştilor în Lege şi fariseilor Mc.12:38-40

23Atunci Iesus S-a adresat mulţimii şi discipolilor Săi, 2zicând:
„Specialiştii în Lege şi fariseii s-au aşezat pe scaunul lui Moise.

3Tot ce vă spun ei deci faceţi şi respectaţi, dar nu acţionaţi ca ei, căci ei
zic, dar nu fac. 4Ei leagă poveri grele [şi apăsătoare] şi le pun pe umerii
oamenilor, dar ei nu vor să le mişte nici măcar cu degetul. 5Toate acţiu-
nile lor le fac pentru a fi remarcaţi de oameni. Astfel, poartă filacteriin

mari şi îşi lungesc ciucuriin [hainelor]. 6Le place să ocupe locul cel mai
bun la mese şi scaunele de onoare în sinagogi. 7Le place să fie salutaţi
în pieţe şi să fie numiţi de oameni «învăţătorule».

8Dar voi să nu vă lăsaţi numiţi învăţători, căci unul singur este Învă-
ţătorul vostru, [Cristos,] şi voi toţi sunteţi fraţi. 9Să nu numiţi pe nimeni
pe pământ tatăl vostru, căci unul singur este Tatăl vostru, şi anume Tatăl
ceresc. 10Să nu vă lăsaţi numiţi «conducători», căci unul singur este Con-
ducătorul vostru: Cristosul. 11Cel mai mare dintre voi va fi servitorul
vostru. 12Cine se înalţă va fi umilit, iar cine se umileşte va fi înălţat.

13Vai de voi, specialişti în Lege şi farisei ipocriţi! Pentru că voi în-
chideţi oamenilor accesul în Regatul cerurilor; nici voi nu intraţi, nici pe
alţii nu-i lăsaţi să intre.

14[Vai de voi, specialişti în Lege şi farisei ipocriţi! Pentru că voi pră-
daţi casele văduvelor de bunurile lor în timp ce faceţi de ochii lumii ru-
găciuni lungi; din această cauză, veţi fi judecaţi mai aspru.]

15Vai de voi, specialişti în Lege şi farisei ipocriţi! Pentru că voi par-
curgeţi marea şi pământul pentru a face un convertit şi, când a devenit
aşa, faceţi din el un fiu al iadului de două ori mai rău decât voi.

16Vai de voi, călăuze oarbe! Voi ziceţi: «Dacă jură cineva pe templu
nu contează, dar dacă jură cineva pe aurul templului este angajat». 17Ne-
bunilor orbi! Care este mai mare: aurul, sau templul care consacră aurul?
18Voi mai ziceţi: «Dacă cineva jură pe altar nu contează, dar dacă cineva
jură pe ofranda care e pe altar este angajat». 19Orbilor! Care este mai
mare: ofranda, sau altarul care consacră ofranda? 20Cine jură pe altar
jură pe el şi pe tot ce este pe el, 21cine jură pe templu jură pe el şi pe Cel
care locuieşte în el, 22iar cine jură pe cer jură pe tronul lui Dumnezeu şi
pe Cel care şade pe el.

23Vai de voi, specialişti în Lege şi farisei ipocriţi! Pentru că voi daţi
zeciuială din mentă, din mărar şi din chimen, şi neglijaţi ce este mai im-
portant din Lege: dreptitudinea, îndurarea şi fidelitatea. Pe acestea tre-
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buie să le practicaţi, fără să le neglijaţi pe celelalte! 24Călăuzelor oarbe!
Voi vă filtraţi băuturile ca să eliminaţi ţânţarul, dar înghiţiţi cămila.

25Vai de voi, specialişti în Lege şi farisei ipocriţi! Pentru că voi cură-
ţaţi exteriorul paharului şi farfuriei, atunci când în interior sunt pline de
produsul furturilor voastre şi al exceselor voastre. 26Fariseule orb! Cu-
răţă mai întâi interiorul paharului, ca să devină şi exteriorul curat!

27Vai de voi, specialişti în Lege şi farisei ipocriţi! Pentru că voi semă-
naţi cu nişte morminte văruite care par frumoase în exterior şi care, în
interior, sunt pline de osemintele morţilor şi de tot felul de mizerii. 28Şi
voi, în exterior păreţi drepţi oamenilor, dar în interior sunteţi plini de
ipocrizie şi de nelegiuire.

29Vai de voi, specialişti în Lege şi farisei ipocriţi! Pentru că voi con-
struiţi mormintele profeţilor şi împodobiţi mormintele celor drepţi, 30şi
spuneţi: «Dacă am fi trăit pe timpul strămoşilor noştri, nu ne-am fi unit
cu ei ca să vărsăm sângele profeţilor». 31Astfel, voi depuneţi mărturie
contra voastră că sunteţi descendenţii celor care i-au ucis pe profeţi. 32Da,
voi aţi umplut cu vârf măsura strămoşilor voştri!

33Şerpilor, puilor de vipere! Cum veţi scăpa de judecata iadului? 34De
aceea, vă trimit profeţi, înţelepţi şi specialişti în Lege. Voi îi veţi ucide
şi crucifica pe unii, îi veţi biciui pe alţii în sinagogile voastre şi îi veţi
persecuta din oraş în oraş, 35ca să cadă asupra voastră tot sângele nevi-
novat vărsat pe pământ, de la sângele lui Abel cel drept până la sângele
lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l-aţi ucis între templu şi altar. 36Vă
spun adevărul, toate acestea vor veni asupra acestei generaţii.

Lamentaţie privind Ierusalimul Lc.13:34-35; 19:41-44
37Ierusalime, Ierusalime, tu care ucizi profeţii şi îi lapidezi pe cei care

îţi sunt trimişi! De câte ori am vrut să-i adun pe copiii tăi aşa cum îşi
adună o cloşcă puii sub aripi, şi n-aţi vrut! 38Iată însă că vi se va lăsa ca-
sa pustie, 39căci, vă spun, de acum nu Mă veţi mai vedea până când veţi
zice: Binecuvântat să fie Cel care vine în numele Domnului!n“

Cuvântarea finală a lui Iesus pe Muntele Măslinilor
(Capitolele 24 şi 25) Mc.13:1-37; Lc.21:5-37

24Iesus a ieşit din templu şi, în timp ce Se ducea, discipolii Săi s-au
apropiat ca să-I arate construcţiile acestuia. 2Dar El le-a zis: „Ve-

deţi toate acestea? Vă spun adevărul, aici nu va rămâne piatră pe piatrăn,
totul va fi distrus“. 3El S-a aşezat pe Muntele Măslinilor. Discipolii s-au
apropiat de El, ca să-I pună în particular această întrebare: „Spune-ne,
când vor avea loc toate acestea şi care va fi semnul revenirii Tale şi al
sfârşitului lumii?“
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Înşelări şi suferinţe în perioada sfârşitului Mc.13:5-13; Lc.21:8-19
4Iesus le-a răspuns: „Fiţi atenţi să nu vă rătăcească cineva. 5Într-ade-

văr, vor veni mulţi în numele Meu care vor zice: «Eu sunt Mesia!» şi vor
înşela mulţi oameni. 6Veţi auzi vorbindu-se de războaie şi ameninţări de
război; să nu vă lăsaţi înspăimântaţi, pentru că aceste lucruri trebuie să
se întâmple, dar încă nu va fi sfârşitul. 7O naţiune se va ridica contra
unei naţiuni şi un regat contra unui regatn, şi în diverse locuri vor fi foa-
mete, [ciumi] şi cutremure de pământ. 8Toate acestea vor fi începutul
durerilor naşterii.

9Atunci vă vor persecuta şi vă vor ucide; veţi fi urâţi de toate naţiu-
nile din cauza numelui Meu. 10Mulţi se vor poticni atunci şi se vor trăda,
se vor urî unii pe alţii. 11Vor apărea mulţi profeţi falşi şi vor rătăci pe
mulţi. 12Din cauza înmulţirii nelegiuirii, iubirea multora se va răci, 13dar
cel care va persevera până la sfârşit va fi salvat. l4Această veste bună
despre Regat va fi proclamată întregii lumi pentru a servi de mărturie tu-
turor naţiunilor. Atunci va veni sfârşitul.

Marea Strâmtorare Mc.13:14-23; Lc.21:20-24
15De aceea, când veţi vedea scârboşenia devastăriin despre care a vor-

bit profetul Daniel instalată în locul sfânt – cine citeşte să înţeleagă –,
16atunci cei din Iudeea să fugă în munţi, 17cine va fi pe acoperiş să nu co-
boare ca să ia lucruri din casă, 18cine va fi pe câmp să nu se întoarcă îna-
poi ca să-şi ia haina! 19Vai de femeile care vor fi însărcinate sau vor
alăpta în zilele acelea! 20Rugaţi-vă ca fuga voastră să nu fie iarna sau
într-o zi de sabat!

21Într-adevăr, atunci va fi o strâmtorare mare cum n-a mai fost de la
începutul lumii până acumn şi nici nu va mai fi. 22Şi dacă aceste zile
n-ar fi scurtate, nimeni n-ar fi salvat; dar, din cauza celor aleşi, aceste zile
vor fi scurtate.

23Dacă vi se va zice atunci: «Mesia este aici!» sau: «Este acolo!», să
nu credeţi, 24căci vor apărea mesii falşi şi profeţi falşi; ei vor face semne
miraculoase şi minuni, aşa încât să-i înşele, dacă ar fi posibil, chiar pe
cei aleşi. 25Iată, v-am anunţat dinainte. 26Dacă deci vi se spune: «Iată-l,
este în deşert», să nu vă duceţi, sau: «Iată-l, este într-un loc secret», să
nu credeţi. 27Într-adevăr, aşa cum fulgerul pleacă de la răsărit şi apare
până la apus, tot aşa va fi revenirea Fiului Omului. 28Acolo unde va fi ca-
davrul se vor aduna vulturii.n

Venirea Fiului Omului Mc.13:24-27; Lc.21:25-28
29Imediat după strâmtorarea din acele zile, soarele se va întuneca,
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luna nu-şi va mai da lumina, stelele vor cădea din cern şi puterile cereşti
vor fi zguduite. 30Atunci va apărea în cer semnul Fiului Omului; toate po-
poarele pământului se vor lamenta şi-L vor vedea pe Fiul Omului ve-
nind pe norii ceruluin cu multă putere şi glorie. 31El Îşi va trimite îngerii
cu trompeta răsunătoare, şi ei îi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru
vânturi, de la o margine a cerului până la cealaltă.

32Luaţi învăţătură din parabola smochinului: de îndată ce ramurile lui
devin fragede şi încep să apară frunzele, ştiţi că vara este aproape. 33La
fel, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că El este aproape, la
uşă. 34Vă spun adevărul, această generaţie nu va trece până când nu se
vor întâmpla toate acestea. 35Cerul şi pământul vor dispărea, dar cuvin-
tele Mele nu vor dispărea.

Îndemn la veghere Mc.13:32-37; Lc.21:34-36
36Cât despre ziua şi ora aceea nu ştie nimeni, nici îngerii din cer, nici

Fiul, ci numai Tatăl. 37Aşa cum a fost pe timpul lui Noe, tot aşa va fi ve-
nirea Fiului Omului. 38Într-adevăr, în zilele de dinaintea potopului oa-
menii mâncau şi beau, se căsătoreau şi-şi căsătoreau copiii, până în ziua
când Noe a intrat în arcă. 39Ei nu au ştiut nimic până a venit potopul şi
i-a luat pe toţi. La fel va fi şi venirea Fiului Omului. 40Atunci, doi oameni
vor fi la câmp: unul va fi luat şi celălalt lăsat; 41două femei vor măcina
la moară: una va fi luată şi cealaltă lăsată.

42Vegheaţi deci, pentru că nu ştiţi în ce zi va veni Domnul vostru!
43Ştiţi bine că dacă stăpânul casei ar şti la ce oră din noapte vine hoţul,
ar sta treaz, ar veghea şi nu l-ar lăsa să pătrundă în casă. 44De aceea şi voi
fiţi gata, căci Fiul Omului va veni la ora pe care n-o ştiţi.

45Cine este deci sclavul fidel şi prevăzător pe care stăpânul său l-a
pus responsabil peste personalul casei lui ca să-i dea hrana la timpul
dorit? 46Fericit e sclavul pe care stăpânul, la venirea lui, îl găseşte ocu-
pat cu munca sa! 47Vă spun adevărul, îl va face responsabil peste tot ce
are. 48Dar dacă este un sclav rău, care îşi spune în sinea lui: «Stăpânul
meu întârzie să vină», 49dacă se pune să-i bată pe colegii de muncă, dacă
mănâncă şi bea cu beţivii, 50stăpânul acestui sclav va veni în ziua în care
nu se aşteaptă şi la ora pe care n-o ştie. 51Îl va pedepsi aspru şi-l va face
să împărtăşească soarta celor ipocriţi: acolo vor fi plâns şi scrâşnete din
dinţi.

Parabola celor zece fecioare

25Atunci Regatul cerurilor va semăna cu zece fecioare care şi-au
luat lămpile ca să se ducă în întâmpinarea mirelui. 2Cinci dintre

ele erau necugetate, iar cinci erau înţelepte. 3Cele necugetate, când şi-au
luat lămpile, n-au luat cu ele ulei, 4dar cele înţelepte, pe lângă lămpi, au
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luat ulei în nişte vase. 5Cum mirele întârzia, tuturor li s-a făcut somn şi
au adormit.

6La miezul nopţii a răsunat un strigăt: «Iată mirele, ieşiţi-i în întâm-
pinare!» 7Atunci toate aceste fecioare s-au trezit şi şi-au pregătit lăm-
pile. 8Cele necugetate au zis celor înţelepte: «Daţi-ne din uleiul vostru,
căci ni se sting lămpile!» 9Dar cele înţelepte au răspuns: «Nu, nu ne-ar
ajunge nici nouă, nici vouă. Mergeţi la cei care vând ulei şi cumpăra-
ţi-vă!»

10În timp ce ele se duceau să cumpere, a sosit mirele. Cele care erau
gata au intrat cu el în sala de nuntă şi uşa a fost încuiată. 11Mai târziu au
venit şi celelalte fecioare şi au zis: «Doamne, Doamne, deschide-ne!»
12Dar el le-a răspuns: «Vă spun adevărul, nu vă cunosc». 13Vegheaţi deci,
pentru că nu ştiţi ziua şi ora [când va veni Fiul Omului].

Parabola sacilor de bani încredinţaţi Lc.19:11-26
14El va fi ca un om care, plecând într-o călătorie, şi-a chemat sclavii

şi le-a încredinţat bunurile lui. 15Unuia i-a dat cinci saci de bani, altuia
doi, iar altuia unul, fiecăruia după capacitatea lui, apoi a plecat. Imediat,
16cel care primise cei cinci saci de bani s-a dus să lucreze cu ei şi a câş-
tigat alţi cinci saci de bani. 17La fel, cel care primise cei doi saci de bani
a mai câştigat doi. 18Cel care nu primise decât unul s-a dus să sape o
groapă în pământ şi a ascuns banii stăpânului său.

19După mult timp, stăpânul acestor sclavi s-a întors şi le-a cerut să
dea socoteală. 20Cel care primise cei cinci saci de bani s-a apropiat, a
adus alţi cinci saci şi a zis: «Stăpâne, mi-ai încredinţat cinci saci de bani;
iată, am câştigat alţi cinci». 21Stăpânul său i-a zis: «Bine, sclav bun şi
fidel! Ai fost fidel în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Vino
să iei parte la bucuria stăpânului tău!»

22Cel care primise cei doi saci de bani s-a apropiat şi el şi a zis: «Stă-
pâne, mi-ai încredinţat doi saci de bani; iată, am câştigat alţi doi». 23Stă-
pânul i-a zis: «Bine, sclav bun şi fidel! Ai fost fidel în puţine lucruri, te
voi pune peste multe lucruri. Vino să iei parte la bucuria stăpânului tău!»

24Cel care nu primise decât un sac de bani s-a apropiat şi el şi a zis:
«Stăpâne, ştiam că eşti un om dur, care seceri de unde n-ai semănat şi re-
coltezi de unde n-ai plantat. 25Mi-a fost teamă şi m-am dus de ţi-am as-
cuns sacul de bani în pământ. Iată-l, ia-ţi ce-ţi aparţine!» 26Stăpânul lui
i-a răspuns: «Sclav rău şi leneş, ştiai că secer de unde n-am semănat şi
că recoltez de unde n-am plantat? 27Trebuia deci să-mi fi pus banii la
bancă, şi la întoarcerea mea aş fi retras cu dobândă ce este al meu.
28Luaţi-i deci sacul de bani şi daţi-l celui care are cei zece saci de bani.

29Într-adevăr, oricui are i se va da, aşa încât va avea mai mult decât
destul, dar celui care nu are i se va lua chiar şi ce are. 30Cât despre scla-
vul inutil, aruncaţi-l în întunericul de afară; acolo vor fi plâns şi scrâş-
nete din dinţi».
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Judecata pentru naţiunile păgâne
31Când Fiul Omului va veni în gloria Sa cu toţi îngerii [sfinţi], Se va

aşeza pe tronul Său de glorie. 32Toate naţiunile vor fi adunate înaintea
Lui. El le va despărţi pe unele de altele, aşa cum desparte păstorul oile
de capre; 33va pune oile în dreapta Lui, iar caprele în stânga. 34Apoi Re-
gele va zice celor din dreapta Lui: «Veniţi, voi cei care sunteţi binecu-
vântaţi de Tatăl Meu, de moşteniţi Regatul care a fost pregătit pentru voi
de la crearea lumii! 35Într-adevăr, Mi-a fost foame, şi Mi-aţi dat de mân-
care; Mi-a fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; eram străin, şi M-aţi primit;
36eram gol, şi M-aţi îmbrăcat; eram bolnav, şi M-aţi vizitat; eram în în-
chisoare, şi aţi venit pe la Mine».

37Cei drepţi Îi vor răspunde: «Doamne, când Te-am văzut noi flă-
mând şi Ţi-am dat de mâncare, sau însetat şi Ţi-am dat de băut? 38Când
Te-am văzut străin şi Te-am primit, sau gol şi Te-am îmbrăcat? 39Când
Te-am văzut bolnav sau în închisoare şi am venit pe la Tine?» 40Iar Re-
gele le va răspunde: «Vă spun adevărul, de fiecare dată când aţi făcut
aceasta unuia dintre cei mai neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi-aţi făcut».

41Apoi le va zice celor din stânga Sa: «Duceţi-vă de la Mine, bleste-
maţilor, în focul etern, care a fost pregătit pentru diavol şi pentru înge-
rii lui! 42Într-adevăr, Mi-a fost foame, şi nu Mi-aţi dat de mâncare; Mi-a
fost sete, şi nu Mi-aţi dat de băut; 43eram străin, şi nu M-aţi primit; eram
gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; eram bolnav şi în închisoare, şi n-aţi venit în
vizită».

44Atunci vor răspunde şi ei: «Doamne, când Te-am văzut noi flămând
sau însetat sau străin sau gol sau bolnav sau în închisoare şi nu Te-am
servit?» 45Şi El le va răspunde: «Vă spun adevărul, de fiecare dată când
nu aţi făcut aceasta unuia dintre cei mai neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie nu
Mi-aţi făcut».

46Şi ei vor merge la pedeapsă eternă, iar cei drepţi vor merge la viaţă
eternă“.

Suferinţa şi moartea lui Iesus Cristos (capitolele 26 şi 27)

26Când a terminat Iesus de dat toate aceste instrucţiuni, a spus dis-
cipolilor Săi: 2„Ştiţi că peste două zile este Paştelen, iar Fiul Omu-

lui va fi arestat pentru a fi crucificat“.

Planul preoţilor principali şi prezbiterilor Mc.14:1-2; Lc.22:1-2
3Atunci preoţii principali, [specialiştii în Lege] şi prezbiterii poporu-

lui s-au adunat în curtea marelui preot numit Caiafa 4şi s-au hotărât
să-L aresteze pe Iesus prin viclenie şi să-L ucidă. 5Dar ei ziceau: „Nu în
timpul sărbătorii, ca să nu fie agitaţie în popor“.
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Ungerea lui Iesus în Betania Mc.14:3-9; Io.12:1-8
6În timp ce Iesus Se afla în Betania, în casa lui Simon leprosul, 7s-a

apropiat de El o femeie cu un vas ce conţinea un parfum foarte preţios.
În timp ce El stătea la masă, ea a vărsat parfumul pe capul Lui. 8Văzând
aceasta, discipolii s-au indignat şi au zis: „La ce bun o asemenea risipă?
9Acest parfum se putea vinde scump, iar banii să fie daţi săracilor“.

10Ştiind lucrul acesta, Iesus le-a zis: „De ce o necăjiţi pe femeie? Ea
a făcut o faptă bună faţă de Mine. 11Într-adevăr, pe săraci îi aveţi totdea-
una cu voi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna. 12Vărsând acest parfum
pe corpul Meu, ea a făcut-o pentru înmormântarea Mea. 13Vă spun ade-
vărul, oriunde va fi proclamată această veste bună, în toată lumea, se va
vorbi şi despre ce a făcut această femeie, în amintirea ei“.

Trădarea lui Iuda Mc.14:10-11; Lc.22:3-6
14Atunci unul dintre cei doisprezece, numit Iuda Iscariot, s-a dus la

preoţii principali 15şi le-a zis: „Ce vreţi să-mi daţi ca să-L dau pe Iesus
în mâinile voastre?“ Ei i-au dat 30 de monede de argint. 16Din acest mo-
ment, el a început să caute o ocazie favorabilă pentru a-L trăda pe Iesus.

Ultima masă de Paşte Mc.14:12-21; Lc.22:7-18; 22:21-23
17În prima zi a Pâinilor Nedospite, discipolii s-au apropiat de Iesus ca

să-I zică: „Unde vrei să-Ţi pregătim masa de Paşte?“ 18El le-a răspuns:
„Duceţi-vă la cineva din oraş şi spuneţi-i: «Învăţătorul zice: Ora Mea
este aproape; voi sărbători Paştele la tine, împreună cu discipolii Mei»“.
19Discipolii au făcut ce le ordonase Iesus şi au pregătit Paştele.

20Când s-a înserat, El S-a pus la masă împreună cu cei doisprezece.
21În timp ce mâncau, El a zis: „Vă spun adevărul, unul dintre voi Mă va
trăda“. 22Ei s-au întristat foarte tare, şi fiecare a început să-I spună: „Eu
sunt, Doamne?“ 23El le-a răspuns: „Cel care şi-a băgat mâna în castron
împreună cu Mine este cel ce Mă va trăda. 24Fiul Omului Se duce, aşa
cum scrie despre El, dar vai de omul prin care e trădat Fiul Omului! Ar
fi fost mai bine pentru el să nu se fi născut“. 25Iuda, cel care Îl trăda, a
zis: „Eu sunt, Învăţătorule?“ Iesus i-a răspuns: „Tu o spui“.

Instituirea Cinei Domnului Mc.14:22-25; Lc.22:19-20
26În timp ce mâncau, Iesus a luat pâine şi a rostit rugăciunea de be-

nedicţie, apoi a frânt-o şi le-a dat-o discipolilor, zicând: „Luaţi, mâncaţi,
acesta este corpul Meu“. 27A luat pe urmă un pahar şi I-a mulţumit lui
Dumnezeu, apoi li l-a dat, zicând: „Beţi toţi din el, 28căci acesta este sân-
gele Meu, sângele [noului] legământ, care se varsă pentru mulţi în vede-
rea iertării păcatelor lor. 29Vă spun, nu voi mai bea de acum din acest rod
al viţei până în ziua când îl voi bea cu voi nou în Regatul Tatălui Meu“.
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Anunţul renegării lui Petru Mc.14:27-31
30După ce au cântat cântări de laudă, s-au dus pe Muntele Măslinilor.

31Atunci Iesus le-a zis: „În noaptea aceasta vă veţi poticni toţi din cauza
Mea, căci este scris: Voi lovi păstorul, şi oile turmei vor fi împrăştiate.n
32Dar, după învierea Mea, vă voi preceda în Galileea“. 33Petru a luat cu-
vântul şi I-a zis: „Chiar dacă toţi se vor poticni din cauza Ta, eu nicioda-
tă nu mă voi poticni!“ 34Iesus i-a zis: „Îţi spun adevărul, chiar în această
noapte, înainte de a cânta cocoşul, Mă vei renega de trei ori“. 35Petru
I-a răspuns: „Chiar dacă ar trebui să mor cu Tine, tot nu Te voi renega“.
Şi toţi discipolii au spus acelaşi lucru.

Ghetsemane Mc.14:32-42; Lc.22:39-46
36Apoi Iesus S-a dus cu ei într-un loc numit Ghetsemane şi a zis dis-

cipolilor: „Aşezaţi-vă aici până când Mă voi duce mai încolo să Mă rog!“
37I-a luat cu El pe Petru şi pe cei doi fii ai lui Zebedei şi a început să fie
cuprins de întristare şi nelinişte. 38Atunci le-a zis: „Sufletul Meu este
foarte trist, până la moarte; rămâneţi aici şi vegheaţi cu Mine!“

39Apoi a făcut câţiva paşi, S-a aruncat cu faţa la pământ şi S-a rugat:
„Tatăl Meu, dacă este posibil, acest pahar să se îndepărteze de Mine!
Totuşi, nu cum vreau Eu, ci cum vrei Tu!“ 40A venit la discipoli, pe care
i-a găsit dormind, şi i-a zis lui Petru: „Deci n-aţi putut să vegheaţi cu
Mine nici măcar o oră... 41Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cedaţi ispitei!
Spiritul este înflăcărat, dar carnea e slabă“.

42S-a îndepărtat a doua oară şi S-a rugat, zicând: „Tatăl Meu, dacă nu
se poate ca acest pahar să se îndepărteze de Mine fără să-l beau, să se
facă voia Ta!“ 43Şi, când a venit din nou la discipoli, i-a găsit tot dormind,
pentru că nu puteau să-şi ţină ochii deschişi.

44I-a lăsat, S-a îndepărtat din nou şi S-a rugat a treia oară, repetând
aceleaşi cuvinte. 45Apoi S-a întors la discipoli şi le-a zis: „Dormiţi acum
şi odihniţi-vă! Iată, s-a apropiat ora, şi Fiul Omului este dat în mâinile
păcătoşilor. 46Sculaţi-vă, să mergem! Se apropie cel ce Mă trădează“.

Arestarea lui Iesus Mc.14:43-50; Lc.22:47-53; Io.18:3-11
47În timp ce El încă vorbea, Iuda, unul dintre cei doisprezece, a sosit

cu o mulţime mare înarmată cu săbii şi ciomege, trimisă de către preo-
ţii principali şi de către prezbiterii poporului. 48Trădătorul le dăduse acest
semn: „Cel pe care-L voi săruta, Acela este. Să-L arestaţi!“ 49Imediat, el
s-a apropiat de Iesus, zicând: „Salut, Învăţătorule!“ şi L-a sărutat. 50Iesus
i-a zis: „Prietene, ce-ai venit să faci, fă!“ Atunci aceşti oameni au înain-
tat, au pus mâna pe Iesus şi L-au arestat.

51Unul dintre cei care erau cu Iesus a pus mâna pe sabie, a scos-o,
l-a lovit pe sclavul marelui preot şi i-a tăiat urechea. 52Atunci Iesus i-a
zis: „Pune-ţi sabia la loc, căci toţi cei care scot sabia vor muri de sabie!
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53Sau crezi că nu pot să fac apel la Tatăl Meu, care Mi-ar da imediat mai
mult de douăsprezece legiuni de îngeri? 54Cum s-ar împlini atunci Scrip-
turile, care spun că aşa trebuie să se întâmple?“

55În acest moment, Iesus a zis mulţimii: „Aţi venit să Mă prindeţi cu
săbii şi ciomege, ca pe un tâlhar? În fiecare zi Mă aşezam în templu şi
dădeam învăţătură, dar nu M-aţi arestat. 56Dar toate acestea s-au întâm-
plat ca să se împlinească scrierile profeţilor“. Atunci toţi discipolii L-au
părăsit şi au luat-o la fugă.

Iesus înaintea sanhedrinului Mc.14:53-65; Lc.22:54; 22:63-71
57Cei care Îl arestaseră pe Iesus L-au dus la marele preot Caiafa, unde

se adunaseră specialiştii în Lege şi prezbiterii. 58Petru L-a urmat de la
distanţă până în curtea marelui preot, a intrat şi s-a aşezat împreună cu
servitorii ca să vadă cum se vor sfârşi lucrurile.

59Preoţii principali, [prezbiterii] şi întregul sanhedrinn căutau o măr-
turie falsă împotriva lui Iesus, ca să-L facă să moară, 60dar n-au găsit,
deşi s-au prezentat mulţi martori falşi. În final au venit doi, 61care au
spus: „Acesta a zis: «Eu pot să distrug templul lui Dumnezeu şi să-l re-
construiesc în trei zile»“. 62Marele preot s-a ridicat şi I-a zis: „Nu răs-
punzi nimic la mărturia pe care o depun aceştia contra Ta?“ 63Dar Iesus
tăcea. Marele preot I-a zis: „Îţi ordon solemn, pe Dumnezeul cel viu, să
ne spui dacă eşti Mesia, Fiul lui Dumnezeu!“

64Iesus i-a răspuns: „Tu o zici; totuşi, vă spun, de acum Îl veţi vedea
pe Fiul Omului aşezat la dreapta Celui Atotputernic şi venind pe norii
cerului“.n

65Atunci marele preot şi-a sfâşiat hainele, zicând: „A blasfemiat! Ce
nevoie mai avem de martori? Tocmai I-aţi auzit blasfemia. 66Ce părere
aveţi?“ Ei au răspuns: „Merită moartea“.

67Atunci L-au scuipat în faţă şi L-au lovit cu pumnii. Unii Îi dădeau
palme, 68zicând: „Cristos, profeţeşte-ne cine Te-a lovit!“

Tripla renegare a lui Petru Mc.14:66-72; Lc.22:55-62
69Dar Petru şedea afară în curte; şi s-a apropiat de el o servitoare, zi-

când: „Şi tu erai cu Iesus Galileeanul“. 70Dar el a negat înaintea tuturor,
zicând: „Nu ştiu ce vrei să zici“.

71În timp ce se îndrepta spre poartă, l-a văzut o altă servitoare şi a zis
celor care se aflau acolo: „Acesta era cu Iesus din Nazaret“. 72El a negat
din nou, cu jurământ: „Nu-L cunosc pe acest Om“.

73După puţin timp, cei care stăteau acolo s-au apropiat şi i-au zis lui
Petru: „Cu siguranţă că şi tu faci parte dintre oamenii aceştia, căci ac-
centul te trădează“. 74Atunci el a început să se blesteme şi să jure:
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„Nu-L cunosc pe acest Om“. Imediat a cântat un cocoş. 75Petru şi-a
amintit atunci ce-i spusese Iesus: „Înainte de a cânta cocoşul Mă vei re-
nega de trei ori“. El a ieşit afară şi a plâns cu amar.

Predarea lui Iesus în mâinile lui Pilat Mc.15:1; Lc.23:1; Io.18:28

27Când s-a făcut dimineaţă, preoţii principali şi prezbiterii poporu-
lui au ţinut sfat împotriva lui Iesus ca să-L facă să moară. 2După

ce L-au legat, L-au dus şi L-au predat lui Pilat, guvernatorul.

Sfârşitul lui Iuda Fap.1:16-20
3Atunci Iuda, care Îl trădase, văzând că El era condamnat, a fost cu-

prins de remuşcări şi a adus cele 30 de monede de argint la preoţii prin-
cipali şi la prezbiteri, 4zicând: „Am păcătuit, pentru că am trădat un
sânge nevinovat“. Ei i-au răspuns: „Ce ne interesează pe noi? Asta te
priveşte pe tine“. 5Iuda a aruncat monedele de argint în templu, apoi
s-a dus şi s-a spânzurat. 6Preoţii principali au luat monedele şi au zis:
„Nu este permis să-i punem în trezoreria templului, pentru că sunt pre-
ţul sângelui“.

7După ce s-au sfătuit, au cumpărat cu aceşti bani ogorul olarului pen-
tru a-i înmormânta acolo pe străini. 8De aceea, acelui ogor i se zice «ogo-
rul sângelui» până astăzi. 9Atunci s-a împlinit ce anunţase profetul Ie-
remia: Au luat cele 30 de monede de argint, preţul Celui estimat, pe care
L-au estimat fiii lui Israel, 10şi le-au dat pentru ogorul olarului, aşa cum
îmi ordonase Domnul.n

Iesus înaintea lui Pilat Mc.15:2-5; Lc.23:1-4; Io.18:28-38
11Iesus S-a înfăţişat înaintea guvernatorului. Acesta L-a interogat, zi-

când: „Eşti Regele evreilor?“ Iesus i-a răspuns: „Tu o zici“. 12Dar nu a
răspuns nimic la acuzaţiile preoţilor principali şi prezbiterilor. 13Atunci
Pilat I-a zis: „Nu auzi toate aceste mărturii pe care le depun contra Ta?“
14Dar Iesus n-a răspuns nici măcar cu un cuvânt, ceea ce l-a mirat mult
pe guvernator.

Condamnarea lui Iesus de către mulţime Mc.15:6-15
15Guvernatorul obişnuia ca la fiecare sărbătoare să elibereze un deţi-

nut, cel pe care îl voia mulţimea. 16Aveau atunci un deţinut celebru, unul
numit Baraba. 17În timp ce erau adunaţi, Pilat le-a zis: „Pe cine vreţi să
vi-l eliberez, pe Baraba sau pe Iesus, Cel numit Cristosul?“ 18Într-adevăr,
ştia că din invidie Îl dăduseră în mâinile lui.

19În timp ce şedea pe scaunul de judecător, soţia lui a trimis să-i spu-
nă: „Să nu ai nimic de-a face cu acest Om drept, căci astăzi am suferit
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mult într-un vis din cauza Lui!“
20Preoţii principali şi prezbiterii au convins mulţimea să-l ceară pe

Baraba, iar pe Iesus să-L facă să moară. 21Guvernatorul a luat cuvântul
şi le-a zis: „Pe care dintre aceştia doi să vi-l eliberez?“ Ei au răspuns: „Pe
Baraba“. 22Pilat a continuat: „Şi atunci ce să fac cu Iesus care este numit
Cristosul?“ Ei au răspuns cu toţii: „Să fie crucificat!“ 23Guvernatorul a
zis: „Dar ce rău a făcut?“ Însă ei strigau tot mai tare: „Să fie crucificat!“

24Când a văzut Pilat că nu serveşte la nimic, ci că tumultul creştea, a
luat apă şi s-a spălat pe mâini înaintea mulţimii, spunând: „Eu sunt ne-
vinovat de sângele acestui Om drept. Este responsabilitatea voastră!“
25Tot poporul i-a răspuns: „Sângele Lui să cadă asupra noastră şi a co-
piilor noştri!“

26Atunci Pilat l-a eliberat pe Baraba, iar pe Iesus, după ce a pus să-L
biciuiască, L-a dat să fie crucificat.

Batjocură şi coroană de spini Mc.15:16-20; Io.19:1-5
27Soldaţii guvernatorului L-au dus pe Iesus în pretoriu şi au adunat

toată trupa în jurul Lui. 28L-au dezbrăcat de haine şi au pus pe El o man-
tie stacojie. 29Au împletit o coroană de spini pe care I-au pus-o pe cap şi
I-au dat o trestie în mâna dreaptă; apoi, îngenunchind înaintea Lui, îşi bă-
teau joc de El, zicând: „Salut, Rege al evreilor!“ 30Şi Îl scuipau, luau
trestia şi-L loveau cu ea peste cap. 31După ce şi-au bătut astfel joc de El,
L-au dezbrăcat de mantie, L-au îmbrăcat cu hainele Lui şi L-au dus
să-L crucifice.

Crucificarea lui Iesus Mc.15:21-32; Lc.23:26-43; Io.19:16-27
32Când au ieşit, au găsit un om din Cirene, numit Simon, şi l-au obli-

gat să ducă crucea lui Iesus. 33Ajunşi la un loc numit Golgota, ceea ce în-
seamnă „locul craniului“, 34I-au dat să bea vin amestecat cu fiere; dar
când l-a gustat, n-a vrut să-l bea.

35După ce L-au crucificat, şi-au împărţit între ei hainele Lui, trăgând
la sorţi [ca să se împlinească ceea ce anunţase profetul: Şi-au împărţit
hainele mele şi au tras la sorţi pentru cămaşa mean]. 36Apoi s-au aşezat
şi-L păzeau. 37Pentru a arăta motivul condamnării Sale, s-a scris dea-
supra capului Său: „Acesta este Iesus, Regele evreilor“. 38Tot atunci au
fost crucificaţi cu El şi doi tâlhari, unul la dreapta Sa şi celălalt la stânga
Sa.

39Trecătorii Îl insultau şi clătinau din cap, 40zicând: „Tu, care distrugi
templul şi-l reconstruieşti în trei zile, salvează-Te! Dacă eşti Fiul lui
Dumnezeu, coboară de pe cruce!“ 41Preoţii principali, specialiştii în Lege
şi prezbiterii îşi băteau şi ei joc de El şi ziceau: 42„Pe alţii i-a salvat, dar
pe Sine Însuşi nu Se poate salva! Dacă este Regele Israelului, să coboare
acum de pe cruce, şi vom crede în El! 43Şi-a pus încrederea în Dumne-
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zeu: să-L scape acum Dumnezeu, dacă Îl iubeşte!n Într-adevăr, El a zis:
«Sunt Fiul lui Dumnezeu»“. 44La fel Îl insultau şi tâlharii care erau cru-
cificaţi împreună cu El.

Moartea lui Iesus Mc.15:33-41; Lc.23:44-49; Io.19:28-30
45De la douăsprezece şi până la trei după-amiază s-a făcut întuneric

peste toată ţara. 46Pe la trei după-amiază, Iesus a strigat cu voce răsună-
toare: „Eli, Eli, lama sabactani?“, adică Dumnezeul Meu, Dumnezeul
Meu, de ce M-ai părăsit?n 47Unii dintre cei ce stăteau acolo, după ce
L-au auzit, ziceau: „Îl cheamă pe Elia“. 48Imediat, unul dintre ei a aler-
gat şi a luat un burete pe care l-a umplut cu oţet, apoi l-a pus într-o tres-
tie şi I l-a dat să-l bea. 49Dar ceilalţi ziceau: „Hai să vedem dacă vine
Elia să-L salveze!“ 50Iesus a scos din nou un strigăt puternic şi Şi-a dat
spiritul.

51Şi iată că draperian din templu s-a rupt în două de sus până jos, pă-
mântul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, 52mormintele s-au deschis
şi corpurile mai multor sfinţin care adormiseră au înviat. 53Ieşind din mor-
minte după învierea Lui, au intrat în oraşul sfânt şi au apărut multora.

54La vederea cutremurului şi a celor întâmplate, ofiţerul roman şi cei
care erau cu el ca să-L păzească pe Iesus s-au înspăimântat foarte tare şi
au zis: „Acest om era cu adevărat Fiul lui Dumnezeu“.

55Acolo erau multe femei care priveau de departe; ele Îl însoţiseră pe
Iesus din Galileea pentru a-L servi. 56Printre ele erau Maria din Mag-
dala, Maria mama lui Iacob şi a lui Iosif, şi mama fiilor lui Zebedei.

Înmormântarea lui Iesus Mc.15:42-47; Lc.23:50-56; Io.19:38-42
57Când s-a înserat, a venit un om bogat din Arimateea, pe nume Iosif,

care era şi el discipol al lui Iesus. 58El s-a dus la Pilat şi i-a cerut corpul
lui Iesus. Atunci Pilat a ordonat să-i fie dat. 59Iosif a luat corpul, l-a în-
făşurat într-o pânză de in curată 60şi l-a depus într-un mormânt nou, pe
care îl comandase să fie scobit în stâncă. Apoi a rostogolit o piatră mare
la intrarea în mormânt şi a plecat. 61Maria din Magdala şi cealaltă Marie
erau acolo, aşezate faţă în faţă cu mormântul.

Mormântul este sigilat şi păzit
62A doua zi, care era ziua după pregătirea sabatului, preoţii principali

şi fariseii s-au dus împreună la Pilat 63şi i-au zis: „Domnule, ne-am amin-
tit că acest impostor, pe când trăia, a zis: «După trei zile voi învia». 64Or-
donă deci ca mormântul să fie păzit până a treia zi, ca nu cumva disci-
polii Lui să vină şi să fure corpul, şi apoi să spună poporului: «A înviat»!
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27:43 Şi-a pus... iubeşte: citat din Psalmul 22:8.
27:46 Dumnezeul Meu... părăsit: citat din Psalmul 22:1.
27:51 Draperie: cea care separa Locul Sfânt de Locul Preasfânt, accesibil doar marelui preot,
şi aceasta o singură dată pe an.
27:52 Sfinţi: adică credincioşi.



Această înşelăciune din urmă ar fi mai rea decât cea dintâi“. 65Pilat le-a
zis: „Aveţi o gardă; duceţi-vă şi păziţi cum ştiţi!“ 66Ei s-au dus şi au pus
garda să supravegheze mormântul, după ce au sigiliat piatra.

Învierea lui Iesus Cristos Mc.16:1-11; Lc.24:1-12; Io.20:1-18

28După sabat, în zorii primei zile a săptămânii, Maria din Magdala
şi cealaltă Marie s-au dus să vadă mormântul. 2Deodată a avut loc

un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului a coborât din
cer, s-a dus şi a rostogolit piatra, apoi s-a aşezat pe ea. 3Înfăţişarea lui era
ca fulgerul, iar îmbrăcămintea albă ca zăpada. 4Gărzile au tremurat de
teamă şi au devenit ca nişte morţi.

5Îngerul a luat cuvântul şi le-a zis femeilor: „Nu vă temeţi, căci ştiu
că Îl căutaţi pe Iesus, Cel care a fost crucificat! 6Nu este aici, căci a în-
viat, aşa cum a spus. Veniţi să vedeţi locul unde zăcea 7şi apoi duce-
ţi-vă repede să spuneţi discipolilor Lui că a înviat şi că vă precedă în
Galileea! Acolo Îl veţi vedea. Iată, v-am spus lucrul acesta“.

8Ele s-au îndepărtat repede de mormânt, cu teamă şi cu o mare bucu-
rie, şi au alergat să-i anunţe pe discipoli. 9Şi iată că Iesus le-a ieşit în în-
tâmpinare, zicând: „Vă salut“. Ele s-au apropiat şi s-au prosternat îna-
intea Lui, îmbrăţişându-I picioarele. 10Atunci Iesus le-a zis: ,,Nu vă te-
meţi! Duceţi-vă să-i anunţaţi pe fraţii Mei să se ducă în Galileea; acolo
Mă vor vedea“.

Mituirea soldaţilor
11În timp ce ele erau pe drum, câţiva bărbaţi din gardă s-au dus în

oraş şi i-au anunţat pe preoţii principali privitor la tot ce se întâmplase.
12După ce s-au adunat cu prezbiterii ca să se sfătuiască, au dat soldaţilor
o sumă considerabilă de bani, 13zicând: „Spuneţi că discipolii Lui au
venit noaptea să fure corpul în timp ce noi dormeam. 14Şi dacă guverna-
torul află, îl vom convinge noi şi vom face să nu aveţi necazuri“. 15Sol-
daţii au luat banii şi au făcut aşa cum fuseseră învăţaţi, şi această po-
vestire a celor întâmplate s-a răspândit printre evrei până în ziua de azi.

Misiunea încredinţată discipolilor Mc.16:15-18; Lc.24:44-49
16Cei unsprezece discipoli s-au dus în Galileea, pe muntele la care le

spusese Iesus să meargă. 17Când L-au văzut, s-au prosternat înaintea Lui,
dar unii dintre ei aveau îndoieli. 18Iesus S-a apropiat de ei şi le-a zis:
„Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. 19Mergeţi deci, faceţi
discipoli din toate naţiunile botezându-i în numele Tatălui, al Fiului şi al
Spiritului Sfânt 20şi învăţându-i să pună în practică tot ce v-am poruncit!
Şi iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul lumii“.
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Evanghelia după Marcu

Evanghelia după Marcu a fost scrisă de Ioan Marcu, un colabo-
rator al lui Paul şi Petru, între anii 63 şi 68 d.Cr. Destinată proba-
bil unor cititori de origine neevreiască, ea relatează mai ales
faptele (vindecări, miracole, etc.) lui Iesus Cristos ca fiind Servi-
torul perfect al lui Dumnezeu care a venit pe pământ „ca să ser-
vească şi să-Şi dea viaţa ca preţ de răscumpărare pentru mulţi“
(Marcu 10:45). Împreună cu Matei şi Luca, formează grupul de
Evanghelii numite „sinoptice“, căci prezintă viaţa lui Iesus dintr-o
perspectivă similară.

Lucrarea lui Ioan Botezătorul Mt.3:1-12; Lc.3:1-12

1Iată începutul evangheliei despre Iesus Cristosn, Fiul lui Dumnezeu,
2aşa cum stă scris în profetul Isaia: Iată, îl trimit înaintea Ta pe me-

sagerul Meu, care Îţi va pregăti calea; 3este vocea celui ce strigă în de-
şert: „Pregătiţi calea Domnului! Faceţi-I drepte cărările!“n 4Ioan a
apărut botezând în deşert şi predicând un botez al pocăinţein pentru ier-
tarea păcatelor. 5Toată regiunea Iudeei şi toţi locuitorii Ierusalimului se
duceau la el. Recunoscându-şi păcatele în public, se lăsau botezaţi de el
în râul Iordan. 6Ioan purta o îmbrăcăminte din păr de cămilă şi o centură
de piele în jurul taliei. Se hrănea cu lăcuste şi miere sălbatică.

7El predica aşa: „După mine vine Cel care este mai puternic decât
mine, şi eu nu sunt vrednic să mă aplec pentru a-I dezlega cureaua san-
dalelor. 8Eu v-am botezat cu apă, dar El vă va boteza cu Spiritul Sfânt“.

Botezul şi ispitirea lui Iesus Cristos Mt.3:13-17; 4:1-11
9În acele zile a venit Iesus din Nazaret în Galileea şi a fost botezat de

Ioan în Iordan. 10În clipa când ieşea din apă, a văzut cerurile deschi-
zându-se şi Spiritul coborând peste El ca un porumbel, 11şi din cer s-a
auzit o voce: „Tu eşti Fiul Meu iubit, în care Îmi găsesc plăcerea“. 12Ime-
diat, Spiritul L-a condus în deşert, 13unde a petrecut 40 de zile, fiind is-
pitit de Satan. El era cu animalele sălbatice, şi îngerii Îl serveau.

Începutul lucrării lui Iesus în Galileea Mt.4:12-17; Lc.4:14-15
14După ce Ioan a fost arestat, Iesus S-a dus în Galileea. El proclama

vestea bună a [Regatuluin] lui Dumnezeu 15şi zicea: „S-a împlinit timpul,
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1:1 Iesus: transliterarea grecească a numelui Ieşua („Dumnezeu salvează“). Cristos: literal
„uns“, corespunde cuvântului evreiesc transliterat ca Mesia. Conform profeţiilor din Vechiul
Testament, evreii aşteptau venirea Unsului lui Dumnezeu care să le aducă eliberarea.
1:2-3 Iată... cărările: citat din Maleahi 3:1 completat de Isaia 40:3.
1:4 Pocăinţă: denotând literal o schimbare a gândirii, cuvântul face referire la o transformare
radicală a persoanei, care renunţă la atitudinile ei greşite pentru a adopta un nou comporta-
ment şi o nouă perspectivă, conforme cu voia lui Dumnezeu.
1:14 Regat: sfera de domnie a lui Dumnezeu.



şi Regatul lui Dumnezeu este aproape! Schimbaţi-vă atitudinean şi cre-
deţi vestea bună!“

Chemarea primilor discipoli Mt.4:18-22; Lc.5:1-11; Io.1:35-51
16În timp ce umbla de-a lungul Mării Galileein, El i-a văzut pe Simon

şi pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând o plasă în mare, căci erau pes-
cari. 17Iesus le-a zis: „Urmaţi-Mă, şi voi face din voi pescari de oameni!“
18Ei şi-au lăsat imediat plasele şi L-au urmat. 19El a mers puţin mai de-
parte şi i-a văzut pe Iacob, fiul lui Zebedei, şi pe fratele său Ioan, care
erau şi ei într-o barcă şi-şi reparau plasele. 20El i-a chemat imediat; ei
l-au lăsat pe tatăl lor Zebedei în barcă cu lucrătorii şi L-au urmat.

Iesus scoate în Capernaum un spirit necurat Lc.4:31-37
21Ei s-au dus la Capernaum. Şi, în ziua de sabat, Iesus a intrat în si-

nagogă şi a început să dea învăţătură. 22Oamenii erau uimiţi de învăţă-
tura Sa, căci El îi învăţa cu autoritate, nu ca specialiştii în Lege.

23Se găsea în sinagoga lor un om care avea un spirit necurat, şi el a
strigat: 24„Ce vrei cu noi, Iesus din Nazaret? Ai venit să ne duci la pieire?
Ştiu cine eşti: Sfântul lui Dumnezeu“. 25Iesus l-a ameninţat, zicând:
„Taci şi ieşi din el!“ 26Spiritul necurat a ieşit din om scuturându-l violent
şi scoţând un strigăt puternic.

27Toţi erau uimiţi şi se întrebau unii pe alţii: „Ce este aceasta? O în-
văţătură nouă! El ordonă cu autoritate chiar şi spiritelor necurate, şi ele
I se supun“. 28Şi renumele Lui s-a răspândit imediat pretutindeni în toată
regiunea Galileei.

Vindecarea soacrei lui Petru şi a altor bolnavi
29Ieşind din sinagogă, ei s-au dus cu Iacob şi Ioan în casa lui Simon

şi a lui Andrei. 30Soacra lui Simon zăcea în pat cu febră, şi imediat I-au
vorbit despre ea. 31El S-a apropiat, a prins-o de mână şi a ridicat-o; [ime-
diat] febra a lăsat-o, şi ea a început să-i servească.

32Seara, după ce a apus soarele, i-au adus la El pe toţi bolnavii şi pe
demonizaţi. 33Tot oraşul era adunat în faţa uşii. 34El a vindecat mulţi oa-
meni care sufereau de diferite boli şi a scos mulţi demoni, şi nu le per-
mitea să vorbească, pentru că Îl cunoşteau.

35Spre dimineaţă, când încă era întuneric, El S-a ridicat şi a ieşit ca
să Se ducă într-un loc pustiu, unde S-a rugat. 36Simon şi cei care erau cu
El au plecat în căutarea Lui; 37când L-au găsit, I-au zis: „Toată lumea Te
caută“. 38El le-a răspuns: „Să mergem în altă parte, în satele învecinate,
ca să predic şi acolo, căci pentru aceasta am venit!“ 39Şi El predica în si-
nagogile lor din toată Galileea şi scotea demonii.
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1:15 Schimbaţi-vă atitudinea: verbul corespunzător cuvântului „pocăinţă“ din 1:4.
1:16 Marea Galileei: numită şi Lacul Ghenezaret.



Vindecarea unui lepros Mt.8:2-4; Lc.5:12-16
40A venit la El un lepros care, aruncându-se în genunchi, I-a zis pe un

ton rugător: „Dacă vrei, poţi să mă faci curat“. 41Plin de compătimire,
Iesus a întins mâna, l-a atins şi i-a zis: „Vreau, fii curat!“ 42Lepra l-a pă-
răsit imediat, şi el a fost purificat. 43Iesus l-a expediat imediat cu o aver-
tizare serioasă; 44El i-a zis: „Vezi să nu spui nimănui nimic, ci du-te de
te arată preotului şi adu pentru purificarea ta ce a prescris Moise, ca să
le servească de mărturie“. 45Dar el, după ce a plecat, a început să pro-
clame pretutindeni vestea şi s-o răspândească, astfel încât Iesus nu mai
putea să intre în mod public în vreun oraş. El stătea afară, în locuri pu-
stii, şi veneau la El de pretutindeni.

Vindecarea unui paralitic Mt.9:1-8; Lc.5:17-26

2Câteva zile mai târziu, Iesus a venit din nou în Capernaum. S-a auzit
că era acasă 2şi s-au adunat aşa de mulţi oameni, încât nu mai era loc

nici măcar afară, înaintea uşii. Iesus le vestea Cuvântul. 3Au venit la El
nişte oameni, aducând un paralitic purtat de patru dintre ei. 4Şi cum nu
puteau să-L ducă până la El din cauza mulţimii, au desfăcut acoperişul
deasupra locului unde era El şi au făcut o spărtură prin care au coborât
targa pe care zăcea paraliticul. 5Văzându-le credinţa, Iesus i-a zis para-
liticului: „Fiule, păcatele îţi sunt iertate!“

6Acolo şedeau şi câţiva specialişti în Lege care îşi ziceau în sinea lor:
7„De ce vorbeşte astfel Omul acesta? Blasfemiază! Cine poate ierta pă-
catele în afară de Dumnezeu?“ 8Iesus a ştiut imediat, în spiritul Său, că
ei gândeau aşa, şi le-a zis: „De ce gândiţi astfel în inima voastră? 9Ce este
mai uşor: să-i spui paraliticului: «Păcatele îţi sunt iertate» sau: «Ridi-
că-te, ia-ţi targa şi umblă!»? 10Dar, ca să ştiţi că Fiul Omuluin are pe pă-
mânt puterea de a ierta păcatele“ – El a zis paraliticului: 11„Ţie îţi zic:
Scoală-te, ia-ţi targa şi du-te acasă!“ 12El s-a sculat imediat, şi-a luat
targa şi a ieşit afară în faţa tuturor, aşa că toţi erau foarte uimiţi, Îl glo-
rificau pe Dumnezeu şi ziceau: „N-am mai văzut niciodată aşa ceva“.

Chemarea lui Levi Mt.9:9-13; Lc.5:27-32
13Iesus a ieşit din nou pe malul mării, şi toată mulţimea venea la El,

iar El o învăţa. 14În trecere, l-a văzut pe Levi, fiul lui Alfeu, şezând la bi-
roul unde se adunau taxele. El i-a zis: „Urmează-Mă!“ Levi s-a sculat şi
L-a urmat.

15În timp ce Iesus era la masă în casa lui Levi, mulţi perceptorin şi
păcătoşin stăteau acolo la masă cu El şi cu discipolii Lui, căci erau mulţi

Marcu 1:40–2:1560

2:10 Fiul Omului: expresie prin care Iesus Se desemna frecvent pe Sine Însuşi, cu aluzie
probabilă la Daniel 7:13.
2:15 Perceptori: Cei care îşi cumpărau dreptul de a strânge taxele şi impozitele în folosul Im-
periului Roman. Întrucât colaborau cu romanii şi pretindeau sume mai mari decât se cuve-
nea, erau dispreţuiţi de restul populaţiei.
2:15 Păcătoşi: adică consideraţi ca atare de către cei ce se credeau drepţi, sfinţi.



care Îl urmau. 16Când specialiştii în Lege şi fariseiin au văzut că El mă-
nâncă împreună cu păcătoşii şi cu perceptorii, au zis discipolilor Lui:
„De ce mănâncă El cu perceptorii şi cu păcătoşii?“ 17Iesus, care îi auzise,
le-a zis: „Nu cei sănătoşi au nevoie de medic, ci cei bolnavi. N-am venit
să-i chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi [să-şi schimbe atitudinea]“.

Despre post. Parabolele cu peticul nou şi cu vinul nou
Mt.9:14-17; Lc.5:33-39
18Discipolii lui Ioan şi ai fariseilor posteau. Ei au venit să-I spună lui

Iesus: „De ce discipolii lui Ioan şi discipolii fariseilor postesc, iar disci-
polii Tăi nu postesc?“ 19Iesus le-a răspuns: „Pot oare invitaţii la nuntă să
postească cât timp mirele este cu ei? Cât timp mirele e cu ei nu pot să
postească. 20Vor veni zilele când mirele le va fi luat, şi atunci vor posti
în ziua aceea.

21Nimeni nu coase o bucată de pânză nouă pe o haină veche, altfel bu-
cata nouă adăugată sfâşie o parte din cea veche, şi ruptura se face şi mai
mare. 22Şi nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi, altfel burdufurile
plesnesc, vinul curge şi burdufurile sunt pierdute; ci vinul nou se pune
în burdufuri noi“.

Iesus este Domn peste sabat Mt.12:1-8; Lc.6:1-5
23Într-o zi de sabatn, Iesus traversa lanurile de grâu. În timp ce mer-

geau, discipolii au început să smulgă spice. 24Fariseii I-au zis: „Priveşte,
de ce fac ei ce nu este permis în sabat?“

25Iesus le-a răspuns: „N-aţi citit niciodată ce a făcut David, când a
avut nevoie şi i-a fost foame, lui şi însoţitorilor lui? 26El a intrat în casa
lui Dumnezeu, pe timpul marelui preot Abiatar, a mâncat pâinile consa-
crate, pe care numai preoţii au voie să le mănânce, şi a dat din ele şi în-
soţitorilor lui“. 27Apoi le-a zis: „Sabatul a fost făcut pentru om, şi nu
omul pentru sabat, 28aşa că Fiul Omului este Domn şi al sabatului“.

Omul cu mâna uscată. Alte vindecări Mt.12:9-16

3Iesus a intrat din nou în sinagogă. Acolo era un om care avea mâna
paralizată. 2Ei Îl observau pe Iesus ca să vadă dacă-l va vindeca în

ziua de sabat, pentru a-L putea acuza. 3Iesus a zis omului care avea mâna
paralizată: „Scoală-te acolo în mijloc!“ 4Apoi le-a zis: „Este permis în
ziua de sabat să faci bine sau să faci rău, să salvezi un om sau să-l ucizi?“
Dar ei tăceau. 5Şi privind pe deasupra lor cu mânie, mâhnit de împietri-
rea inimii lor, a zis omului: „Întinde-ţi mâna!“ El a întins-o, şi mâna lui
s-a vindecat.
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2:16 Farisei: membrii unui curent din cadrul iudaismului caracterizat printr-un interes pu-
ternic pentru chestiuni de puritate rituală şi prin grija de a respecta cât mai strict posibil Legea
lui Moise, precum şi tradiţiile.
2:23 Sabat: ziua de odihnă, când nu era voie să se facă nicio muncă grea.



6Fariseii au ieşit şi s-au sfătuit cu herodieniin împotriva Lui, plănuind
cum să-L ucidă.

7Iesus S-a retras cu discipolii Lui spre mare. L-a urmat o mare mul-
ţime venită din Galileea, din Iudeea, 8din Ierusalim, din Idumeea, de cea-
laltă parte a Iordanului şi din împrejurimile Tirului şi Sidonului; această
mulţime a venit la El, căci aflase tot ce făcea. 9El le-a zis discipolilor
Lui să-I ţină la dispoziţie o barcă mică, ca să nu fie zdrobit de mulţime.
10Într-adevăr, cum vindeca mulţi oameni, toţi cei care aveau boli se arun-
cau asupra Lui ca să-L atingă. 11Spiritele necurate, când Îl vedeau, se
prosternau înaintea Lui şi strigau: „Tu eşti Fiul lui Dumnezeu“. 12El însă
le atenţiona cu severitate să nu-L facă cunoscut.

Chemarea celor doisprezece apostoli Lc.6:12-16
13El S-a suit pe munte şi i-a chemat pe cei pe care îi voia, iar ei au

venit la El. 14A numit doisprezece, [pe care i-a numit şi apostoli], ca să
fie cu El şi ca să-i trimită să predice 15cu puterea [de a vindeca boli şi]
de a scoate demoni. 16[Iată-i pe cei doisprezece pe care i-a numit]:
Simon, pe care l-a numit Petru; 17Iacob, fiul lui Zebedei, şi Ioan, fratele
lui Iacob, cărora le-a dat numele de Boanerghes, adică „fiii tunetului“;
18Andrei; Filip; Bartolomeu; Matei; Toma; Iacob, fiul lui Alfeu; Tadeu;
Simon Cananituln; 19şi Iuda Iscariotn, cel care L-a trădat pe Iesus.

Puterea lui Iesus asupra spiritelor rele
Blasfemia contra Spiritului Sfânt Mt.12:22-37; Lc.11:14-23
20Ei au intrat în casă, şi mulţimea s-a adunat din nou, aşa că ei nu pu-

teau nici măcar să ia masa. 21Când au auzit, cei din familia Lui au venit
să pună mâna pe El, căci ziceau: „Şi-a ieşit din minţi“. 22Specialiştii în
Lege care veniseră de la Ierusalim ziceau că îl are pe Beelzebuln şi că
prin prinţul demonilor scoate El demonii.

23Iesus i-a chemat şi le-a vorbit sub formă de parabolen: „Cum poate
Satan să-l scoată pe Satan? 24Dacă un regat este confruntat cu lupte in-
terne, acest regat nu poate dăinui, 25iar dacă o familie este confruntată cu
lupte interne nu poate dăinui. 26Dacă deci Satan se ridică împotriva lui
însuşi, dacă este divizat, nu poate dăinui, ci s-a terminat cu el. 27Nimeni
nu poate să intre în casa unui om puternic şi să-i jefuiască bunurile dacă
nu-l leagă mai întâi pe acest om puternic; doar atunci îi va jefui casa.

28Vă spun adevărul, toate păcatele le vor fi iertate oamenilor, ca şi
blasfemiile pe care le vor fi rostit, 29dar pentru cel care va blasfemia îm-

Marcu 3:6-2962

3:6 Herodieni: susţinătorii dinastiei lui Herod şi deci ai ocupantului roman.
3:18 Cananit: termen care denota membrul unui partid de patrioţi evrei creat pentru a rezista
în faţa romanilor sau, mai general, o persoană plină de zel pentru Legea lui Moise.
3:19 Iscariot: adică bărbat din Cariot, oraş din Iudeea.
3:22 Beelzebul: termen de dispreţ pentru a-l desemna pe Satan.
3:23 Parabole: istorioare care au ca scop explicarea unui adevăr spiritual cu ajutorul unui
exemplu preluat din viaţa curentă.



potriva Spiritului Sfânt nu există niciodată iertare: el merită o condam-
nare eternă“. 30Iesus vorbea aşa pentru că ei ziceau: „Are un spirit necu-
rat“.

Adevăratele rude ale lui Iesus Mt.12:46-50; Lc.8:19-21
31Mama şi fraţii Lui au venit la El şi stăteau afară, aşa că au trimis pe

cineva să-L cheme. 32Mulţimea şedea în jurul Lui, şi I s-a zis: „Iată,
mama Ta, fraţii Tăi [şi surorile Tale] sunt afară şi Te caută“. 33El le-a răs-
puns: „Cine este mama Mea şi cine sunt fraţii Mei?“ 34Apoi Şi-a plim-
bat privirile peste cei aşezaţi în jurul Lui şi le-a zis: „Iată mama Mea şi
fraţii Mei! 35Într-adevăr, cine face voia lui Dumnezeu, acesta este fratele
Meu, sora Mea şi mama Mea“.

Secretele Regatului lui Dumnezeu

4Iesus a început din nou să dea învăţătură lângă mare. Se adunase
lângă El o mulţime aşa de mare, încât El S-a suit într-o barcă, în care

S-a aşezat, pe mare, iar toată mulţimea era lângă mare, pe mal. 2El îi în-
văţa multe lucruri în parabole, şi în învăţătura Lui le zicea:

Parabola semănătorului Mt.13:3-9; Lc.8:4-8
3„Ascultaţi! Un semănător a ieşit să semene. 4În timp ce semăna, o

parte din sămânţă a căzut lângă drum; au venit păsările şi au mâncat-o.
5O altă parte a căzut pe un sol pietros, unde nu avea mult pământ; ea a
răsărit repede, pentru că pământul nu era adânc, 6dar când a apărut soa-
rele, ea s-a ofilit şi s-a uscat, pentru că nu avea rădăcină. 7O altă parte a
căzut între mărăcini; mărăcinii au crescut şi au înăbuşit-o, şi ea n-a pro-
dus rod. 8O altă parte a căzut pe un pământ bun; ea a produs rod, care
creştea şi se înmulţea: un bob a produs 30, altul 60, altul 100“. 9Apoi
le-a zis: „Cine are urechi de auzit să audă!“

Motivul vorbirii în parabole Mt.13:10-17; Lc.8:9-10
10Când a fost singur cu ei, cei care Îl înconjurau împreună cu cei doi-

sprezece L-au întrebat despre parabole. 11El le-a zis: „Vouă v-a fost dat
să cunoaşteţi misterul Regatului lui Dumnezeu, dar pentru cei care sunt
în exterior totul le este înfăţişat în parabole, 12pentru ca cei care privesc
să privească şi să nu vadă, iar cei care aud să audă şi să nu înţeleagă,
ca nu cumva să se convertească şi să le fie iertate păcatele“.n

Explicarea parabolei semănătorului Mt.13:18-23
13El le-a mai zis: „Nu înţelegeţi această parabolă? Atunci cum veţi

înţelege toate parabolele? 14Semănătorul seamănă Cuvântul. 15Unii sunt
ca sămânţa de lângă drumul unde e semănat Cuvântul; de îndată ce l-au
auzit, vine Satan şi ia Cuvântul care a fost semănat în ei. 16La fel, alţii
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primesc sămânţa într-un sol pietros: când aud Cuvântul îl acceptă ime-
diat cu bucurie, 17dar nu au rădăcină în ei înşişi, ci sunt de scurtă durată
şi, de îndată ce apar dificultăţile sau persecuţia din cauza Cuvântului, ei
se poticnesc. 18Alţii primesc sămânţa între mărăcini; ei aud Cuvântul,
19dar preocupările acestei lumi, atracţia înşelătoare a bogăţiilor şi pasiu-
nile de tot felul pătrund în ei, înăbuşă Cuvântul şi-l fac neroditor. 20Alţii
în fine primesc sămânţa în pământul bun: aceştia sunt cei care înţeleg
Cuvântul, îl primesc şi produc rod: unul 30, altul 60, altul 100“.

Lampa de pe suportul ei Mt.5:15-16; Lc.8:16-18; 11:33-36
21El le-a mai zis: „Se aduce cumva lampa ca s-o pună sub un vas sau

sub pat? Oare nu pentru a o pune pe suportul ei? 22Într-adevăr, nu există
nimic ascuns care nu va fi scos la lumină, nimic secret care nu va ieşi la
iveală. 23Cine are urechi de auzit să audă!“

24El le-a mai zis: „Fiţi atenţi la ce auziţi! Vi se va măsura cu măsura
de care vă veţi servi şi vi se va da în plus. 25Într-adevăr, celui care are i
se va mai da, dar celui care nu are i se va lua chiar şi ce are“.

Parabola creşterii seminţei
26El le-a zis: „Iată cu ce seamănă Regatul lui Dumnezeu. El seamănă

cu un om care aruncă sămânţa pe pământ, 27şi fie că doarme, fie că este
treaz, noapte şi zi, sămânţa germinează şi creşte fără ca el să ştie cum.
28Pământul rodeşte de la sine mai întâi firul, apoi spicul, pe urmă bobul
deplin format în spic, 29şi, când grâul este copt, trimite îndată secera în
el, pentru că a sosit secerişul“.

Parabola bobului de muştar Mt.13:31-32; Lc.13:18-19
30El le-a zis: „Cu ce vom compara Regatul lui Dumnezeu sau prin ce

parabole îl vom reprezenta? 31El este ca un bob de muştar: când e semă-
nat în pământ este cea mai mică dintre toate seminţele de pe pământ,
32dar după ce e semănat creşte, devine mai mare decât toate legumele şi
dă ramuri mari, aşa încât păsările cerului îşi pot face cuib la umbra lui“.

33Şi prin multe parabole de acest fel le vorbea Cuvântul, după cum
puteau ei să-l audă. 34Nu le vorbea fără parabolă, dar în particular explica
totul discipolilor Lui.

Iesus potoleşte furtuna Mt.8:23-27; Lc.8:22-25
35În ziua aceea, când a venit seara, Iesus le-a zis: „Să trecem pe malul

celălalt!“ 36După ce au dat drumul mulţimii, L-au luat aşa cum era, în
barcă; mai erau şi alte bărci cu El. 37S-a stârnit un vânt puternic, iar va-
lurile se aruncau asupra bărcii, aşa încât barca se umplea deja. 38El dor-
mea în partea din spate, cu capul pe o pernă. Ei L-au trezit şi I-au spus:
„Învăţătorule, nu-Ţi pasă că murim?“ 39El S-a trezit, a certat vântul şi
i-a zis mării: „Linişte! Taci!“ Vântul s-a oprit şi s-a făcut o linişte mare.
40Apoi le-a zis: „De ce sunteţi aşa de speriaţi? Încă nu aveţi credinţă?“
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41Ei au fost cuprinşi de o spaimă mare şi-şi ziceau unii altora: „Cine este
Acesta, de care ascultă chiar vântul şi marea?“

Vindecarea unui demonizat Mt.8:28-34; Lc.8:26-39

5Ei au ajuns pe malul celălalt al mării, în regiunea gherasenilor. 2De
îndată ce Iesus a coborât din barcă I-a ieşit în întâmpinare dintre mor-

minte un om cu un spirit necurat. 3El locuia în morminte, şi nimeni nu
putea să-l lege, nici măcar cu un lanţ. 4Într-adevăr, adesea avusese fiare
la picioare şi fusese legat cu lanţuri, dar rupsese lanţurile şi făcuse bu-
căţi fiarele, şi nimeni nu-l putea stăpâni. 5El era fără încetare, noapte şi
zi, în morminte şi pe munţi; urla şi se rănea singur cu pietre.

6Şi văzându-L pe Iesus de departe, a alergat, s-a prosternat înaintea
Lui 7şi a strigat cu o voce răsunătoare: „Ce vrei de la mine, Iesuse, Fiul
Dumnezeului Preaînalt? Te implor, în numele lui Dumnezeu, nu mă chi-
nui!“ 8Într-adevăr, Iesus îi zicea: „Spirit necurat, ieşi din acest om!“ 9El
l-a întrebat: „Cum te cheamă?“ El I-a răspuns: „Numele meu este «Le-
giune», căci suntem mulţi“. 10Şi el Îl ruga cu insistenţă să nu-i trimită
afară din ţară.

11Acolo, lângă munte, era o turmă mare de porci care păşteau. 12De-
monii L-au rugat, zicând: „Trimite-ne în porcii aceia, ca să intrăm în
ei!“ 13Şi El le-a dat voie. Spiritele necurate au ieşit din om, au intrat în
porci, şi turma s-a repezit pe povârniş în jos spre mare; erau cam 2.000
de porci, şi ei s-au înecat în mare.

14Porcarii au luat-o la fugă şi s-au dus să anunţe acest lucru în oraş şi
la ţară. Oamenii s-au dus să vadă ce se întâmplase. 15Ei au venit spre
Iesus şi l-au văzut pe demonizat, cel care avusese legiunea de demoni,
stând jos, îmbrăcat şi cu mintea întreagă, şi s-au înfricoşat. 16Cei care
fuseseră martorii scenei le-au povestit ce se întâmplase cu demonizatul
şi cu porcii. 17Atunci, ei au început să-L roage pe Iesus să plece din re-
giunea lor.

18Pe când Se suia în barcă, cel care fusese demonizat Îl ruga să-l lase
să meargă cu El. 19Iesus nu i-a permis, ci i-a spus: „Du-te acasă, la ai tăi,
şi spune-le tot ce a făcut Domnul pentru tine, cum a avut milă de tine!“
20El a plecat şi a început să proclame prin Decapolis tot ce făcuse Iesus
pentru el, şi toţi se mirau.

Vindecarea unei femei cu hemoragie
Învierea fiicei lui Iair Mt.9:18-26; Lc.8:40-56
21Iesus a ajuns cu barca pe celălalt mal, unde o mare mulţime s-a adu-

nat în jurul Lui. El era lângă mare. 22Atunci a venit unul dintre condu-
cătorii sinagogii, pe nume Iair, s-a aruncat la picioarele Lui 23şi L-a rugat
cu insistenţă: „Fetiţa mea este pe moarte, dar vino şi pune-Ţi mâna peste
ea, ca să fie salvată, şi ea va trăi!“ 24Iesus a plecat cu el. O mulţime mare
Îl urma şi Îl înghesuia.
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25Şi era o femeie care de 12 ani suferea de hemoragii. 26Ea suferise
mult din partea multor medici şi cheltuise tot ce avusese, dar aceasta nu
servise la nimic; dimpotrivă, starea i se agravase. 27Ea a auzit vorbin-
du-se despre Iesus, a venit în mulţime din spate şi I-a atins haina, 28căci
îşi zicea: „Chiar dacă nu-I ating decât hainele, voi fi vindecată“. 29Şi
imediat hemoragia ei s-a oprit, şi ea a simţit în corp că se vindecase de
boala ei.

30Iesus Şi-a dat seama imediat că ieşise o forţă din El, aşa că S-a în-
tors în mijlocul mulţimii şi a zis: „Cine Mi-a atins hainele?“ 31Discipo-
lii Săi I-au zis: „Vezi că mulţimea Te înghesuie, şi zici: «Cine M-a
atins?»“ 32Iesus privea în jur ca s-o vadă pe cea care făcuse aceasta. 33Fe-
meia, speriată şi tremurând, ştiind ce i se întâmplase, a venit să se arunce
la picioarele Lui şi I-a spus tot adevărul. 34El i-a zis: „Fiică, credinţa ta
te-a salvat! Du-te în pace şi fii vindecată de boala ta!“

35În timp ce El încă vorbea, au venit nişte oameni de la conducătorul
sinagogii şi i-au zis: „Fiica ta a murit; de ce Îl mai deranjezi pe Învăţă-
tor?“ 36De îndată ce Iesus a auzit ce spuneau ei, a zis conducătorului si-
nagogii: „Nu te teme! Crede numai!“ 37El n-a lăsat pe nimeni să-L în-
soţească, în afară de Petru, Iacob şi Ioan, fratele lui Iacob.

38Au ajuns la casa conducătorului sinagogii, şi Iesus a văzut acolo
agitaţie, oameni care plângeau şi se jeluiau. 39El a intrat şi le-a zis: „De
ce vă agitaţi şi plângeţi? Copila n-a murit, ci doarme“. 40Ei îşi băteau joc
de El. Atunci El i-a scos pe toţi afară, i-a luat cu Sine pe tatăl şi mama
copilei şi pe cei care Îl însoţiseră, şi a intrat acolo unde era copila. 41El
a luat copila de mână şi i-a zis: „Talitha koum!“, ceea ce înseamnă: „Fe-
tiţo, scoală-te, îţi zic!“ 42Fetiţa s-a sculat imediat şi a început să meargă,
căci avea 12 ani. 43Iesus le-a poruncit insistent ca nimeni să nu ştie des-
pre aceasta şi le-a spus să-i dea fetiţei ceva de mâncare.

Necredinţa locuitorilor din Nazaret Mt.13:54-58; Lc.4:16-30

6Iesus a plecat de acolo şi S-a dus în oraşul Său de domiciliun. Disci-
polii Săi L-au urmat. 2În ziua de sabat, El a început să-i înveţe în si-

nagogă. Mulţi oameni L-au ascultat; ei erau uimiţi şi ziceau: „De unde
Îi vine aceasta? Şi ce fel de înţelepciune este aceasta care I-a fost dată?
Şi cum se fac asemenea miracole prin mâinile Lui? 3Oare nu este El tâm-
plarul, Fiul Mariei, fratele lui Iacob, al lui Iose, al lui Iuda şi al lui Si-
mon? Şi surorile Lui nu sunt aici, printre noi?“ Şi erau scandalizaţi de
El.

4Iesus însă le zicea: „Un profet nu este dispreţuit decât în oraşul lui,
între rudele lui şi în casa lui“. 5El n-a putut face acolo niciun miracol, în
afară de faptul că Şi-a pus mâinile peste câţiva bolnavi şi i-a vindecat.
6Şi El Se mira de necredinţa lor. Iesus străbătea satele din jur şi dădea în-
văţătură.
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Trimiterea celor doisprezece apostoli Lc.9:1-6
7Atunci El i-a chemat pe cei doisprezece şi a început să-i trimită doi

câte doi, dându-le putere asupra spiritelor necurate. 8Le-a recomandat
să nu ia nimic cu ei pentru călătorie, în afară de toiag, să nu aibă nici
pâine, nici sac, nici bani în cingătoare, 9să se încalţe cu sandale şi să
nu-şi ia două cămăşi. 10Apoi le-a zis: „Când intraţi undeva într-o casă, să
rămâneţi acolo până la plecare. 11Şi dacă în vreun loc nu vă vor primi şi
nu vă vor asculta, să plecaţi de acolo şi să vă scuturaţi praful de pe pi-
cioaren ca mărturie pentru ei. [Vă spun adevărul, în ziua judecăţii, So-
doma şi Gomora vor fi tratate mai puţin sever decât acel oraş.]“ 12Ei au
plecat şi au predicat, chemând pe fiecare să-şi schimbe atitudinea. 13Ei
scoteau mulţi demoni, îi ungeau cu ulei pe mulţi bolnavi şi îi vindecau.

Decapitarea lui Ioan Botezătorul Mt.14:1-12; Lc.9:7-9
14Regele Herod a auzit vorbindu-se despre Iesus, pentru că numele

Lui devenise celebru. El zicea: „Ioan Botezătorul a înviat, şi de aceea are
puterea să facă miracole“. 15Alţii ziceau: „Este Elia“. Iar alţii ziceau:
„Este un profet ca unul dintre profeţii noştri“. 16Dar Herod, când a auzit
acestea, zicea: „Acest Ioan, pe care l-am decapitat, a înviat“.

17Într-adevăr, Herod însuşi făcuse să-l aresteze pe Ioan şi să-l pună în
lanţuri în închisoare din cauza Herodiadei, soţia fratelui său Filip, pen-
tru că se căsătorise cu ea, 18căci Ioan îi zicea: „Nu-ţi este permis să fii că-
sătorit cu soţia fratelui tău!“ 19Herodiada avea pică pe el şi voia să-l facă
să moară, dar nu putea, 20căci Herod se temea de Ioan, ştiind că era un
bărbat drept şi sfânt, şi îl proteja. Şi auzindu-l, era adesea nedumerit, şi
îl asculta cu plăcere.

21Totuşi, a venit o zi favorabilă, când Herod, pentru aniversarea sa, a
dat un banchet pentru demnitarii lui, pentru comandanţii militari şi pen-
tru notabilităţile din Galileea. 22Fiica Herodiadei a intrat în sală, a dan-
sat şi le-a plăcut lui Herod şi invitaţilor săi. Regele i-a zis fetei: „Cere-mi
ce vrei, şi-ţi voi da!“ 23El a adăugat cu un jurământ: „Îţi voi da ce-mi vei
cere, chiar dacă ar fi jumătate din regatul meu“. 24Ea a ieşit şi a zis ma-
mei ei: „Ce să cer?“ Mama ei i-a răspuns: „Capul lui Ioan Botezătorul“.
25Ea s-a grăbit să intre imediat la rege şi i-a făcut această cerere: „Vreau
să-mi dai chiar acum, pe o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul“.

26Regele s-a întristat, dar, din cauza jurămintelor şi a invitaţilor, n-a
vrut s-o refuze. 27El a trimis pe loc o gardă de corp cu ordinul de a-i adu-
ce capul lui Ioan Botezătorul. Garda s-a dus şi l-a decapitat pe Ioan în
închisoare, 28i-a adus capul pe o farfurie şi l-a dat fetei, iar fata l-a dat
mamei sale. 29Când discipolii lui au aflat această veste, au venit să-i ia
corpul şi l-au pus într-un mormânt.

Marcu 6:7-29 67

6:11 Scuturaţi... picioare: evreii aveau obiceiul de a scutura praful de pe picioare în timp ce
părăseau un oraş neevreiesc; ei îşi exprimau astfel separarea de cei care nu se închinau ade-
văratului Dumnezeu.



Hrănirea celor 5.000 Mt.14:13-21; Lc.9:10-17; Io.6:1-14
30Apostolii s-au adunat lângă Iesus şi I-au povestit tot ce făcuseră şi

tot ce-i învăţaseră pe oameni. 31Iesus le-a zis: „Haideţi la o parte într-un
loc pustiu şi odihniţi-vă puţin“. Într-adevăr, multă lume venea şi pleca,
şi ei nu avuseseră timp nici măcar să mănânce. 32Au plecat cu barca spre
un loc pustiu, la o parte. 33Mulţi oameni i-au văzut plecând şi i-au recu-
noscut, aşa că din toate oraşele au alergat pe jos şi au ajuns acolo înain-
tea lor. 34Când a coborât din barcă, Iesus a văzut o mare mulţime şi S-a
umplut de compătimire pentru ea, căci era ca nişte oi care nu au păstor,n
şi a început s-o înveţe multe lucruri.

35Se făcuse deja foarte târziu, aşa că discipolii s-au apropiat de El şi
I-au zis: „Locul acesta este pustiu, şi e deja târziu. 36Dă-le drumul să se
ducă la ţară şi prin satele din jur ca să-şi cumpere ceva de mâncare“.
37Iesus le-a răspuns: „Daţi-le voi de mâncare!“ Dar ei I-au zis: „Să ne
ducem să cumpărăm pâine de 200 de monede de argint şi să le dăm să
mănânce?“ 38El le-a zis: „Câte pâini aveţi? Duceţi-vă şi vedeţi!“ După
ce au aflat, I-au răspuns: „Cinci, şi doi peşti“.

39Atunci El le-a ordonat să-i facă pe toţi să se aşeze în grupuri pe
iarbă; 40ei s-au aşezat în grupuri de câte 100 şi de câte 50. 41El a luat cele
cinci pâini şi cei doi peşti şi a rostit rugăciunea de benedicţie. Apoi a
frânt pâinile şi le-a dat discipolilor Lui, ca ei să le împartă mulţimii. A
împărţit tuturor şi cei doi peşti. 42Toţi au mâncat şi s-au săturat, 43şi s-au
adunat 12 coşuri pline cu bucăţile de pâine şi cu ce rămăsese din peşti.
44Cei care mâncaseră [pâinile] erau în număr de 5.000 de bărbaţi.

Iesus umblă pe mare. Vindecări la Nazaret Mt.14:22-36
45Îndată după aceea, El i-a obligat pe discipolii Săi să se suie în barcă

şi să-L preceadă pe malul celălalt, spre Betsaida, în timp ce El va da dru-
mul mulţimii. 46După ce Şi-a luat rămas-bun de la ea, S-a dus pe munte
să Se roage.

47Se înserase când barca a ajuns în mijlocul mării, iar Iesus Se afla
singur pe uscat. 48El a văzut că se chinuiau cu vâslitul, căci vântul le
sufla din faţă. Spre sfârşitul nopţii, S-a dus la ei umblând pe mare şi voia
să-i depăşească. 49Când L-au văzut umblând pe mare, au crezut că este
o fantomă şi au ţipat, 50căci toţi Îl vedeau, şi s-au speriat. Iesus le-a vor-
bit imediat şi le-a zis: „Liniştiţi-vă, Eu sunt! Nu vă temeţi!“ 51Apoi S-a
suit lângă ei în barcă, iar vântul s-a potolit. Ei erau peste măsură de sur-
prinşi [şi miraţi], 52căci nu înţeleseseră miracolul cu pâinile, întrucât
inima le era împietrită.

53După ce au traversat marea, au ajuns în regiunea Ghenezaret şi au
ancorat acolo. 54De îndată ce au coborât din barcă, oamenii L-au recu-
noscut pe Iesus, 55au străbătut tot ţinutul din jur şi au început să-i aducă
pe bolnavi pe tărgi acolo unde auzeau că Se afla El. 56Şi oriunde ajun-
gea El, în sate, în oraşe sau în cătune, îi aşezau pe cei bolnavi în pieţe şi
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Îl rugau să-i lase să-I atingă doar marginea hainei. Toţi cei care-L atin-
geau se însănătoşeau.

Fariseii şi tradiţia prezbiterilor Mt.15:1-9

7Fariseii şi câţiva specialişti în Lege, veniţi de la Ierusalim, S-au adu-
nat lângă Iesus. 2I-au văzut pe câţiva dintre discipolii Lui luând masa

cu mâinile necurate, adică nespălate. 3– Ori, fariseii şi toţi evreii nu mă-
nâncă fără să-şi fi spălat cu grijă mâinile, conform tradiţiei prezbiterilor,
4iar când se întorc din piaţa publică nu mănâncă dacă nu s-au spălat. Ei
ţin încă multe alte tradiţii, cum ar fi spălarea paharelor, urcioarelor, vase-
lor de bronz [şi paturilor]. 5Atunci fariseii şi specialiştii în Lege L-au în-
trebat: „De ce discipolii Tăi nu respectă tradiţia prezbiterilor, ci iau masa
cu mâinile nespălate?“ 6Iesus le-a răspuns: „Bine a profeţit Isaia despre
voi, ipocriţilor, după cum este scris: Acest popor Mă onorează cu buzele,
dar inima lui este departe de Mine. 7În zadar Mă venerează ei, dând
nişte învăţături care sunt porunci omeneşti.n

8Voi abandonaţi porunca lui Dumnezeu şi ţineţi tradiţia oamenilor,
[căci spălaţi oalele, paharele şi faceţi multe alte lucruri asemănătoare]“.
9El le-a mai zis: „Voi respingeţi foarte bine porunca lui Dumnezeu ca să
ţineţi tradiţia voastră. 10Într-adevăr, Moise a spus: Onorează-ţi tatăl şi
mama!n şi: Cine îşi va blestema tatăl sau mama să fie pedepsit cu moar-
tea!n 11Dar voi ziceţi: «Dacă un om spune tatălui sau mamei sale: Lu-
crurile cu care te-aş putea ajuta sunt korban», adică o ofrandă lui Dum-
nezeu, 12nu-l mai lăsaţi să facă nimic pentru tatăl sau mama lui. 13Voi
anulaţi astfel Cuvântul lui Dumnezeu prin tradiţia voastră pe care aţi
transmis-o şi faceţi multe alte lucruri asemănătoare“.

Inima omului: sursă de necurăţenie Mt.15:10-20
14Iesus a chemat din nou mulţimea şi i-a zis: „Ascultaţi-Mă cu toţii

şi înţelegeţi! 15Nu există nimic în exteriorul omului care să-l poată pân-
gări, pătrunzând în el, ci ceea ce iese din om îl pângăreşte“. 16[Dacă are
cineva urechi de auzit, să audă!]

17Când a intrat în casă, departe de mulţime, discipolii Lui L-au între-
bat cu privire la această parabolă. 18El le-a zis: „Şi voi sunteţi aşa de lip-
siţi de pricepere? Nu înţelegeţi că nimic din ceea ce intră în om din
exterior nu-l poate pângări? 19Într-adevăr, nu intră în inima lui, ci în sto-
mac, apoi este evacuat în toaletă“. El declara astfel că toate alimentele
sunt curate. 20El a mai zis: „Ceea ce iese din om îl pângăreşte. 21Într-ade-
văr, din interior, din inima omului ies gândurile rele, imoralitatea sexu-
ală, furturile, omorurile, 22adulterele, lăcomia, răutăţile, viclenia, des-
frânarea, ochiul rău, blasfemia, orgoliul, nebunia. 23Toate aceste rele ies
dinăuntru şi-l pângăresc pe om“.
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Iesus şi femeia din Siro-fenicia Mt.15:21-28
24Iesus a plecat de acolo şi S-a dus în regiunea Tirului. El a intrat în-

tr-o casă, dorind să nu ştie nimeni, dar n-a putut rămâne ascuns, 25căci o
femeie a cărei fetiţă avea un spirit necurat a auzit vorbindu-se despre El
şi a venit să se arunce la picioarele Lui. 26Această femeie era o neevreică
de origine siro-feniciană. Ea L-a rugat să scoată demonul din fiica ei.
27Iesus i-a zis: „Lasă să se sature mai întâi copiii, căci nu este bine să iei
pâinea copiilor şi s-o arunci la căţeluşi!“ 28Ea I-a răspuns: „Doamne, dar
şi căţeluşii, sub masă, mănâncă din firimiturile copiilor“. 29Atunci El
i-a zis: „Din cauza acestui cuvânt, poţi să te duci: demonul a ieşit din fii-
ca ta“. 30Ea a plecat acasă şi a găsit fetiţa culcată pe pat: demonul ieşise.

Vindecarea unui surdo-mut
31Iesus a plecat din nou din regiunea Tirului şi S-a dus, prin Sidon, la

Marea Galileei, trecând prin regiunea Decapolis. 32Au adus la El un surd,
care vorbea şi greu, şi L-au rugat să-Şi pună mâna peste el. 33Iesus l-a
luat deoparte din mulţime, Şi-a pus degetele în urechile lui, a scuipat şi
i-a atins limba. 34Apoi Şi-a ridicat ochii spre cer, a suspinat şi a zis: „Ef-
fatha!“ adică: „Deschide-te!“ 35Imediat, urechile i s-au deschis, limba i
s-a dezlegat, şi el a început să vorbească corect. 36Iesus le-a poruncit să
nu spună nimănui, dar cu cât le poruncea să nu spună, cu atât vorbeau
ei mai mult despre aceasta. 37Plini de uimire, ei ziceau: „El face totul de
minune: chiar şi pe surzi îi face să audă, iar pe muţi să vorbească“.

Hrănirea celor 4.000 Mt.15:32-39

8În zilele acelea s-a adunat din nou o mare mulţime şi nu avea ce să
mănânce. Iesus i-a chemat pe discipoli şi le-a zis: 2„Sunt plin de com-

pătimire pentru această mulţime, căci iată că de trei zile este lângă Mine
şi nu are nimic de mâncare. 3Dacă îi trimit pe oameni acasă nemâncaţi,
vor leşina pe drum, căci unii dintre ei au venit de departe“.

4Discipolii Săi I-au răspuns: „Dar unde s-ar putea găsi destule pâini
în acest loc pustiu ca să sature atâţia oameni?“ 5Iesus i-a întrebat: „Câte
pâini aveţi?“ Ei I-au răspuns: „Şapte“.

6Atunci El a poruncit mulţimii să se aşeze pe pământ, a luat cele şapte
pâini şi, după ce I-a mulţumit lui Dumnezeu, le-a frânt şi le-a dat disci-
polilor Lui ca să le împartă, iar ei le-au împărţit mulţimii. 7Aveau şi câţi-
va peştişori; Iesus i-a binecuvântat şi i-a dat şi pe aceştia să fie împărţiţi.
8Ei au mâncat şi s-au săturat, şi au dus şapte coşuri pline cu surplusul de
bucăţi. 9Cei care mâncaseră erau cam 4.000. Pe urmă Iesus i-a lăsat să
plece.

Fariseii cer un semn din cer Mt.16:1-4
10El S-a suit îndată în barcă cu discipolii Lui şi S-a dus în regiunea

Dalmanuta.
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11Au sosit fariseii şi au început să discute cu Iesus şi, ca să-L pună la
încercare, I-au cerut un semn venit din cer. 12Iesus a suspinat adânc în
spiritul Său şi a zis: „De ce cere această generaţie un semn? Vă spun
adevărul, acestei generaţii nu i se va da niciun semn“. 13Apoi i-a părăsit
şi S-a suit în barcă ca să treacă pe celălalt mal.

Avertizare privind drojdia fariseilor Mt.16:5-12; Gal.5:7-10
14Discipolii uitaseră să ia pâini şi nu aveau cu ei în barcă decât o sin-

gură pâine. 15Şi El îi avertiza, zicând: „Atenţie, feriţi-vă de drojdia fari-
seilor şi de drojdia lui Herod!“ 16Discipolii au început să discute între ei
[şi ziceau]: „Pentru că nu avem pâini“.

17Iesus, ştiind lucrul acesta, le-a zis: „De ce discutaţi între voi despre
faptul că nu aveţi pâini? Nu înţelegeţi şi nu vă daţi încă seama? Aveţi
inima împietrită? 18Aveţi ochi şi nu vedeţi? Aveţi urechi şi nu auziţi?n Nu
vă amintiţi? 19Când am frânt cele cinci pâini pentru cei 5.000, câte co-
şuri pline cu bucăţi aţi dus?“ Ei au răspuns: „Douăsprezece“. 20„Şi când
am frânt cele şapte pâini pentru cei 4.000, câte coşuri pline cu bucăţi aţi
dus?“ Ei au răspuns: „Şapte“. 21Şi El le-a zis: „Tot nu înţelegeţi?“

Iesus vindecă un orb
22Ei s-au dus la Betsaida; I-au adus lui Iesus un orb şi L-au rugat

să-l atingă. 23El a luat orbul de mână şi l-a dus afară din sat; apoi i-a pus
salivă pe ochi, Şi-a pus mâinile peste el şi l-a întrebat: „Vezi ceva?“ 24El
a privit şi i-a răspuns: „Zăresc oamenii, îi văd ca nişte copaci care um-
blă“. 25Iesus Şi-a pus din nou mâinile peste ochii lui, şi când orbul a pri-
vit fix, a fost vindecat şi a văzut totul clar. 26Atunci Iesus l-a trimis acasă
spunându-i: „Să nu intri în sat [şi să nu spui nimănui]!“

Mărturisirea lui Petru Mt.16:13-20; Lc.9:18-21
27Iesus S-a dus cu discipolii Lui în satele vecine cu Cezareea lui Filip.

Pe drum, le-a pus această întrebare: „Cine zic oamenii că sunt Eu?“ 28Ei
I-au răspuns: „Ioan Botezătorul, şi alţii: Elia, iar alţii: unul dintre pro-
feţi“. 29El i-a întrebat: „Dar voi cine ziceţi că sunt Eu?“ Petru I-a răs-
puns: „Tu eşti Mesia“. 30Iesus le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui
despre El.

Primul anunţ al suferinţelor şi învierii lui Iesus Mt.16:21-23; Lc.9:22
31Şi El a început să-i înveţe că trebuia ca Fiul Omului să sufere mult,

să fie respins de prezbiteri, de preoţii principali şi de specialiştii în Lege,
să fie dat la moarte, iar după trei zile să învie. 32Le vorbea deschis des-
pre aceasta. Atunci Petru L-a luat deoparte şi a început să-L mustre. 33Dar
Iesus, întorcându-Se şi privindu-Şi discipolii, l-a mustrat pe Petru, zi-
când: „Pleacă din calea Mea, Satan, căci nu te gândeşti la lucrurile lui
Dumnezeu, ci la ale oamenilor!“
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Despre viaţa de discipol Mt.16:24-28; Lc.9:23-27
34Apoi El a chemat mulţimea şi pe discipolii Săi şi le-a zis: „Dacă

vrea cineva să vină după Mine, să renunţe la sine însuşi, să-şi ia crucea
şi să Mă urmeze! 35Într-adevăr, cine va vrea să-şi salveze viaţa o va pier-
de, dar cine o va pierde din cauza Mea şi a Veştii Bune o va salva. 36Şi
la ce i-ar folosi unui om să câştige întreaga lume, dacă îşi pierde sufle-
tul? 37Ce ar da un om în schimbul sufletului său?

38Într-adevăr, de cel căruia îi va fi ruşine de Mine şi de cuvintele Mele
în mijlocul acestei generaţii adultere şi păcătoase, de acela Îi va fi ruşine
şi Fiului Omului când va veni în gloria Tatălui Său cu îngerii sfinţi“.

9El le-a mai zis: „Vă spun adevărul, sunt câţiva aici care nu vor muri
până când nu vor vedea Regatul lui Dumnezeu venind cu putere“.

Transfigurarea lui Iesus Mt.17:1-13; Lc.9:28-36; 2.Pt.1:16-18
2După şase zile, Iesus i-a luat cu Sine pe Petru, pe Iacob şi pe Ioan şi

i-a dus pe un munte înalt, doar ei singuri. El S-a transfigurat înaintea
lor; 3hainele Lui au devenit strălucitoare şi de o asemenea albeaţă, cum
nimeni de pe pământ nu le-ar putea albi aşa. 4Le-au apărut Elia şi Moise;
ei stăteau de vorbă cu Iesus.

5Petru a luat cuvântul şi I-a zis lui Iesus: „Învăţătorule, este bine să
fim aici. Să facem trei corturi: unul pentru Tine, unul pentru Moise şi
unul pentru Elia“. 6Nu ştia ce să zică, căci erau înfricoşaţi. 7Un nor a
venit şi i-a acoperit, iar din nor s-a auzit o voce: „Acesta este Fiul Meu
iubit: să ascultaţi de El!“ 8Ei s-au uitat imediat în jur şi nu L-au mai văzut
decât pe Iesus.

9În timp ce coborau de pe munte, Iesus le-a poruncit să nu spună ni-
mănui ce au văzut, până când Fiul Omului nu va învia. 10Ei au păstrat în
ei aceste cuvinte, întrebându-se între ei ce însemna a învia.

11Apoi I-au pus această întrebare: „De ce spun specialiştii în Lege că
mai întâi trebuie să vină Elia?“ 12El le-a răspuns: „Elia trebuie să vină
mai întâi pentru a restabili toate lucrurile; şi oare de ce este scris, cu pri-
vire la Fiul Omului, că trebuie să sufere mult şi să fie dispreţuit? 13Dar
Eu vă spun: Elia a venit deja, şi ei s-au purtat cu el cum au vrut, conform
cu ce este scris despre el“.

Vindecarea unui băiat demonizat Mt.17:14-21; Lc.9:37-43
14Când au ajuns la discipoli, au văzut în jurul lor o mulţime mare şi

pe nişte specialişti în Lege care discutau cu ei. 15De îndată ce oamenii
L-au văzut pe Iesus, au fost surprinşi şi au alergat spre El ca să-L salute.
16El i-a întrebat: „Despre ce discutaţi cu ei?“ 17Un om din mulţime I-a
răspuns: „Învăţătorule, l-am adus la Tine pe fiul meu care are un spirit
mut. 18Oriunde pune spiritul stăpânire pe el, îl trânteşte la pământ; copi-
lul face spume la gură, scrâşneşte din dinţi şi înţepeneşte cu totul. I-am
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rugat pe discipolii Tăi să scoată spiritul, dar n-au putut“.
19Iesus le-a zis: „Generaţie necredincioasă, până când voi fi cu voi?

Până când vă voi suporta? Aduceţi-l la Mine!“ 20Şi ei l-au adus la El.
Imediat ce spiritul L-a văzut pe Iesus, l-a trântit la pământ pe copil, care
se rostogolea în convulsii şi făcea spume la gură. 21Iesus l-a întrebat pe
tată: „De cât timp i se întâmplă aşa?“ El I-a răspuns: „Din copilărie. 22Şi
adesea l-a aruncat în foc şi în apă, ca să-l facă să moară... Dar, dacă poţi
face ceva, ai milă de noi!“

23Iesus i-a zis: „«Dacă poţi!» Totul este posibil pentru cel care crede!“
24Imediat tatăl copilului a strigat [în lacrimi]: „Cred, [Doamne]! Vino în
ajutorul necredinţei mele!“ 25Văzând că mulţimea se îngrămădeşte, Iesus
a mustrat spiritul necurat, zicându-i: „Spirit mut şi surd, îţi ordon: ieşi din
acest copil şi nu mai intra în el!“ 26Spiritul a ieşit din copil scoţând stri-
găte şi scuturându-l foarte tare. Copilul a rămas ca mort, aşa că mulţi zi-
ceau că murise, 27dar Iesus l-a luat de mână, l-a ridicat, şi el a stat în
picioare.

28Când Iesus a intrat în casă, discipolii Săi L-au întrebat în particular:
„Noi de ce n-am putut să-l scoatem?“ 29El le-a zis: „Acest soi nu poate
ieşi decât prin rugăciune [şi prin post]“.

Al doilea anunţ al morţii şi învierii lui Iesus Mt.17:22-23; Lc.9:43-45
30Ei au plecat de acolo şi au traversat Galileea. Iesus nu voia să se

ştie lucrul acesta, 31căci îi învăţa pe discipolii Săi şi le zicea: „Fiul Omu-
lui va fi dat în mâinile oamenilor, iar ei Îl vor face să moară şi, la trei zile
după ce-L vor fi ucis, va învia“. 32Dar ei n-au înţeles aceste cuvinte şi se
temeau să-L întrebe.

Cel mai mare în Regatul lui Dumnezeu Mt.18:1-5; Lc.9:46-50
33Ei au ajuns în Capernaum. Pe când era în casă, Iesus i-a întrebat:

„Despre ce discutaţi pe drum?“ 34Dar ei tăceau, căci pe drum discutaseră
între ei ca să ştie cine era cel mai mare. 35Atunci El S-a aşezat, i-a che-
mat pe cei doisprezece şi le-a zis: „Dacă vrea cineva să fie cel dintâi, va
fi cel din urmă dintre toţi şi servitorul tuturor“.

36A luat un copilaş, l-a pus în mijlocul lor şi, după ce l-a luat în braţe,
le-a spus: 37„Cine primeşte în numele Meu pe vreunul dintre aceşti co-
pilaşi, pe Mine Mă primeşte, iar cine Mă primeşte pe Mine nu pe Mine
Mă primeşte, ci pe Cel care M-a trimis pe Mine“.

38Ioan I-a zis: „Învăţătorule, noi am văzut pe cineva scoţând demoni
în numele Tău şi l-am împiedicat, pentru că nu ne urma“. 39Iesus a răs-
puns: „Nu-l împiedicaţi, pentru că nimeni nu poate să facă un miracol în
numele Meu şi imediat după aceea să spună lucruri rele despre Mine.
40Într-adevăr, cine nu este împotriva noastră este pentru noi. 41Iar cel care
vă va da să beţi un pahar de apă în numele Meu, pentru că sunteţi ai lui
Cristos, vă spun adevărul, nu-şi va pierde răsplata.
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Avertizare privind ispita care duce la păcătuire Mt.18:6-9
42Dar dacă cineva îl face să se poticnească pe vreunul dintre aceşti mi-

cuţi care cred în Mine, ar fi mai bine să i se lege de gât o piatră mare de
moară şi să fie aruncat în mare. 43Dacă mâna ta te face să păcătuieşti,
taie-o, căci este mai bine pentru tine să intri în viaţă ciung decât să ai
două mâini şi să ajungi în iad, în focul care nu se stinge,

44[acolo unde viermele nu moare şi focul nu se stingen].
45Şi dacă piciorul tău te face să păcătuieşti, taie-l, căci este mai bine

pentru tine să intri în viaţă şchiop decât să ai două picioare şi să fii arun-
cat în iad, [în focul care nu se stinge,

46acolo unde viermele nu moare şi focul nu se stinge].
47Şi dacă ochiul tău te face să păcătuieşti, scoate-l. Este mai bine pen-

tru tine să intri în Regatul lui Dumnezeu cu un singur ochi decât să ai doi
ochi şi să fii aruncat în iad, 48acolo unde viermele nu moare şi focul nu
se stinge. 49Într-adevăr, orice om va fi sărat cu foc [şi orice sacrificiu va
fi sărat cu sare].

50Sarea este un lucru bun, dar dacă îşi pierde gustul, cum i-l veţi da
înapoi? Să aveţi sare în voi înşivă şi să fiţi în pace unii cu alţii“.

Despre divorţ Mt.19:1-12; 1.Cor.7:10-16,39; Rom.7:2-3

10Iesus a plecat de acolo şi s-a dus în regiunea Iudeei şi dincolo de
Iordan. Mulţimea s-a adunat din nou lângă El şi, după cum avea

obiceiul, a început s-o înveţe. 2Nişte farisei au venit şi, ca să-I întindă o
capcană, L-au întrebat dacă îi e permis unui bărbat să divorţeze de soţia
lui. 3El a răspuns: „Ce v-a poruncit Moise?“ 4Ei I-au zis: „Moise ne-a
permis să scriem un certificat de divorţ şi să ne lăsăm soţia să plecen“.

5Iesus le-a zis: „Din cauza împietririi inimii voastre v-a scris Moise
această poruncă. 6Dar, la începutul creaţiei, Dumnezeu i-a făcut parte
bărbătească şi parte femeiască; 7de aceea, un om îşi va părăsi tatăl şi
mama [şi se va uni cu soţia lui], 8iar cei doi vor fi una.n Astfel, ei nu mai
sunt doi, ci una. 9Omul să nu despartă deci ce a unit Dumnezeu prin că-
sătorie“.

10În casă, discipolii L-au întrebat încă o dată cu privire la aceasta. 11El
le-a zis: „Dacă cineva divorţează de soţia lui şi se căsătoreşte cu alta,
comite adulter faţă de ea, 12şi dacă o femeie divorţează de soţul ei şi se
căsătoreşte cu altul, comite adulter“.

Iesus îi binecuvântează pe copilaşi Mt.19:13-15; Lc.18:15-17
13Nişte oameni au adus la El nişte copilaşi ca să-I atingă, dar discipolii

le făceau reproşuri. 14Văzând aceasta, Iesus S-a indignat şi le-a zis: „Lă-
saţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i împiedicaţi, căci Regatul lui Dumne-
zeu este pentru cei care le seamănă. 15Vă spun adevărul, cine nu pri-

Marcu 9:42–10:1574
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meşte Regatul lui Dumnezeu ca un copilaş nu va intra în el“. 16Apoi i-a
luat în braţe şi i-a binecuvântat punându-Şi mâinile peste ei.

Tânărul bogat Mt.19:16-26; Lc.18:18-27
17În timp ce Iesus pornea la drum, un om a alergat, s-a pus în ge-

nunchi în faţa Lui şi L-a întrebat: „Bunule Învăţător, ce să fac pentru a
moşteni viaţa eternă?“ 18Iesus i-a zis: „De ce Mă numeşti «bun»? Ni-
meni nu este bun în afară de Dumnezeu. 19Cunoşti poruncile: Să nu ucizi,
să nu comiţi adulter, să nu furi, să nu depui mărturie falsă, să nu faci rău
nimănui, onorează-ţi tatăl şi maman“. 20El I-a răspuns: „Învăţătorule,
am respectat toate acestea încă din tinereţe“.

21După ce Iesus l-a privit, l-a iubit şi i-a zis: „Îţi mai lipseşte un lucru:
du-te şi vinde tot ce ai, dă săracilor, şi vei avea o comoară în cer; apoi
vino, [ia-ţi crucea] şi urmează-Mă!“ 22Dar faţa lui s-a posomorât când a
auzit acest cuvânt şi a plecat foarte trist, căci avea o mare avere.

23Privind în jurul Lui, Iesus a zis discipolilor Săi: „Ce greu este pen-
tru cei ce au bogăţii să intre în Regatul lui Dumnezeu!“ 24Discipolii s-au
înfricoşat de cuvintele Lui, dar Iesus, luând din nou cuvântul, le-a zis:
„Copii, ce greu se intră în Regatul lui Dumnezeu! 25Este mai uşor ca o
cămilă să treacă prin urechea acului decât ca un om bogat să intre în Re-
gatul lui Dumnezeu“. 26Ei au rămas cu totul uluiţi şi-şi ziceau: „Şi atunci
cine poate fi salvat?“ 27Iesus i-a privit şi le-a zis: „Acest lucru este im-
posibil pentru oameni, dar nu şi pentru Dumnezeu, căci la Dumnezeu
totul e posibil“.

Despre răsplata rezervată discipolilor Mt.19:27-30; Lc.18:28-30
28Petru a început să-I zică: „Uite, noi am lăsat totul şi Te-am urmat“.

29Iesus a răspuns: „Vă spun adevărul, nu este nimeni care să-şi fi lăsat
casa sau fraţii sau surorile sau mama sau tatăl sau copiii sau ogoarele din
cauza Mea şi din cauza Veştii Bune 30şi care să nu primească de o sută
de ori mai mult acum, în timpul acesta, case şi fraţi şi surori şi mame şi
copii şi ogoare, cu persecuţii, iar în lumea viitoare viaţa eternă.

31Mulţi dintre cei dintâi vor fi cei din urmă, şi mulţi dintre cei din
urmă vor fi cei dintâi“.

Al treilea anunţ al morţii şi învierii lui Iesus Mt.20:17-19; Lc.18:31-34
32Ei erau pe drumul care urcă spre Ierusalim, şi Iesus mergea înain-

tea discipolilor. Ei erau înfricoşaţi, iar cei care-L urmau se temeau. Iesus
i-a luat din nou cu Sine pe cei doisprezece şi a început să le spună ce
avea să I se întâmple: 33„Acum mergem la Ierusalim, şi Fiul Omului va
fi dat în mâinile preoţilor principali şi specialiştilor în Lege. Ei Îl vor
condamna la moarte şi-L vor da în mâinile neevreilor. 34Ei îşi vor bate
joc de El, Îl vor scuipa, Îl vor biciui şi-L vor ucide, iar după trei zile El
va învia“.
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Chemare la umilinţă în lucrare Mt.20:20-28
35Iacob şi Ioan, fiii lui Zebedei, s-au apropiat de Iesus şi I-au zis: „În-

văţătorule, am vrea să faci pentru noi ce-Ţi vom cere“. 36El le-a zis: „Ce
vreţi să fac pentru voi?“ 37Ei I-au zis: „Fă ca unul dintre noi să stea la
dreapta Ta, iar celălalt la stânga Ta când vei fi în glorie“.

38Iesus le-a răspuns: „Nu ştiţi ce cereţi. Puteţi oare să beţi paharul pe
care îl voi bea Eu sau să fiţi botezaţi cu botezul cu care voi fi botezat
Eu?“ 39Ei au zis: „Putem“. Iesus le-a răspuns: „Veţi bea într-adevăr pa-
harul pe care-l voi bea Eu şi veţi fi botezaţi cu botezul cu care voi fi bo-
tezat Eu. 40Cât despre faptul de a sta la dreapta Mea sau la stânga Mea,
acesta nu depinde de Mine şi nu va fi dat decât celor pentru care este pre-
gătit“.

41Când au auzit ceilalţi zece acest lucru au început să se indigneze pe
Iacob şi pe Ioan. 42Iesus i-a chemat şi le-a zis: „Ştiţi că cei consideraţi
conducători ai naţiunilor domină peste ele, iar cei mari ai lor le ţin sub
puterea lor. 43Nu aşa este între voi, dar dacă cineva vrea să fie mare între
voi va fi servitorul vostru, 44iar dacă cineva vrea să fie cel dintâi între voi
va fi sclavul tuturor. 45Într-adevăr, Fiul Omului n-a venit ca să fie servit,
ci ca să servească şi să-Şi dea viaţa ca preţ de răscumpărare pentru
mulţi“.

Vindecarea orbului Bartimeu Mt.20:29-34; Lc.18:35-43
46Ei au ajuns la Ierihon. Când Iesus a ieşit din oraş împreună cu disci-

polii Lui şi cu o mulţime destul de mare, Bartimeu, fiul orb al lui Timeu,
şedea pe marginea drumului şi cerşea. 47El a auzit că era Iesus din Naza-
ret şi a început să strige: „Fiule al lui Davidn, Iesuse, ai milă de mine!“
48Mulţi îl mustrau ca să-l facă să tacă, dar el striga şi mai tare: „Fiule al lui
David, ai milă de mine!“ 49Iesus S-a oprit şi a zis: „Chemaţi-l!“ Ei l-au
chemat pe orb, zicându-i: „Curaj! Ridică-te, te cheamă!“ 50Orbul şi-a arun-
cat haina şi, sculându-se dintr-o săritură, a venit spre Iesus.

51Iesus a luat cuvântul şi I-a zis: „Ce vrei să fac pentru tine?“ Orbul
I-a răspuns: „Învăţătorul meu, să-mi recapăt vederea!“ 52Şi Iesus i-a zis:
„Du-te, credinţa ta te-a salvat“. Imediat el şi-a recăpătat vederea şi L-a
urmat pe Iesus pe drum.

Intrarea lui Iesus în Ierusalim Mt.21:1-11; Lc.19:28-40

11Când s-au apropiat de Ierusalim, aproape de Betfaghe şi de Beta-
nia, spre Muntele Măslinilor, Iesus i-a trimis pe doi dintre disci-

polii Săi 2spunându-le: „Duceţi-vă în satul dinaintea voastră, şi imediat
ce veţi intra în el veţi găsi legat un măgăruş care nu a fost încălecat ni-
ciodată. Dezlegaţi-l şi aduceţi-l! 3Şi dacă vă va întreba cineva: «De ce fa-
ceţi aceasta?», să răspundeţi: «Domnul are nevoie de el şi îl va trimite

Marcu 10:35–11:376

10:47 Fiul lui David: titlu dat lui Mesia, Salvatorul aşteptat de evrei, mai ales pe baza la
2.Samuel 7:12-16; Isaia 9:6-7.



imediat înapoi aici»“.
4Discipolii au plecat; au găsit măgăruşul legat lângă o poartă, afară în

stradă, şi l-au dezlegat. 5Câţiva dintre cei care stăteau acolo i-au întrebat:
„Ce faceţi? De ce dezlegaţi măgăruşul?“ 6Ei au răspuns aşa cum le spu-
sese Iesus, şi ei i-au lăsat s-o facă. 7Au adus măgăruşul la Iesus, şi-au pus
hainele pe el, şi Iesus a încălecat.

8Mulţi îşi întindeau hainele pe drum, iar alţii ramuri tăiate de pe câmp.
9Cei care mergeau înaintea lui Iesus şi cei care Îl urmau strigau: „Osa-
na!n Binecuvântat să fie Cel care vine în numele Domnului!n 10Binecu-
vântat să fie regatul care vine [în numele Domnului], regatul lui David,
tatăl nostru! Osana în locurile preaînalte!“ 11Iesus a intrat în Ierusalim şi
S-a dus la templu. După ce S-a uitat la toate lucrurile din jur, cum era
deja târziu, a ieşit ca să Se ducă în Betania împreună cu cei doisprezece.

Smochinul neroditor. A doua curăţare a templului
Puterea credinţei Mt.21:12-22; Lc.19:45-48
12A doua zi, după ce a ieşit din Betania, lui Iesus I s-a făcut foame.

13A zărit de departe un smochin care avea frunze şi S-a dus să vadă dacă
va găsi ceva în el, dar, când a ajuns, n-a găsit decât frunze, căci nu era
încă timpul smochinelor. 14Atunci Iesus a luat cuvântul şi a zis smochi-
nului: „Niciodată să nu mai mănânce cineva din rodul tău!“ Şi discipo-
lii Săi L-au auzit.

15Ei au ajuns la Ierusalim, şi Iesus a intrat în templu. A început să-i
dea afară pe cei ce vindeau şi cumpărau în templu. A răsturnat mesele
schimbătorilor de bani şi scaunele celor care vindeau porumbei. 16Nu
lăsa pe nimeni să transporte un obiect prin templu 17şi îi învăţa, zicând:
„Oare nu este scris: Casa Mea va fi numită o casă de rugăciune pentru
toate naţiunilen? Dar voi aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari“.n 18Preo-
ţii principali şi specialiştii în Lege L-au auzit şi căutau mijloacele de
a-L ucide, pentru că se temeau de El, căci toată mulţimea era uimită de
învăţătura Lui. 19Când s-a înserat, Iesus a ieşit din oraş.

20A doua zi dimineaţă, trecând pe acolo, discipolii au văzut smochi-
nul: el era uscat până la rădăcini. 21Amintindu-şi de cele întâmplate,
Petru I-a zis: „Învăţătorule, priveşte, smochinul pe care l-ai blestemat
s-a uscat!“

22Iesus i-a răspuns, zicând: „Aveţi credinţă în Dumnezeu! 23Vă spun
adevărul, dacă cineva ar spune acestui munte: «Ridică-te şi aruncă-te în
mare!» şi nu ar avea îndoieli în inima lui, ci ar crede că ceea ce spune se
va întâmpla, va vedea întâmplându-se lucrul acela.

24De aceea vă spun: tot ce veţi cere în rugăciune să credeţi că aţi pri-
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mit, şi vi se va da. 25Şi când staţi în picioare ca să vă rugaţi, să iertaţi dacă
aveţi ceva contra cuiva, indiferent ce aţi avea împotriva lui, pentru ca
Tatăl vostru ceresc să vă ierte şi greşelile voastre. 26[Dar dacă nu iertaţi,
nici Tatăl vostru ceresc nu vă va ierta greşelile voastre.]“

Întrebarea privind atotputerea lui Iesus Mt.21:23-27; Lc.20:1-8
27Ei s-au dus din nou în Ierusalim şi, în timp ce Iesus Se plimba în

templu, preoţii principali, specialiştii în Lege şi prezbiterii au venit spre
El 28şi I-au zis: „Prin ce autoritate faci aceste lucruri şi cine Ţi-a dat au-
toritatea de a le face?“

29Iesus le-a răspuns: „Vă voi pune [şi Eu] o întrebare; răspunde-
ţi-Mi, şi vă voi spune prin ce autoritate fac aceste lucruri. 30Botezul lui
Ioan venea din cer sau de la oameni? Răspundeţi-Mi!“ 31Dar ei vorbeau
astfel între ei: „Dacă răspundem: «Din cer», ne va zice: «Atunci de ce
nu aţi crezut în el?», 32iar dacă răspundem: «De la oameni...»“ Ei se te-
meau de mulţime, căci toţi îl considerau pe Ioan cu adevărat un profet.

33Atunci I-au răspuns lui Iesus: „Nu ştim“. Iesus le-a zis: „Nici Eu nu
vă voi spune prin ce autoritate fac aceste lucruri“.

Parabola viticultorilor Mt.21:33-46; Lc.20:9-19

12Iesus a început apoi să le vorbească în parabole: „Un om a plan-
tat o vie, a împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc şi a construit

un turn; apoi a arendat-o unor viticultori şi a părăsit ţara.
2Când a venit timpul, a trimis la viticultori un sclav, ca să ia de la ei

o parte din rodul viei. 3Viticultorii însă l-au bătut şi l-au trimis înapoi cu
mâinile goale. 4Din nou a trimis la ei un alt sclav, dar şi pe acesta l-au
lovit la cap şi l-au dezonorat. 5A trimis apoi un altul, dar pe acesta l-au
ucis, şi apoi încă mulţi alţii, însă pe unii i-au bătut, iar pe alţii i-au ucis.

6El mai avea un fiu iubit; l-a trimis cel din urmă la ei, zicând: «Vor
avea respect pentru fiul meu». 7Dar aceşti viticultori şi-au zis între ei:
«Iată moştenitorul! Haideţi să-l ucidem, şi moştenirea va fi a noastră!»
8L-au ucis şi l-au aruncat afară din vie.

9Ce va face deci stăpânul viei? Va veni şi-i va ucide pe viticultori, iar
via o va da altora. 10Oare n-aţi citit acest cuvânt din Scriptură? Piatra pe
care au respins-o cei ce construiau a devenit piatra unghiulară; 11este
lucrarea Domnului şi e o minune în ochii noştri.n

12Ei căutau să-L aresteze, dar se temeau de mulţime. Ei înţeleseseră
că pentru ei a spus Iesus această parabolă. Ei L-au lăsat atunci şi au ple-
cat.

Întrebarea privind impozitul Mt.22:15-22; Lc.20:20-26
13I-au trimis la Iesus pe câţiva farisei şi herodieni ca să-L prindă în

cursă prin cuvintele Sale. 14Ei au venit să-I spună: „Învăţătorule, ştim că
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vorbele Tale sunt adevărate şi că nu Te laşi influenţat de nimeni, căci nu
Te uiţi la înfăţişarea oamenilor şi îi înveţi calea lui Dumnezeu în tot ade-
vărul. Este permis să plătim impozit împăratului sau nu?“

15Dar Iesus, cunoscându-le ipocrizia, le-a răspuns: „De ce Îmi întin-
deţi o cursă? Aduceţi-Mi o monedă ca s-o văd“. 16Ei I-au adus una, şi
Iesus i-a întrebat: „Ale cui sunt efigia şi inscripţia?“ Ei au răspuns: „Ale
împăratului“. 17Atunci El le-a zis: „Daţi deci împăratului ce este al îm-
păratului, iar lui Dumnezeu ce e al lui Dumnezeu!“ Ei erau foarte miraţi
de El.

Întrebarea privind învierea Mt.22:23-33; Lc.20:27-40
18Saduceiin, care spun că nu există înviere, au venit la El şi L-au între-

bat: 19„Învăţătorule, Moise ne-a lăsat scris că dacă un om moare şi lasă
după el o soţie fără să aibă copii, fratele lui să se căsătorească cu vă-
duva şi să dea un urmaş fratelui său.n

20Au fost şapte fraţi. Primul s-a căsătorit, dar a murit fără să aibă ur-
maşi. 21Al doilea s-a căsătorit cu văduva, dar a murit şi el fără urmaşi.
La fel s-a întâmplat şi cu al treilea, 22şi niciunul dintre cei şapte n-a lăsat
urmaşi. După ei toţi a murit şi femeia. 23La înviere a cui soţie va fi ea?
Căci toţi şapte au avut-o de soţie“.

24Iesus le-a răspuns: „Oare nu greşiţi pentru că nu cunoaşteţi nici
Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu? 25Într-adevăr, la înviere oamenii
nu se vor căsători, ci vor fi ca îngerii din cer. 26În ce priveşte învierea
morţilor, n-aţi citit în cartea lui Moise, în episodul cu tufişul, ce i-a zis
Dumnezeu: Eu sunt Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac şi
Dumnezeul lui Iacobn? 27Dumnezeu nu este Dumnezeul celor morţi, ci
al celor vii. Aici greşiţi foarte mult“.

Întrebarea privind porunca cea mai mare Mt.22:34-40
28Unul dintre specialiştii în Lege, care îi auzise discutând, a văzut că

Iesus răspunsese bine saduceilor. S-a apropiat de El şi L-a întrebat: „Care
e cea dintâi dintre toate poruncile?“ 29Iesus i-a răspuns: „Cea dintâi este:
Ascultă, Israele, Domnul, Dumnezeul nostru este singurul Domnn 30şi:
să-L iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufle-
tul tău, cu toată gândirea ta şi cu toată puterea ta.n 31Iat-o pe doua: Iu-
beşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi!n Nu există altă poruncă mai mare
decât acestea“. 32Specialistul în Lege I-a zis: „Bine, Învăţătorule, este
adevărat ce ai zis, şi anume că Dumnezeu este unul singur, că nu este
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altul în afară de Eln 33şi că a-L iubi din toată inima, cu toată priceperea,
[cu tot sufletul] şi cu toată puterea, şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi
este mai mult decât ofrandele arse şi toate sacrificiile“.

34Văzând că I-a răspuns cu inteligenţă, Iesus i-a zis: „Tu nu eşti de-
parte de Regatul lui Dumnezeu“. Şi nimeni n-a mai îndrăznit să-I pună
întrebări.

Al cui Fiu este Cristosul? – Avertizare în privinţa
specialiştilor în Lege Mt.22:41-45; 23:1-36; Lc.20:41-47
35În timp ce dădea învăţătură în templu, Iesus a spus: „Cum de zic

specialiştii în Lege că Mesia este Fiul lui Davidn? 36David însuşi, prin
Spiritul Sfânt, a zis: Domnul a zis Domnului meu: «Şezi la dreapta Mea,
până când am făcut din duşmanii Tăi scăunelul Tău de picioare!»n

37David însuşi Îl numeşte Domn. Cum poate atunci să fie Fiul său?“ Şi
o mare mulţime Îl asculta cu plăcere.

38În învăţătura Lui, El spunea: „Atenţie la specialiştii în Lege, cărora
le place să umble îmbrăcaţi în robe lungi şi să fie salutaţi în pieţele pu-
blice! 39Ei caută locurile de onoare în sinagogi şi cele mai bune locuri la
ospeţe, 40jefuiesc văduvele de bunurile lor, în timp ce fac rugăciuni lungi
de ochii lumii. Ei vor fi judecaţi mai sever“.

Bănuţul văduvei Lc.21:1-4
41Iesus şedea în faţa cutiei cu ofrande şi privea cum mulţimea arunca

bani în ea. Mulţi bogaţi aruncau mult. 42A venit şi o văduvă săracă; ea a
aruncat două monede mici, care făceau o sumă foarte mică. 43Atunci
Iesus i-a chemat pe discipolii Lui şi le-a zis: „Vă spun adevărul, această
văduvă săracă a dat mai mult decât toţi cei care au aruncat în cutie, 44căci
toţi au dat din bogăţia lor, dar ea, din sărăcia ei, a dat totul, tot ce avea
ca să trăiască“.

Ultima cuvântare a lui Iesus de pe Muntele Măslinilor
Mt.24–25; Lc.21:5-37

13După ce Iesus a ieşit din templu, unul dintre discipolii Lui I-a zis:
„Învăţătorule, uite ce pietre şi ce construcţii!“ 2Iesus i-a răspuns:

„Vezi aceste construcţii mari? Nu va rămâne piatră pe piatră, totul va fi
distrus“.

3Apoi S-a aşezat pe Muntele Măslinilor, în faţa templului. Petru,
Iacob, Ioan şi Andrei L-au întrebat în particular: 4„Spune-ne când se vor
întâmpla aceste lucruri şi după care semn se va recunoaşte că vor avea
loc toate aceste evenimente!“
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12:32 Nu este altul în afară de El: consecinţa citatului dat mai înainte, formulat explicit în
Deuteronom 4:35.
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Înşelări şi suferinţe în epoca sfârşitului Mt.24:4-14; Lc.21:8-19
5Iesus a început atunci să le spună: „Fiţi atenţi să nu vă înşele nimeni!

6Vor veni mulţi sub numele Meu şi vor zice: «Eu sunt!» Şi vor înşela pe
mulţi. 7Când veţi auzi vorbindu-se despre războaie şi ameninţări de răz-
boi, să nu vă lăsaţi înspăimântaţi, căci trebuie să se întâmple aceste lu-
cruri, dar încă nu va fi sfârşitul. 8O naţiune se va ridica contra unei na-
ţiuni şi un regat contra unui regat,n în diverse locuri vor fi cutremure, va
fi foamete [şi tulburări]. Acesta va fi începutul durerilor.

9Fiţi atenţi la voi înşivă! Vă vor da pe mâna tribunalelor şi veţi fi bă-
tuţi în sinagogi, veţi fi duşi în faţa guvernatorilor şi în faţa regilor din
cauza Mea, ca să depuneţi mărturie în faţa lor. 10Mai întâi trebuie ca Ves-
tea Bună să fie proclamată tuturor naţiunilor.

11Când veţi fi arestaţi şi duşi la judecată, să nu vă îngrijoraţi dinainte
de ceea ce veţi zice, ci spuneţi ce vi se va da chiar atunci. Într-adevăr, nu
voi veţi vorbi, ci Spiritul Sfânt. 12Fratele îl va da la moarte pe fratele său,
şi tatăl pe copilul lui; copiii se vor ridica împotriva părinţilor lor şi îi vor
da la moarte. 13Veţi fi urâţi de toţi din cauza numelui Meu, dar cine va
persevera până la sfârşit va fi salvat.

Marea Strâmtorare Mt.24:15-28; Lc.21:20-24
14Când veţi vedea scârboşenia devastăriin stând acolo unde nu trebuie

să fie – cine citeşte să înţeleagă –, atunci cei din Iudeea să fugă în munţi,
15cine va fi pe terasă să nu coboare şi să nu intre în casă ca să ia ceva, 16iar
cine va fi pe câmp să nu se întoarcă înapoi ca să-şi ia haina. 17Vai de fe-
meile care în zilele acelea vor fi însărcinate sau vor alăpta! 18Rugaţi-vă
ca aceste lucruri să nu se întâmple iarna!

19Căci în acele zile strâmtorarea va fi aşa de mare, cum n-a mai fost
de la începutul lumiin pe care a creat-o Dumnezeu şi până acum, şi nici
nu va mai fi. 20Iar dacă Domnul n-ar fi scurtat acele zile, nimeni n-ar fi
salvat, dar El le-a scurtat din cauza celor aleşi, pe care El i-a ales. 21Dacă
vă va zice cineva atunci: «Mesia este aici» sau: «Este acolo», să nu cre-
deţi, 22căci vor apărea mesii falşi şi profeţi falşi; ei vor face semne mi-
raculoase şi minuni, ca să-i înşele, dacă ar fi posibil, [chiar şi] pe cei
aleşi. 23Voi să fiţi vigilenţi; v-am anunţat totul dinainte.

Venirea Fiului Omului Mt.24:29-31; Lc.21:25-28
24Dar în zilele acelea, după acest timp de strâmtorare, soarele se va

întuneca, luna nu-şi va mai da lumina, 25stelele vor cădea din cer,n iar
puterile cereşti vor fi zguduite. 26Atunci Îl vor vedea pe Fiul Omului ve-
nind pe norin cu multă putere şi glorie. 27El Îşi va trimite îngerii şi îi va
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13:8 O naţiune... regat: trimitere la Isaia 19:2.
13:14 Scârboşenia devastării: expresie preluată din Daniel 11:31; 12:11.
13:19 Căci... lumii: citat din Daniel 12:1.
13:24-25 Soarele... cer: citat combinat din Isaia 13:10 şi 34:4.
13:26 Fiul... nori: citat din Daniel 7:13.



aduna pe cei pe care i-a ales din cele patru colţuri ale lumii, de la mar-
ginea pământului până la marginea cerului.

28Luaţi învăţătură din parabola smochinului: de îndată ce ramurile lui
devin fragede şi cresc frunzele, ştiţi că vara este aproape. 29La fel, când
veţi vedea că se întâmplă aceste lucruri, să ştiţi că El este aproape, e la
uşă. 30Vă spun adevărul, această generaţie nu va trece până când nu se
vor întâmpla toate acestea. 31Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele
Mele nu vor trece.

Îndemn la veghere Mt.24:36-51; Lc.21:34-36
32Cât despre ziua sau ora aceea, nu le cunoaşte nimeni, nici îngerii din

cer, nici Fiul, ci doar Tatăl. 33Aveţi grijă, rămâneţi treji şi vegheaţi, căci
nu ştiţi când va veni acest timp! 34Este ca şi cu acel om care pleacă în-
tr-o călătorie: îşi lasă casa, dă autoritate sclavilor săi, indică fiecăruia
îndatorirea lui şi dă ordin portarului să vegheze. 35Vegheaţi deci, pentru
că nu ştiţi când va veni stăpânul casei: seara sau la miezul nopţii sau la
cântatul cocoşului sau dimineaţa. 36Să nu vă găsească dormind când va
veni pe neaşteptate. 37Ceea ce vă spun vouă, spun tuturor: vegheaţi!“

Suferinţa şi moartea lui Iesus Cristos (Capitolele 14 şi 15)

Planul marilor preoţi şi specialiştilor în Lege

14Sărbătoarea Paştelui şi a Pâinilor Nedospite urma să înceapă peste
două zile. Preoţii principali şi specialiştii în Lege căutau mijloa-

cele de a-L aresta pe Iesus prin viclenie şi a-L face să moară. 2Ei ziceau
într-adevăr: „Nu în timpul sărbătorii, ca să nu fie agitaţie în popor“.

Ungerea lui Iesus în Betania Mt.26:6-13; Io.12:1-8
3Când Iesus era în Betania, în casa lui Simon leprosul, şi stătea la

masă, a venit o femeie cu un vas plin cu parfum de nardn pur foarte
scump. Ea a spart vasul şi a vărsat parfumul pe capul lui Iesus. 4Unii
şi-au exprimat indignarea între ei: „La ce bun să risipeşti acest parfum?
5El se putea vinde cu mai mult de trei sute de monede de argint, care să
fie date săracilor“, şi erau supăraţi pe ea. 6Dar Iesus a zis: „Lăsaţi-o! De
ce o necăjiţi? Ea a făcut un lucru frumos pentru Mine. 7Într-adevăr, pe
săraci îi aveţi totdeauna cu voi şi puteţi să le faceţi bine când vreţi, dar
pe Mine nu Mă aveţi totdeauna. 8Ea a făcut ce a putut, Mi-a uns corpul
dinainte pentru înmormântare. 9Vă spun adevărul, oriunde va fi procla-
mată această veste bună, în toată lumea, se va vorbi şi ce a făcut această
femeie, în amintirea ei“.

Trădarea lui Iesus Mt.26:14-16; Lc.22:3-6
10Iuda Iscariot, unul dintre cei doisprezece, s-a dus la preoţii princi-
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pali ca să li-L trădeze pe Iesus. 11Ei s-au bucurat când au auzit şi au pro-
mis să-i dea bani, aşa că Iuda căuta o ocazie favorabilă pentru a-L trăda.

Ultima cină de Paşte Mt.26:17-25; Lc.22:7-18; 22:21-30
12În prima zi a Pâinilor Nedospite, când se sacrifică mielul pascal,

discipolii Săi I-au zis: „Unde vrei să ne ducem ca să-Ţi pregătim masa
de Paşten?“ 13El i-a trimis pe doi dintre discipolii Săi şi le-a zis: „Duce-
ţi-vă în oraş. Veţi întâlni un om care duce un urcior cu apă; urmaţi-l.
14Acolo unde va intra el, spuneţi proprietarului casei: «Învăţătorul zice:
Care este sala în care voi mânca Paştele cu discipolii Mei?» 15Atunci vă
va arăta la etaj o cameră mare, aranjată gata: acolo ne veţi pregăti Paş-
tele“. 16Discipolii Săi au plecat, au ajuns în oraş şi au găsit totul aşa cum
le spusese El, şi au pregătit Paştele.

17Când s-a făcut seară, El S-a dus acolo cu cei doisprezece. 18În timp
ce erau la masă şi mâncau, Iesus a zis: „Vă spun adevărul, unul dintre
voi, care mănâncă cu Mine, Mă va trăda“. 19Ei au început să se întristeze
şi să-I zică unul câte unul: „Nu cumva sunt eu?“ 20El le-a zis: „Unul din-
tre cei doisprezece, cel care bagă mâna în castron cu Mine. 21Fiul Omu-
lui Se va duce, după cum este scris cu privire la El, dar vai de omul prin
care e trădat Fiul Omului! Ar fi fost mai bine pentru acest om să nu se
fi născut“.

Instituirea Cinei Domnului Mt.26:26-29; Lc.22:19-20
22În timp ce mâncau, Iesus a luat pâine şi, după ce a rostit rugăciunea

de benedicţie, a frânt-o şi le-a dat-o, zicând: „Luaţi, [mâncaţi], acesta
este corpul Meu“. 23A luat apoi un pahar şi, după ce I-a mulţumit lui
Dumnezeu, li l-a dat, şi au băut toţi din el. 24El le-a zis: „Acesta este sân-
gele Meu, sângele [noului] legământ, care este vărsat pentru mulţi.

25Vă spun adevărul, nu voi mai bea din rodul viţei până în ziua când
îl voi bea nou în Regatul lui Dumnezeu“.

Anunţul renegării lui Petru Mt.26:31-35; Lc.22:31-34; Io.13:36-38
26După ce au cântat psalmii, s-au dus pe Muntele Măslinilor. 27Iesus

le-a zis: „Vă veţi poticni toţi, [în această noapte,] căci este scris: Voi lovi
păstorul, şi oile vor fi împrăştiate.n 28Dar, după învierea Mea, vă voi pre-
ceda în Galileea“. 29Petru I-a zis: „Chiar dacă toţi se vor poticni, eu n-o
voi face“. 30Iesus i-a zis: „Îţi spun adevărul, astăzi, în noaptea aceasta,
înainte de a cânta cocoşul de două ori, Mă vei renega de trei ori“. 31Dar
Petru a reluat cu mai multă tărie: „Chiar dacă ar trebui să mor împreună
cu Tine, nu Te voi renega!“ Şi toţi au spus la fel.
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14:12 Paşte: mare sărbătoare evreiască ce comemora plecarea din Egipt a israeliţilor, elibe-
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14:27 Voi lovi... împrăştiate: citat din Zaharia 13:7.



Ghetsemane Mt.26:36-46; Lc.22:39-46
32S-au dus apoi într-un loc numit Ghetsemane, şi Iesus a zis discipo-

lilor Săi: „Aşezaţi-vă aici în timp ce Mă voi ruga“. 33I-a luat cu El pe
Petru, pe Iacob şi pe Ioan, şi a început să fie cuprins de spaimă şi groază.

34El le-a zis: „Sufletul Meu este întristat de moarte; rămâneţi aici şi
vegheaţi!“ 35Apoi a făcut câţiva paşi, S-a aruncat pe pământ şi S-a rugat
ca, dacă era posibil, ora aceea să se îndepărteze de El. 36El zicea: „Abba,
Tată, pentru Tine totul este posibil. Îndepărtează de Mine acest pahar!
Totuşi, nu ce vreau Eu, ci ce vrei Tu!“ 37A venit la discipoli, pe care i-a
găsit dormind, şi i-a zis lui Petru: „Simon, tu dormi! N-ai putut să stai
treaz nici măcar o oră! 38Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cedaţi ispitei!
Spiritul este înflăcărat, dar carnea e slabă“.

39S-a îndepărtat din nou şi a făcut aceeaşi rugăciune. 40S-a întors din
nou şi i-a găsit iarăşi dormind, pentru că le era foarte somn. Ei nu ştiau
ce să-I răspundă.

41Când a venit a treia oară, le-a zis: „Dormiţi acum şi odihniţi-vă!
Ajunge! A sosit ora; iată că Fiul Omului este dat în mâinile păcătoşilor.
42Sculaţi-vă, să mergem! Se apropie cel care Mă trădează“.

Arestarea lui Iesus Mt.26:47-56; Lc.22:47-53; Io.18:2-12
43Şi imediat, în timp ce El vorbea încă, a sosit Iuda, unul dintre cei

doisprezece, împreună cu o mulţime înarmată cu săbii şi ciomege trimi-
să de preoţii principali, de specialiştii în Lege şi de prezbiteri. 44Trădă-
torul le dăduse acest semn: „Cel pe care-L voi săruta, Acela este. Să-L
arestaţi şi să-L luaţi sub pază!“ 45Când a venit, s-a apropiat imediat de El
şi I-a zis: „Învăţătorule!“, şi L-a sărutat. 46Atunci ei au pus mâna pe Iesus
şi L-au arestat. 47Unul dintre cei care se aflau acolo a scos sabia, l-a lovit
pe sclavul marelui preot şi i-a tăiat urechea.

48Iesus a luat cuvântul şi le-a zis: „Aţi venit să Mă prindeţi cu săbii
şi ciomege, ca pe un tâlhar? 49În fiecare zi eram cu voi în templu şi dă-
deam învăţătură, dar nu M-aţi arestat. Însă Scripturile trebuie să se îm-
plinească“. 50Atunci toţi L-au părăsit şi au fugit.

51Un tânăr, care purta o pânză de in peste corpul gol, Îl urma pe Iesus.
L-au prins şi pe el, 52dar el a lăsat pânza de in în mâinile lor şi a fugit dez-
brăcat.

Iesus înaintea sanhedrinului Mt.26:57-68; Lc.22:54; 22:63-65
53Pe Iesus L-au dus la marele preot, unde s-au adunat toţi preoţii prin-

cipali, prezbiterii şi specialiştii în Lege. 54Petru Îl urma de la distanţă,
până înăuntru, în curtea marelui preot. S-a aşezat împreună cu servito-
rii şi se încălzea la foc.

55Preoţii principali şi întregul sanhedrinn căutau o mărturie împotriva
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lui Iesus pentru a-L face să moară, şi nu găseau. 56Mulţi depuneau în-
tr-adevăr mărturii false contra Lui, dar mărturiile nu se potriveau una cu
alta. 57Unii s-au ridicat şi au depus împotriva Lui o mărturie falsă, spu-
nând: 58„Noi L-am auzit zicând: «Eu voi distruge acest templu făcut de
mâna omului, şi în trei zile voi construi altul, care nu va fi făcut de mâna
omului»“. 59Dar nici măcar în privinţa aceasta nu se potrivea mărturia
lor. 60Atunci marele preot s-a ridicat în picioare în mijlocul adunării şi
L-a interogat pe Iesus: „Nu răspunzi nimic la mărturia pe care o depun
aceştia împotriva Ta?“

61Dar El tăcea şi n-a răspuns nimic. Marele preot L-a interogat din
nou: „Eşti Tu Mesia, Fiul Celui binecuvântat?“ 62Iesus a răspuns: „Eu
sunt. Şi-L veţi vedea pe Fiul Omului aşezat la dreapta Celui Atotputer-
nic şi venind pe norii cerului“.n

63Atunci marele preot şi-a sfâşiat hainele şi a zis: „Ce nevoie mai
avem de martori? 64Aţi auzit blasfemia. Ce credeţi?“ Toţi L-au condam-
nat, declarând că merita moartea. 65Unii au început să-L scuipe, să-I pună
un văl pe faţă şi să-L lovească cu pumnii, zicând: „Profeţeşte!“ Chiar şi
servitorii Îl loveau, dându-I palme.

Renegarea lui Petru Mt.26:69-75; Lc.22:55-62
66În timp ce Petru era jos în curte, a venit una dintre servitoarele ma-

relui preot. 67Ea l-a văzut pe Petru încălzindu-se la foc, l-a privit şi i-a zis:
„Şi tu erai cu Iesus din Nazaret“. 68Dar el a negat, spunând: „Nu ştiu şi
nu înţeleg ce spui“. Apoi a ieşit ca să se ducă spre curtea exterioară, [şi
a cântat cocoşul].

69Servitoarea l-a văzut şi a început din nou să le spună celor ce stă-
teau acolo: „Acesta este dintre ei“. 70El a negat din nou. După puţin timp,
cei care erau de faţă i-au zis lui Petru: „Cu siguranţă că eşti unul dintre
ei, pentru că eşti galileean“. 71Atunci el a început să se blesteme şi să
jure: „Nu-L cunosc pe acest Om despre care vorbiţi“.

72Şi imediat, pentru a doua oară, a cântat un cocoş. Petru şi-a amin-
tit ce-i spusese Iesus: „Înainte de a cânta cocoşul de două ori, Mă vei re-
nega de trei ori“ şi, gândindu-se la acest lucru, a început să plângă.

Iesus înaintea lui Pilat Mt.27:1-2; 27:11-14; Lc.22:66-71; 23:1-4

15Dis-de-dimineaţă, preoţii principali au ţinut sfat cu prezbiterii,
specialiştii în Lege şi tot sanhedrinul. După ce L-au legat pe Iesus,

L-au dus şi L-au dat pe mâna lui Pilat.
2Pilat L-a interogat: „Eşti Tu Regele evreilor?“ Iesus i-a răspuns:

„Este aşa cum spui“. 3Preoţii principali au adus multe acuzaţii împotriva
Lui. 4Pilat L-a întrebat din nou: „Nu răspunzi nimic? Uite de câte Te
acuză ei!“ 5Dar Iesus n-a mai răspuns nimic, spre mirarea lui Pilat.
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Condamnarea lui Iesus de către mulţime Mt.27:15-26
6La fiecare sărbătoare, el le elibera un deţinut, cel pe care-l cerea po-

porul. 7Era în închisoare unul numit Baraba cu complicii lui, pentru un
omor pe care l-au comis în timpul unei răscoale. 8Mulţimea s-a adunat
şi a început să-i ceară lui Pilat ceea ce avea obiceiul să-i dea. 9Pilat le-a
răspuns: „Vreţi să vi-L eliberez pe Regele evreilor?“ 10Într-adevăr, ştia
că din invidie Îl dăduseră preoţii principali în mâinile lui. 11Dar preoţii
principali au stârnit mulţimea ca el să-l elibereze mai degrabă pe Ba-
raba. 12Pilat a luat cuvântul şi le-a zis: „Ce vreţi atunci să fac cu Cel pe
care-L numiţi Regele evreilor?“ 13Ei au strigat din nou: „Crucifică-L!“
14Pilat le-a zis: „Ce rău a făcut?“ Ei au strigat şi mai tare: „Crucifi-
că-L!“ 15Pilat voia să facă pe placul mulţimii, aşa că l-a eliberat pe Ba-
raba, iar pe Iesus, după ce a pus să fie biciuit, L-a dat să fie crucificat.

Batjocuri şi coroană de spini Mt.27:27-31; Io.19:2-5
16Soldaţii L-au dus pe Iesus în interiorul curţii, adică în pretoriun, şi

au adunat toată trupa. 17L-au îmbrăcat cu o mantie de purpură şi I-au pus
pe cap o coroană de spini pe care o împletiseră. 18Apoi au început să-L
salute: „Salut, rege al evreilor!“ 19Îl loveau peste cap cu o trestie, Îl scui-
pau şi se puneau în genunchi ca să se prosterneze înaintea Lui. 20După
ce şi-au bătut aşa joc de El, L-au dezbrăcat de mantia de purpură şi
L-au îmbrăcat cu hainele Lui, apoi L-au dus să-L crucifice.

Crucificarea lui Iesus Mt.27:32-44; Lc.23:26-43; Io.19:17-27
21Au obligat un trecător care venea de la câmp să ducă crucea lui

Iesus. Era Simon din Cirene, tatăl lui Alexandru şi al lui Rufus. 22L-au
dus pe Iesus la locul numit Golgota, ceea ce înseamnă „locul craniului“.
23I-au dat [să bea] vin amestecat cu smirnă, dar El nu l-a luat.

24Ei L-au crucificat, apoi şi-au împărţit hainele Lui între ei, trăgând
la sorţi ca să ştie cine ce să ia. 25Era nouă dimineaţa când L-au crucifi-
cat. 26Inscripţia care arăta motivul condamnării Sale avea aceste cuvinte:
„Regele evreilor“. 27Împreună cu El au crucificat şi doi tâlhari, unul la
dreapta şi unul la stânga Lui. 28[Astfel s-a împlinit ce zice Scriptura: El
a fost socotit printre criminali.n]

29Trecătorii Îl insultau, dădeau din cap şi ziceau: „Hei, Tu Cel care
distrugi templul şi îl reconstruieşti în trei zile, 30salvează-Te pe Tine În-
suţi, dă-Te jos de pe cruce!“ 31Preoţii principali şi specialiştii în Lege îşi
băteau şi ei joc de El între ei şi ziceau: „Pe alţii i-a salvat, dar pe Sine În-
suşi nu Se poate salva. 32Mesia, Regele Israelului, să coboare acum de
pe cruce, ca să vedem şi să credem!“ Cei crucificaţi împreună cu El Îl
insultau şi ei.
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Moartea lui Iesus Mt.27:45-56; Lc.23:44-49; Io.19:28-37
33La amiază s-a făcut întuneric peste toată ţara, până la ora trei după

amiază. 34La ora trei după amiază, Iesus a strigat cu voce răsunătoare:
Eli, Eli, lama sabactani? – care înseamnă Dumnezeul Meu, Dumnezeul
Meu, de ce M-ai părăsit?n 35Câţiva dintre cei care erau acolo, după ce
L-au auzit, ziceau: „Uite că-l cheamă pe Elia“. 36Unul dintre ei a alergat
şi a umplut un burete cu vin acru, apoi l-a pus într-o trestie şi I l-a dat
să-l bea, zicând: „Lăsaţi să vedem dacă va veni Elia să-L dea jos!“ 37Dar,
cu un strigăt puternic, Iesus a murit. 38Draperia din templun s-a sfâşiat în
două, de sus până jos.

39Când ofiţerul roman care stătea în faţa lui Iesus [I-a auzit strigătul
şi] L-a văzut cum a murit, a zis: „Acest om era cu adevărat Fiul lui Dum-
nezeu“.

40Erau şi nişte femei care priveau de departe. Printre ele erau Maria
din Magdala, Maria, mama lui Iacob cel tânăr şi a lui Iose, precum şi Sa-
lome, 41care Îl urmaseră şi Îl serviseră când Se afla în Galileea, şi multe
alte femei care veniseră cu El la Ierusalim.

Punerea lui Iesus în mormânt Mt.27:57-61; Lc.23:50-56; Io.19:38-42
42Când s-a făcut seară, pentru că era ziua pregătirii, adică ajunul sa-

batului, 43a venit Iosif din Arimateea. Era un membru eminent al Consi-
liului, care aştepta şi el Regatul lui Dumnezeu. El a îndrăznit să se ducă
la Pilat ca să-i ceară corpul lui Iesus. 44Pilat s-a mirat că murise deja şi
a trimis vorbă să vină ofiţerul ca să-l întrebe dacă Iesus murise de mult.
45Ofiţerul l-a asigurat de aceasta, aşa că el i-a dăruit lui Iosif corpul.
46Iosif a cumpărat pânză de in, L-a coborât pe Iesus de pe cruce, L-a în-
făşurat într-o pânză de in şi L-a depus într-un mormânt scobit în stâncă.
Apoi a rostogolit o piatră la uşa mormântului. 47Maria din Magdala şi
Maria mama lui Iose priveau unde Îl depuneau pe Iesus.

Învierea lui Iesus Cristos Mt.28:1-8; Lc.24:1-12; Io.20:1-18

16După ce a trecut sabatul, Maria din Magdala, Maria mama lui
Iacob şi Salome au cumpărat mirodenii ca să se ducă să-L îmbăl-

sămeze pe Iesus. 2Duminică, ele s-au dus la mormânt dimineaţa devre-
me, la răsăritul soarelui. 3Ele ziceau între ele: „Cine ne va rostogoli piatra
care închide intrarea în mormânt?“

4Dar, când au ridicat privirile, au văzut că piatra, care era foarte mare,
fusese rostogolită. 5Ele au intrat în mormântn, au văzut un tânăr îmbră-
cat cu o robă lungă, albă, şezând în partea dreaptă, şi s-au înspăimântat.
6El le-a zis: „Nu vă înfricoşaţi! Voi Îl căutaţi pe Iesus din Nazaret, Cel

Marcu 15:33–16:6 87

15:34 Dumnezeul... părăsit: citat din Psalmul 22:1.
15:38 Draperia din templu: cea care separa Locul Sfânt de Locul Preasfânt, accesibil doar
marelui preot, şi aceasta o singură dată pe an.
16:5 Mormântul consta din nişte cămăruţe scobite în stâncă, cf. Matei 27:60.



care a fost crucificat; El a înviat, nu este aici. Iată locul unde-L depuse-
seră. 7Dar duceţi-vă să spuneţi discipolilor Săi şi lui Petru că El vă pre-
cedă în Galileea şi că acolo Îl veţi vedea, aşa cum v-a spus!“ 8Ele au
ieşit din mormânt şi au luat-o la fugă, căci erau cuprinse de tremur şi
tulburare, şi n-au spus nimănui nimic, fiindcă se temeau.

Cel înviat apare discipolilor Săi Mt.28:8-10; Lc.24:13-43
[[9Înviat duminică dimineaţă, Iesus i-a apărut mai întâi Mariei din

Magdala, din care scosese şapte demoni. 10Ea s-a dus şi i-a anunţat pe cei
care fuseseră cu El şi care erau trişti şi plângeau, 11dar când au auzit că
El era viu şi că ea Îl văzuse, n-au crezut-o.

12După aceea, a apărut sub o altă formă la doi dintre ei care se duceau
la ţară. 13Şi ei s-au dus şi i-au anunţat pe ceilalţi, dar nici pe ei nu i-au
crezut.

14În fine, El le-a apărut celor unsprezece, pe când stăteau la masă, şi
le-a reproşat necredinţa şi împietrirea inimii, pentru că nu-i crezuseră pe
cei care Îl văzuseră înviat.

Misiunea de vestire a evangheliei şi înălţarea la cer a lui Cristos
Mt.28:16-20; Lc.24:44-53; Fap.1:8-12
15Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea ca să proclamaţi Vestea

Bună întregii creaţii! 16Cine va crede şi va fi botezat va fi salvat, dar cine
nu va crede va fi condamnat. 17Iată semnele care-i vor însoţi pe cei care
vor fi crezut: în numele Meu vor scoate demoni, vor vorbi în limbi noi,
18vor lua şerpi [în mâini], şi dacă vor bea o băutură mortală, aceasta nu
le va face niciun rău; îşi vor pune mâinile peste bolnavi, iar aceştia se vor
face bine“.

19După ce le-a vorbit, Domnul Iesus a fost înălţat în cer şi S-a aşezat
la dreapta lui Dumnezeu. 20Ei s-au dus să predice pretutindeni. Domnul
lucra împreună cu ei şi confirma Cuvântul cu semnele miraculoase care
îl însoţeau.]]
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Evanghelia după Luca

Evanghelia după Luca a fost scrisă între anii 59 şi 64 d.Cr. de
către medicul grec Luca, care a fost un însoţitor şi colaborator al
apostolului Paul şi care îşi bazează mărturia pe informaţii primite
de la martori oculari. Ea Îl arată pe Iesus Cristos mai ales ca pe
Fiul lui Dumnezeu devenit Om, plin de îndurare şi iubire, ca să
fie Salvatorul tuturor oamenilor, evrei sau neevrei: „Într-adevăr,
Fiul Omului a venit să caute şi să salveze ce era pierdut“ (Luca
19:10). Împreună cu Matei şi Marcu, formează grupul de Evan-
ghelii numite „sinoptice“, căci prezintă viaţa lui Iesus dintr-o per-
spectivă similară.

Preludiu: Mărturia veridică a evangheliei Evr.2:1-4

1Întrucât mulţi s-au apucat să facă o relatare a evenimentelor care
s-au întâmplat printre noi, 2după cum ni le-au transmis cei care au

fost martori oculari de la început şi care au devenit servitori ai Cuvân-
tului, 3mi s-a părut de bine şi mie, care m-am informat cu grijă asupra tu-
turor acestor lucruri de la începutul lor, să ţi le scriu cu exactitate şi în
ordine, excelenţă Teofil, 4ca să recunoşti certitudinea învăţăturilor pe
care le-ai primit.

Anunţul naşterii lui Ioan Botezătorul
5În timpul domniei lui Herod peste Iudeea, era un preot cu numele de

Zaharia din grupa lui Abia. Soţia lui era una dintre fiicele lui Aaron şi se
numea Elisabeta. 6Amândoi erau oameni drepţi înaintea lui Dumnezeu,
trăind în mod ireproşabil după toate poruncile şi legile Domnului. 7Nu
aveau copii, pentru că Elisabeta era sterilă, şi amândoi erau înaintaţi în
vârstă.

8S-a întâmplat că, în timp ce Zaharia îşi îndeplinea funcţia de preot
înaintea lui Dumnezeu, pentru că venise rândul grupei lui, 9el a fost de-
semnat prin tragere la sorţi, după regula în vigoare pentru preoţi, ca să
intre în templul Domnului şi să ardă tămâie. 10Toată mulţimea poporu-
lui era afară, în rugăciune, la ora ofrandei de tămâie. 11Atunci un înger
al Domnului i-a apărut lui Zaharia şi a stat în picioare în dreapta altaru-
lui pentru tămâie. 12Zaharia s-a tulburat văzându-l, şi teama a pus stăpâ-
nire pe el.

13Dar îngerul i-a zis: „Nu te teme, Zaharia, căci rugăciunea ta a fost
ascultată. Soţia ta Elisabeta va naşte un fiu, căruia îi vei pune numele
Ioan. 14El îţi va aduce bucurie şi veselie, şi mulţi se vor bucura de naşte-
rea lui, 15căci el va fi mare înaintea Domnului. El nu va bea nici vin, nici
băutură alcoolică, şi va fi umplut de Spiritul Sfânt încă din pântecele
mamei lui. 16Va întoarce pe mulţi israeliţi la Domnul, Dumnezeul lor.
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17El va umbla înaintea lui Dumnezeu în spiritul şi puterea lui Elia pen-
tru a întoarce inima părinţilor spre copiii lorn şi pe cei neascultători la
înţelepciunea celor drepţi, ca să-I pregătească Domnului un popor bine
pregătit“.

18Zaharia i-a zis îngerului: „După ce anume voi recunoaşte lucrul
acesta? Căci eu sunt bătrân, iar soţia mea are o vârstă înaintată“. 19Înge-
rul i-a răspuns: „Eu sunt Gabriel, cel care stă înaintea lui Dumnezeu; am
fost trimis să-ţi vorbesc şi să-ţi aduc această veste bună. 20Iată, vei fi mut
şi nu vei mai putea vorbi până în ziua când se va întâmpla lucrul acesta,
pentru că n-ai crezut vorbele mele, care se vor împlini la timpul lor“.
21Poporul îl aştepta pe Zaharia şi se mira că întârzie atât de mult în tem-
plu. 22Când el a ieşit, nu putea vorbi cu ei, şi au înţeles că avusese o vi-
ziune în templu; el se exprima prin semne şi a rămas mut.

23Când i s-au terminat zilele de serviciu, el s-a dus acasă. 24După un
timp, soţia sa Elisabeta a rămas însărcinată. Ea s-a ascuns timp de cinci
luni, zicând: 25„Este lucrarea pe care a făcut-o Domnul când Şi-a arun-
cat privirile asupra mea ca să-mi ia ruşinea dintre oameni“.

Anunţul naşterii lui Iesus Cristos Mt.1:18-23
26În luna a şasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-un

oraş din Galileea, numit Nazaret, 27la o fecioară logodită cu un bărbat din
familia lui David,n numit Iosif. Numele fecioarei era Maria. 28Îngerul a
intrat la ea şi i-a zis: „Te salut, pe tine căreia ţi s-a făcut o mare favoare!
Domnul este cu tine! [Eşti binecuvântată între femei.]“ 29Tulburată de
acest cuvânt, Maria se întreba ce ar putea însemna un asemenea salut.

30Îngerul i-a zis: „Nu te teme, Maria, căci ai găsit graţie la Dumne-
zeu. 31Iată că vei rămâne însărcinată. Vei naşte un fiu, şi Îi vei pune nu-
mele Iesusn. 32El va fi mare şi va fi numit Fiul Celui Preaînalt, iar Domnul
Dumnezeu Îi va da tronul lui David, strămoşul Lui. 33El va domni peste
familia lui Iacob pentru totdeauna, şi domnia Lui nu va avea sfârşit“.

34Atunci Maria a zis îngerului: „Cum se va face aceasta, pentru că nu
am relaţii cu niciun bărbat?“ 35Îngerul i-a răspuns: „Spiritul Sfânt va veni
peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va acoperi cu umbra ei. De aceea,
Copilul sfânt care Se va naşte va fi numit Fiul lui Dumnezeu. 36Iată că
Elisabeta, ruda ta, a rămas şi ea însărcinată la bătrâneţe şi va naşte un fiu.
Ea, care era numită sterilă, este în luna a şasea. 37Într-adevăr, nimic nu
e imposibil pentru Dumnezeu“. 38Maria a zis: „Eu sunt sclava Domnu-
lui – să mi se facă după cuvântul tău!“ Şi îngerul a plecat de la ea.

Vizita Mariei la Elisabeta
39În zilele acelea, Maria s-a grăbit să se ducă într-un oraş din regiu-

Luca 1:17-3990
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nea muntoasă a Iudeei. 40Ea a intrat în casa lui Zaharia şi a salutat-o pe
Elisabeta.

41Când Elisabeta a auzit salutul Mariei, copilul ei s-a mişcat brusc în
ea, iar ea s-a umplut de Spiritul Sfânt. 42Ea a strigat cu voce răsunătoare:
„Tu eşti binecuvântată printre femei, şi rodul pântecelui tău este bine-
cuvântat. 43Cum mi-a fost dat mie ca mama Domnului meu să vină la
mine? 44Într-adevăr, de îndată ce ţi-am auzit salutul, copilul mi-a tresăl-
tat în pântece de bucurie. 45Fericită este cea care a crezut că ceea ce i
s-a zis din partea Domnului se va întâmpla!“

Cântarea de laudă a Mariei
46Maria a zis:
47„Sufletul meu Îl preamăreşte pe Domnul, şi spiritul mi se bucură în

Dumnezeu, Salvatorul meu,
48pentru că a privit spre starea umilă a sclavei Sale. Într-adevăr, iată,

de acum toate generaţiile mă vor numi fericită,
49pentru că Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Nu-

mele Lui este sfânt
50şi îndurarea Lui ţine din generaţie în generaţie faţă de cei ce se tem

de El.n

51El a acţionat cu tăria braţului Său, i-a împrăştiat pe cei care aveau
în inimă gânduri orgolioase.

52El i-a răsturnat pe cei puternici de pe tronurile lor şi i-a înălţat pe cei
umili.

53El i-a săturat cu bunătăţi pe cei flămânzi şi i-a dat afară cu mâinile
goale pe cei bogaţi.

54El l-a ajutat pe Israel, servitorul Său, şi Şi-a amintit de îndurarea San

55 – cum le spusese strămoşilor noştri – în favoarea lui Abraham şi a
descendenţilor lui, pentru totdeauna!“

56Maria a rămas împreună cu Elisabeta cam trei luni, apoi s-a întors
acasă.

Naşterea lui Ioan Botezătorul
57A venit timpul ca Elisabeta să nască şi a născut un băiat. 58Vecinii

şi rudele ei au auzit că Domnul Şi-a arătat îndurarea faţă de ea într-un
mod minunat şi s-au bucurat împreună cu ea. 59A opta zi au venit să cir-
cumcidă copilul. Au vrut să-i pună numele tatălui său Zaharia, 60dar
mama lui a luat cuvântul şi a zis: „Nu, ci îl va chema Ioan“. 61Ei i-au
zis: „Nimeni dintre rudele tale nu poartă acest nume“.

62Ei au făcut semne tatălui său ca să ştie ce nume doreşte să-i dea.
63Atunci el a cerut o tăbliţă şi a scris: „Numele lui este Ioan“. Şi toţi
s-au mirat. 64Imediat i s-a deschis gura, limba i s-a dezlegat, şi el vorbea
şi-L binecuvânta pe Dumnezeu. 65Teama a pus stăpânire pe toţi cei din
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împrejurimi, şi în toată regiunea muntoasă a Iudeei se vorbea despre
aceste lucruri. 66Toţi cei care le auzeau le păstrau în inimă şi ziceau:
„Oare ce va fi acest copil?“ Şi mâna Domnului era cu el.

Cântarea de laudă a lui Zaharia
67Zaharia, tatăl lui, s-a umplut de Spiritul Sfânt şi a profeţit astfel:
68„Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul Israelului, pentru că l-a

vizitat şi l-a răscumpărat pe poporul Său!
69El ne-a dat un Salvator puternic în familia servitorului Său David.
70Aşa anunţase prin gura sfinţilor Săi profeţi din vechime:
71Un Salvator care să ne scape de duşmanii noştri şi de sub domina-

ţia tuturor celor care ne urăsc,
72ca să arate îndurare strămoşilor noştri şi să-Şi amintească de legă-

mântul Lui cel sfânt,
73conform jurământului pe care i-l făcuse lui Abraham, strămoşul nos-

tru, de a ne permite
74ca după ce vom fi scăpaţi din mâna duşmanilor noştri să-L servim

fără teamă,
75umblând înaintea Lui în sfinţenie şi în dreptitudine toate zilele vie-

ţii noastre.
76Iar tu, copilaşule, vei fi numit profet al Celui Preaînalt, căci vei

merge înaintea feţei Domnului pentru a-I pregăti căile
77şi pentru a da poporului Său cunoştinţa salvării prin iertarea păca-

telor lui,
78din cauza bunătăţii profunde a Dumnezeului nostru, prin care a

venit la noi din cer Soarele care răsare
79pentru a-i lumina pe cei ce stau în întuneric şi în umbra morţii,n ca

să ne îndrepte paşii pe calea păcii“.
80Copilul creştea şi se întărea în spirit. El a rămas în deşert până în

ziua când s-a prezentat poporului Israel.

Naşterea lui Iesus Cristos în Betleem Mt.1:18-25

2Pe timpul acela a apărut un edict al împăratului Augustusn care or-
dona recensământul întregului Imperiu. 2Acest prim recensământ a

avut loc când Quirinius era guvernator al Siriei. 3Toţi se duceau să fie în-
scrişi, fiecare în localitatea de origine. 4Iosif s-a suit şi el din Galileea,
din oraşul Nazaret, pentru a se duce în Iudeea, în oraşul lui David, numit
Betleem, pentru că era din familia şi neamul lui David. 5El s-a dus acolo
ca să fie înscris împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată.

6În timp ce erau acolo, a venit timpul ca ea să nască, 7şi L-a născut pe
Fiul ei întâi născut, L-a înfăşat în scutece şi L-a culcat într-o iesle, pen-
tru că în camera de oaspeţi nu era loc pentru ei.
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Păstorii şi îngerii
8În regiunea aceea erau nişte păstori care îşi petreceau noaptea pe

câmp ca să-şi păzească turma. 9Un înger al Domnului le-a apărut, şi glo-
ria Domnului a strălucit în jurul lor. Ei s-au înfricoşat foarte tare. 10Dar
îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi, căci vă anunţ o veste bună care va fi o
sursă de mare bucurie pentru tot poporul: 11astăzi, în oraşul lui David, vi
S-a născut un Salvator care este Mesian, Domnul. 12Iată semnul după
care Îl veţi recunoaşte: veţi găsi un Nou-născut înfăşat în scutece şi cul-
cat într-o iesle“.

13Şi deodată o mulţime de îngeri din armata cerească s-a unit cu el,
lăudându-L pe Dumnezeu şi zicând: 14„Glorie lui Dumnezeu în locurile
preaînalte, pace pe pământ şi bunăvoinţă între oameni!“

15După ce îngerii au plecat de la ei înapoi în cer, păstorii şi-au zis unii
altora: „Să mergem la Betleem ca să vedem ce s-a întâmplat, ce ne-a
făcut cunoscut Domnul!“ 16S-au grăbit să se ducă acolo şi i-au găsit pe
Maria şi pe Iosif, ca şi Nou-născutul culcat în iesle. 17Când i-au văzut,
au povestit ceea ce li se spusese despre acest Copilaş. 18Toţi cei care îi
auzeau pe păstori se mirau de spusele lor. 19Maria păstra toate aceste
vorbe şi medita la ele în inima ei. 20Apoi păstorii au plecat glorificân-
du-L şi lăudându-L pe Dumnezeu pentru tot ceea ce au auzit şi au văzut,
care erau exact aşa cum li se spusese.

Prezentarea lui Iesus în templul din Ierusalim
21Opt zile mai târziu, a venit timpul să circumcidă Copilul şi I-au pus

numele Iesus, nume pe care I-l dăduse îngerul încă înainte ca El să fi
fost conceput în pântece. 22După ce a luat sfârşit perioada purificării lor,
conform Legii lui Moise, Iosif şi Maria L-au dus la Ierusalim ca să-L
prezinte Domnului, 23după cum este scris în Legea Domnului: Orice
întâi născut de parte bărbătească va fi consacrat Domnuluin 24şi ca să
ofere ca sacrificiu o pereche de turturele sau doi pui de porumbel,n aşa
cum spune în Legea Domnului.

Cântarea de laudă a lui Simeon. Profetesa Ana
25În Ierusalim era un om numit Simeon. Acest om era drept şi pios,

aştepta mângâierea Israelului, iar Spiritul Sfânt era peste el. 26Spiritul
Sfânt îi revelase că nu va muri înainte de a-L fi văzut pe Mesia al Dom-
nului. 27Îndemnat de Spirit, el a venit la templu. Şi când părinţii L-au
adus pe Copilaşul Iesus ca să împlinească cu privire la El ce prescria
Legea, 28el L-a luat în braţe, L-a binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis:
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29„Acum, Stăpâne, lasă-l pe sclavul Tău să se ducă în pace, după pro-
misiunea Ta,

30pentru că ochii mei au văzut salvarea Ta,
31salvare pe care ai pregătit-o în faţa tuturor popoarelor,
32lumină pentru a lumina naţiunile şi glorie poporului Tău, Israel“.
33Iosif şi mama [lui Iesus] se mirau de ceea ce se zicea despre El.

34Simeon i-a binecuvântat şi i-a zis Mariei, mama Lui: „Iată că acest
Copil este destinat pentru căderea şi ridicarea multora în Israel şi ca să
devină un semn care va provoca contradicţia. 35Dar şi ţie o sabie îţi va
străpunge sufletul. Astfel, gândurile multor inimi vor fi dezvăluite“.

36Era acolo şi o profetesă, Ana, fiica lui Fanuel, din tribul lui Aşer. Ea
avea o vârstă foarte înaintată; după căsătorie nu trăise cu soţul ei decât
şapte ani. 37Rămasă văduvă şi în vârstă de 84 de ani, nu părăsea nicio-
dată templul; ea Îl servea pe Dumnezeu noapte şi zi în post şi rugăciune.
38Sosită şi ea la aceeaşi oră, Îl lăuda pe Dumnezeu şi vorbea despre Iesus
tuturor celor care aşteptau răscumpărarea Ierusalimului.

Întoarcerea la Nazaret Mt.2:22-23
39După ce au împlinit tot ce prescria Legea Domnului, Iosif şi Maria

s-au întors în Galileea, în oraşul lor Nazaret. 40Copilul creştea şi Se în-
tărea [în spirit]. Era plin de înţelepciune, şi graţia lui Dumnezeu era asu-
pra Lui.

Iesus la doisprezece ani în templu
41Părinţii lui Iesus mergeau în fiecare an la Ierusalim pentru sărbă-

toarea Paştelui. 42Când a avut 12 ani, s-au dus acolo cu El, cum era obi-
ceiul pentru această sărbătoare. 43Apoi, când sărbătoarea s-a încheiat, la
întoarcere, copilul Iesus a rămas în Ierusalim fără ca părinţii Lui să ştie.
44Crezând că era cu tovarăşii lor de călătorie, au făcut o zi de drum, tot
căutându-L printre rudele şi cunoştinţele lor. 45Dar nu L-au găsit şi s-au
întors la Ierusalim ca să-L caute. 46După trei zile, L-au găsit în templu,
aşezat în mijlocul învăţătorilor, ascultându-i şi punându-le întrebări.

47Toţi cei care-L auzeau erau stupefiaţi de inteligenţa şi de răspunsu-
rile Lui. 48Când L-au văzut părinţii Lui, au fost consternaţi, iar mama
Lui I-a zis: „Copile, de ce ne-ai făcut aceasta? Tatăl Tău şi cu mine Te
căutam cu îngrijorare“. 49El le-a zis: „De ce M-aţi căutat? Nu ştiaţi că tre-
buie să Mă ocup de treburile Tatălui Meun?“ 50Dar ei n-au înţeles ce
le-a zis El. 51Apoi a plecat cu ei ca să Se ducă la Nazaret şi le-a fost as-
cultător. Mama Lui păstra toate aceste lucruri în inima ei. 52Iesus creş-
tea în înţelepciune, în înălţime şi în graţie înaintea lui Dumnezeu şi a
oamenilor.
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2:49 Tatăl Meu: Iesus vorbea despre Dumnezeu, în contrast cu Iosif, care nu era tatăl Său
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Predicarea lui Ioan Botezătorul Mt.3:1-12; Mc.1:1-8

3În anul al cincisprezecelean al domniei împăratului Tiberiu, Ponţiu
Pilat era guvernator al Iudeei, Herod tetrarhn al Galileei, fratele său

Filip era tetrarh al teritoriului Ituriei şi Trahonitei, Lisanias era tetrarh al
Abilenei, 2iar Ana şi Caiafa erau mari preoţi. Atunci Cuvântul lui Dum-
nezeu i s-a adresat lui Ioan, fiul lui Zaharia, în deşert.

3El a străbătut toată regiunea Iordanului, predicând botezul pocăinţein

pentru iertarea păcatelor, 4aşa cum scrie în cartea cuvintelor profetului
Isaia: Este vocea celui care strigă în deşert: „Pregătiţi calea Domnului,
faceţi-I drepte cărările!“ 5Orice vale va fi umplută, orice munte şi orice
deal vor fi nivelate, ce este strâmb va fi îndreptat şi drumurile gloduroa-
se vor fi netezite, 6şi orice om va vedea salvarea lui Dumnezeu.n

7El zicea deci mulţimilor care veneau să fie botezate de el: „Pui de vi-
pere! Cine v-a învăţat să fugiţi de mânia viitoare? 8Produceţi deci roade
care să confirme schimbarea voastră de atitudine şi nu începeţi să ziceţi
în voi înşivă: «Îl avem ca tată pe Abraham»! Într-adevăr, vă spun că
Dumnezeu poate face să se nască din aceste pietre descendenţi lui Abra-
ham. 9Toporul este deja pus la rădăcina pomilor: orice pom care nu pro-
duce roade bune va fi deci tăiat şi aruncat în foc“.

10Mulţimea îl întreba: „Deci ce trebuie să facem?“ 11El i-a răspuns:
„Cine are două cămăşi să le împartă cu cine nu are niciuna, iar cine are
de mâncare să facă la fel!“

12Au venit însă şi nişte perceptori să fie botezaţi; ei i-au zis: „Învăţă-
torule, ce trebuie să facem?“ 13El le-a răspuns: „Să nu cereţi mai mult
decât vi s-a ordonat!“

14L-au întrebat şi nişte soldaţi: „Iar noi ce trebuie să facem?“ El le-a
răspuns: „Nu stoarceţi cu forţa bani de la oameni, nici nu aduceţi acu-
zaţii false, ci mulţumiţi-vă cu solda voastră!“

15Poporul era în aşteptare, şi toţi se întrebau în ei înşişi dacă Ioan nu
era cumva Mesia. 16Atunci el le-a spus tuturor: „Eu vă botez cu apă, dar
vine Cel care este mai puternic decât mine, şi eu nu sunt vrednic să-I
dezleg cureaua sandalelor. El vă va boteza cu Spiritul Sfânt şi cu foc. 17El
Îşi are în mână lopata de treierat; Îşi va curăţa aria de treierat şi va strân-
ge grâul în grânarul Lui, dar va arde pleava într-un foc care nu se stinge“.

18Şi astfel, cu multe alte îndemnuri, Ioan anunţa vestea bună popo-
rului. 19Dar tetrarhul Herod, pe care Ioan îl mustra din cauza Herodiadei,
soţia fratelui său [Filip], şi a tuturor faptelor rele pe care le făcuse, 20a
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3:1 Anul al cincisprezecelea: adică 29 d.Cr.
3:1 Tetrarh: titlu dat de romani prinţilor de mai mică importanţă decât regii. Romanii erau
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3:3 Pocăinţă: acelaşi cuvânt grec ca schimbarea de atitudine (v. 8); denotând o schimbare a
gândirii, el face referire la o transformare radicală a persoanei, care renunţă la atitudinile ei
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nezeu.
3:4-6 Este vocea... lui Dumnezeu: citat din Isaia 40:3-5.



mai adăugat la toate celelalte fapte pe aceea că l-a aruncat pe Ioan în în-
chisoare.

Botezul lui Iesus Cristos Mt.3:13-17; Mc.1:9-11; Io.1:32-34
21Cum tot poporul era botezat, a fost botezat şi Iesus. În timp ce Se

ruga, s-a deschis cerul, 22şi Spiritul Sfânt a coborât peste El în formă
corporală, ca un porumbel, iar din cer s-a auzit o voce: „Tu eşti Fiul Meu
iubit, în care Îmi găsesc plăcerea“.

Genealogia lui Iesus Cristos Mt.1:1-16; Fap.13:23
23Iesus avea cam treizeci de ani când Şi-a început lucrarea. El era,

după cum se credea, fiul lui Iosif, fiul lui Heli, 24fiul lui Matat, fiul lui
Levi, fiul lui Melchi, fiul lui Ianai, fiul lui Iosif, 25fiul lui Matatia, fiul lui
Amos, fiul lui Naum, fiul lui Esli, fiul lui Nagai, 26fiul lui Maat, fiul lui
Matatia, fiul lui Semei, fiul lui Ioseh, fiul lui Ioda, 27fiul lui Ioanan, fiul
lui Resa, fiul lui Zorobabel, fiul lui Şealtiel, fiul lui Neri, 28fiul lui
Melchi, fiul lui Adi, fiul lui Cosam, fiul lui Elmadam, fiul lui Er, 29fiul
lui Iosua, fiul lui Eliezer, fiul lui Iorim, fiul lui Matat, fiul lui Levi, 30fiul
lui Simeon, fiul lui Iuda, fiul lui Iosif, fiul lui Ionam, fiul lui Eliachim,
31fiul lui Melea, fiul lui Mena, fiul lui Matata, fiul lui Natan, fiul lui
David, 32fiul lui Iese, fiul lui Obed, fiul lui Boaz, fiul lui Sala, fiul lui
Nahşon, 33fiul lui Aminadab, fiul lui Admin, fiul lui Arni, fiul lui He-
ţron, fiul lui Pereţ, fiul lui Iuda, 34fiul lui Iacob, fiul lui Isaac, fiul lui
Abraham, fiul lui Terah, fiul lui Nahor, 35fiul lui Serug, fiul lui Reu, fiul
lui Peleg, fiul lui Eber, fiul lui Şelah, 36fiul lui Cainan, fiul lui Arpacşad,
fiul lui Sem, fiul lui Noe, fiul lui Lameh, 37fiul lui Metusala, fiul lui
Enoh, fiul lui Iared, fiul lui Mahalaleel, fiul lui Cainan, 38fiul lui Enos,
fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu.

Ispitirea lui Iesus Cristos Mt.4:1-11; Mc.1:12-13

4Iesus, plin de Spiritul Sfânt, S-a întors de la Iordan şi a fost dus de
Spirit în deşert 2unde a fost ispitit de diavol timp de 40 de zile. În

toate zilele acelea n-a mâncat nimic şi, când a trecut această perioadă, a
flămânzit. 3Diavolul I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, ordonă aces-
tei pietre să devină pâine!“ 4Iesus i-a răspuns: „Este scris: Omul nu va
trăi numai cu pâine, [ci cu orice cuvânt al lui Dumnezeu]n“.

5Diavolul L-a dus mai sus, [pe un munte înalt], şi I-a arătat într-o clipă
toate regatele de pe pământ. 6Apoi I-a zis: „Ţie Îţi voi da toată această pu-
tere şi gloria acestor regate, căci ea mi-a fost dată mie, şi eu o dau cui
vreau. 7Deci, dacă Te prosternezi înaintea mea, ea va fi toată a Ta“. 8Iesus
i-a răspuns: „[Retrage-te, Satan! Într-adevăr,] este scris: Domnului, Dum-
nezeului tău să I te închini şi numai pe El să-L serveşti!n“
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4:4 Omul... Dumnezeu: citat din Deuteronom 8:3.
4:8 Domnului... serveşti: citat din Deuteronom 6:13.



9Diavolul L-a dus apoi la Ierusalim, L-a pus pe terasa templului şi
I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos de aici, 10pentru că
este scris: El le va da îngerilor Săi ordin cu privire la Tine să Te pă-
zească 11şi: Ei Te vor duce pe mâini, ca să nu-Ţi loveşti piciorul de vreo
piatră.n 12Iesus i-a răspuns: „S-a zis: Să nu-L ispiteşti pe Domnul, Dum-
nezeul tău!n“

13După ce a epuizat orice ispitire, diavolul a plecat de la El pentru un
timp.

Începutul lucrării lui Iesus în Galileea Mt.4:12-17; Mc.1:14-15
14Iesus, îmbrăcat cu puterea Spiritului, S-a întors în Galileea, şi re-

numele Lui s-a răspândit în toată regiunea. 15El dădea învăţătură în si-
nagogile lor şi era glorificat de toţi.

Predicarea Sa în sinagoga din Nazaret
16S-a dus şi la Nazaret, unde fusese crescut şi, după obiceiul Său, în

ziua de sabat a intrat în sinagogă şi S-a ridicat să citească din Scriptură.
17I-a fost dată cartea profetului Isaia. El a desfăşurat-on şi a găsit locul
unde era scris: 18Spiritul Domnului este peste Mine pentru că M-a con-
sacrat prin ungere să anunţ săracilor vestea bună; M-a trimis [să-i vin-
dec pe cei cu inima zdrobită], să proclam prizonierilor eliberarea, iar
orbilor recăpătarea vederii, să-i eliberez pe cei asupriţi, 19să proclam un
an de graţie a Domnului.n 20Pe urmă, El a înfăşurat sulul la loc, l-a dat
servitorului şi S-a aşezat, şi ochii tuturor celor din sinagogă erau aţintiţi
asupra Lui.

21Atunci El a început să le spună: „Astăzi s-a împlinit acest cuvânt al
Scripturii pe care tocmai l-aţi auzit“. 22Toţi depuneau mărturie despre
El, se mirau de cuvintele de graţie care Îi ieşeau din gură şi ziceau: „Nu
este El oare fiul lui Iosif?“

23Iesus le-a zis: „Cu siguranţă, îmi veţi spune proverbul: «Doctore,
vindecă-te pe tine însuţi!», «Fă şi aici, în patria Ta, ceea ce am auzit că
ai făcut în Capernaum!»“ 24El le-a mai zis: „Vă spun adevărul, niciun
profet nu este bine primit în patria lui. 25Vă declar în tot adevărul: erau
multe văduve în Israel pe timpul lui Elia, când cerul a fost închis trei ani
şi şase luni şi a fost o mare foamete în toată ţara. 26Totuşi, Elia n-a fost
trimis la niciuna dintre ele, ci numai la o văduvă din Sarepta, în ţara Si-
donului. 27De asemenea, erau mulţi leproşi în Israel pe timpul profetu-
lui Elisei, şi totuşi niciunul dintre ei n-a fost curăţat, ci numai Naaman
sirianul“.

28Când au auzit aceste cuvinte, toţi cei din sinagogă s-au înfuriat. 29Ei
s-au sculat, L-au izgonit din oraş şi L-au dus până la o pantă abruptă a
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4:10-11 El va da... piatră: citat din Psalmul 91:11-12.
4:12 Să nu-L ispiteşti... tău: citat din Deuteronom 6:16.
4:17 El a desfăşurat-o: vechile manuscrise erau suluri de papirus sau pergament.
4:18-19 Spiritul... Domnului: citat din Isaia 61:1-2.



muntelui pe care era construit oraşul lor, ca să-L arunce în gol. 30Dar
Iesus a trecut prin mijlocul lor şi a plecat.

Iesus scoate un spirit necurat Mc.1:21-28
31El S-a dus la Capernaum, un oraş din Galileea, şi dădea învăţătură

în zilele de sabat. 32Oamenii se mirau de învăţătura Lui, căci vorbea cu
autoritate.

33În sinagogă era un om care avea un spirit demonic necurat. El a stri-
gat cu voce răsunătoare: 34„Ah! Ce vrei cu noi, Iesuse din Nazaret? Ai
venit să ne pierzi? Ştiu cine eşti: Sfântul lui Dumnezeu“.

35Iesus l-a mustrat, zicând: „Taci şi ieşi din omul acesta!“ Demonul
l-a aruncat la pământ în mijlocul lor şi a ieşit fără să-i mai facă vreun rău.
36Toţi au fost cuprinşi de spaimă şi îşi ziceau unii altora: „Ce este acest
cuvânt? El porunceşte cu autoritate şi putere spiritelor necurate, şi ele
ies“. 37Şi faima Lui s-a răspândit în toată regiunea.

Vindecarea soacrei lui Petru şi a altor bolnavi
Mt.8:14-17; Mc.1:29-39
38Ieşind din sinagogă, El S-a dus acasă la Simon. Soacra lui Simon

avea febră mare, şi ei L-au rugat pentru ea. 39El S-a aplecat asupra ei, a
mustrat febra, şi febra a lăsat-o. Ea s-a ridicat imediat şi a început să-i
servească.

40La apusul soarelui, toţi cei care aveau bolnavi atinşi de diferite boli
i-au adus la El. El Îşi punea mâinile peste fiecare om şi îl vindeca. 41De
asemenea, din mulţi a scos şi demoni, care, când ieşeau, strigau: „Tu
eşti Fiul lui Dumnezeu“. El îi certa şi nu le permitea să spună acest lucru,
pentru că ştiau că El era Mesia.

42Când s-a făcut zi, El a ieşit şi S-a retras într-un loc pustiu. O mul-
ţime de oameni L-a căutat şi a ajuns până la El; voia să-L reţină ca să nu
plece de la ea, 43dar El i-a zis: „Trebuie să anunţ şi în alte oraşe vestea
bună a Regatului lui Dumnezeu, căci pentru aceasta am fost trimis“. 44Şi
El predica în sinagogile din Iudeea.

Pescuirea miraculoasă. Chemarea primilor discipoli
Mt.4:18-22; Mc.1:16-20; Io.1:35-51; 21:1-11

5Într-o zi, Iesus Se afla pe malul lacului Ghenezaret, şi mulţimea se în-
ghesuia în jurul Lui ca să asculte Cuvântul lui Dumnezeu. 2El a văzut

la marginea lacului două bărci; pescarii coborâseră din ele ca să-şi spele
plasele. 3El S-a suit într-una dintre aceste bărci, care era a lui Simon, şi
l-a rugat s-o îndepărteze puţin de mal. Apoi S-a aşezat şi, din barcă,
dădea învăţătură mulţimii.

4Când a terminat de vorbit, i-a zis lui Simon: „Înaintează acolo unde
este apă adâncă şi aruncaţi-vă plasele pentru pescuire!“ 5Simon I-a răs-
puns: „Stăpâne, am muncit toată noaptea fără să prindem nimic, dar, la
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cuvântul Tău, voi arunca plasele!“ 6Ei le-au aruncat şi au prins o aşa de
mare cantitate de peşte, că li se rupeau plasele. 7Au făcut semn tovară-
şilor lor care erau în cealaltă barcă să le vină în ajutor. Ei au venit şi au
umplut cele două bărci, astfel că ele începeau să se scufunde.

8Când Simon Petru a văzut aceasta, a căzut în genunchi înaintea lui
Iesus şi I-a zis: „Doamne, pleacă de la mine, pentru că sunt un om păcă-
tos!“ 9Într-adevăr, el şi toţi cei care erau cu el fuseseră cuprinşi de spaimă
din cauza pescuirii pe care o făcuseră. 10La fel erau şi Iacob şi Ioan, fiii
lui Zebedei, care lucrau împreună cu Simon. Iesus i-a zis lui Petru: „Nu
te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni!“ 11Atunci ei au adus
bărcile la mal, au lăsat totul şi L-au urmat.

Vindecarea unui lepros Mt.8:2-4; Mc.1:40-45
12În timp ce Se afla într-unul dintre oraşe, un om plin de lepră L-a

văzut, s-a aruncat cu faţa la pământ şi L-a rugat: „Doamne, dacă vrei,
poţi să mă faci curat“. 13Iesus a întins mâna, l-a atins şi a zis: „Vreau. Fii
curat!“ Şi imediat lepra l-a părăsit.

14Apoi Iesus i-a ordonat să nu spună nimănui, ci: „Du-te să te arăţi
preotului şi oferă pentru purificarea ta ce a prescris Moise, ca să le ser-
vească de mărturie“. 15Renumele Lui se răspândea tot mai mult şi se adu-
nau mulţimi mari de oameni ca să-L asculte şi să fie vindecaţi de bolile
lor. 16Dar El Se retrăgea în locuri izolate şi Se ruga.

Vindecarea unui paralitic Mt.9:1-8; Mc.2:1-12
17Într-o zi, El dădea învăţătură. Nişte farisein şi specialişti în Lege,

veniţi din toate satele Galileei, ale Iudeei şi din Ierusalim, şedeau acolo,
şi puterea Domnului se manifesta prin vindecări. 18Şi iată că nişte oa-
meni care duceau un paralitic pe o targă încercau să intre cu el înăuntru
şi să-l pună înaintea lui Iesus. 19Cum nu puteau din cauza mulţimii, s-au
suit pe acoperiş şi, printr-o deschizătură, l-au coborât pe targă în mijlo-
cul adunării, în faţa lui Iesus. 20Văzându-le credinţa, Iesus a zis: „Omule,
păcatele îţi sunt iertate“.

21Specialiştii în Lege şi fariseii au început să se gândească şi să zică:
„Cine este acest om care rosteşte blasfemii? Cine poate să ierte păcatele
în afară de Dumnezeu?“ 22Iesus le cunoştea gândurile, aşa că le-a zis:
„De ce gândiţi aşa în inimile voastre? 23Ce este mai uşor de zis: «Păca-
tele îţi sunt iertate» sau «Ridică-te şi umblă!»? 24Dar, ca să ştiţi că Fiul
Omuluin are pe pământ puterea de a ierta păcatele“, El a zis paraliti-
cului: „Îţi zic: Ridică-te, ia-ţi targa şi du-te acasă!“ 25El s-a ridicat ime-
diat înaintea lor, a luat targa pe care zăcuse şi s-a dus acasă glorifi-
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5:17 Farisei: membrii unui curent din cadrul iudaismului caracterizat printr-un interes pu-
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cându-L pe Dumnezeu. 26Toţi erau în uimire şi-L glorificau pe Dumne-
zeu; plini de teamă, ziceau: „Astăzi am văzut lucruri extraordinare“.

Chemarea lui Levi Mt.9:9-13; Mc.2:13-17
27După aceea, Iesus a ieşit şi a văzut un perceptor pe nume Levi şe-

zând la biroul taxelor. El i-a zis: „Urmează-Mă!“ 28Şi, lăsând totul, el
s-a ridicat şi L-a urmat.

29Apoi Levi a dat acasă la el o masă mare pentru Iesus, şi mulţi per-
ceptori şi alte persoane erau la masă cu ei. 30Fariseii şi specialiştii lor în
Lege au murmurat şi au zis discipolilor Lui: „De ce mâncaţi şi beţi cu
perceptorii şi cu păcătoşii?“ 31Iesus a luat cuvântul şi le-a zis: „Nu cei să-
nătoşi au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. 32Eu n-am venit să-i chem pe
cei drepţi, ci pe cei păcătoşi să-şi schimbe atitudinea“.

Despre post. Parabolele peticului nou şi vinului nou
Mt.9:14-17; Mc.2:18-22
33Ei I-au zis: „De ce discipolii lui Ioan, ca şi cei ai fariseilor, postesc

deseori şi fac rugăciuni, dar ai Tăi mănâncă şi beau?“ 34Iesus le-a răs-
puns: „Puteţi să-i faceţi pe cei invitaţi la nuntă să postească cât timp mi-
rele este cu ei? 35Vor veni însă zilele când mirele le va fi luat, şi atunci,
în zilele acelea, vor posti“.

36El le-a spus şi o parabolăn: „Nimeni nu rupe o bucată de stofă din-
tr-o haină nouă ca să o pună la o haină veche, pentru că haina cea nouă
s-ar rupe, iar bucata luată din ea nu se asortează cu haina veche. 37Şi ni-
meni nu pune vin nou în burdufuri vechi, altfel vinul nou face ca burdu-
furile să plesnească, el curge, iar burdufurile sunt pierdute. 38Ci trebuie
să pună vinul nou în burdufuri noi, [şi se păstrează amândouă]. 39Şi,
după ce a băut vin vechi, nimeni nu vrea să bea vin nou, căci zice: «Cel
vechi este mai bun»“.

Iesus este Domn peste sabat Mt.12:1-8; Mc.2:23-28

6Într-o zi de sabat, Iesus trecea prin lanurile de grâu. Discipolii Lui
smulgeau spice, le frecau în mână şi mâncau boabele. 2Câţiva farisei

le-au zis: „De ce faceţi ce nu este permis în ziua de sabat?“
3Iesus le-a răspuns: „N-aţi citit ce a făcut David când i-a fost foame,

lui şi însoţitorilor lui? 4A intrat în Casa lui Dumnezeu, a luat pâinile con-
sacrate, a mâncat din ele şi a dat şi însoţitorilor lui, deşi nu le este per-
mis decât preoţilor să le mănânce“. 5Apoi le-a zis: „Fiul Omului este
Domn [şi] peste sabat“.

Omul cu mâna uscată Mt.12:9-14; Mc.3:1-6
6În altă zi de sabat, Iesus a intrat în sinagogă şi a început să dea în-
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văţătură. Acolo se afla un om a cărui mână dreaptă era paralizată. 7Spe-
cialiştii în Lege şi fariseii Îl urmăreau pe Iesus să vadă dacă vindecă în
ziua de sabat, ca să aibă un motiv de a-L acuza. 8Dar Iesus le cunoştea
gândurile şi a zis omului care avea mâna paralizată: „Ridică-te şi stai în
mijloc!“ El s-a sculat şi a stat în picioare.

9Iesus le-a zis: „Vă întreb dacă este permis, în ziua de sabat, să faci
bine sau să faci rău, să salvezi o persoană sau s-o ucizi?“ 10Şi, plim-
bându-Şi privirile peste toţi, a zis omului: „Întinde-ţi mâna!“ Omul a
făcut aşa, şi mâna i s-a vindecat.

11Dar ei s-au umplut de furie şi discutau între ei ce I-ar putea face lui
Iesus.

Alegerea celor doisprezece apostoli Mc.3:13-19
12În zilele acelea, Iesus S-a dus pe munte să Se roage şi a petrecut

toată noaptea rugându-Se lui Dumnezeu. 13Când s-a făcut zi, i-a chemat
pe discipoli la El şi a ales doisprezece dintre ei, cărora le-a dat numele
de apostoli: 14Simon, pe care l-a numit şi Petru; Andrei, fratele său;
Iacob; Ioan; Filip; Bartolomeu; 15Matei; Toma; Iacob, fiul lui Alfeu;
Simon, numit Zelotuln; 16Iuda, fiul lui Iacob; şi Iuda Iscariotn, cel care a
ajuns trădător.

Lucrarea lui Iesus în Galileea Mt.4:23-25
17A coborât cu ei şi S-a oprit pe un platou, unde se găsea o mare mul-

ţime dintre discipolii Lui şi o mare mulţime de oameni din toată Iudeea,
din Ierusalim şi de pe litoralul Tirului şi Sidonului. 18Ei veniseră să-L
asculte şi să fie vindecaţi de bolile lor. Erau vindecaţi şi cei care erau chi-
nuiţi de spirite necurate, 19şi toată mulţimea încerca să-L atingă, pentru
că din El ieşea o putere care-i vindeca pe toţi.

Fericiri Mt.5:1-12
20Atunci Iesus Şi-a ridicat ochii spre discipolii Lui şi le-a zis: „Feri-

ciţi sunteţi voi cei săraci, căci Regatul lui Dumnezeu este al vostru! 21Fe-
riciţi sunteţi voi, care acum sunteţi flămânzi, căci veţi fi săturaţi! Fericiţi
sunteţi voi, care plângeţi acum, căci veţi râde! 22Fericiţi veţi fi când oa-
menii vă vor urî, vă vor exclude, vă vor insulta şi vă vor respinge numele
ca ceva rău din cauza Fiului Omului! 23Bucuraţi-vă în ziua aceea şi să-
riţi de bucurie, pentru că răsplata voastră va fi mare în cer! Într-adevăr,
în acelaşi fel au făcut strămoşii voştri cu profeţii.

Vaiuri
24Dar vai de voi, bogaţilor, căci v-aţi primit deja mângâierea! 25Vai de

voi, care sunteţi sătui acum, căci veţi flămânzi! Vai de voi, care râdeţi
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acum, căci veţi fi în doliu şi în lacrimi! 26Vai de voi, când toţi oamenii
vă vor vorbi de bine, căci în acelaşi fel făceau strămoşii voştri cu falşii
profeţi!

Iubire faţă de duşmani Mt.5:38-48
27Vă spun însă vouă, care Mă ascultaţi: iubiţi-vă duşmanii, faceţi bine

celor care vă urăsc, 28binecuvântaţi-i pe cei care vă blestemă, rugaţi-vă
pentru cei care vă maltratează! 29Celui care te loveşte peste un obraz, în-
tinde-i-l şi pe celălalt, iar pe cel care-ţi ia haina nu-l împiedica să-ţi ia şi
cămaşa! 30Dă oricui îţi cere şi nu cere înapoi bunul tău de la cel care
pune stăpânire pe el! 31Ce vreţi să facă oamenii pentru voi, faceţi şi voi
la fel pentru ei!

32Dacă-i iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce merit aveţi? Într-adevăr, şi pă-
cătoşii îi iubesc pe cei care-i iubesc. 33Dacă faceţi bine celor care vă fac
bine, ce merit aveţi? [Într-adevăr,] şi păcătoşii fac la fel. 34Iar dacă-i îm-
prumutaţi pe cei de la care speraţi să primiţi înapoi, ce merit aveţi? Şi pă-
cătoşii îi împrumută pe păcătoşi ca să li se dea înapoi aceeaşi sumă.
35Voi, însă, iubiţi-vă duşmanii, faceţi bine şi daţi cu împrumut fără să
speraţi ceva în schimb! Răsplata voastră va fi mare şi veţi fi fii ai Celui
Preaînalt, căci El este bun şi cu cei nerecunoscători şi răi. 36Fiţi deci plini
de milă, aşa cum [şi] Tatăl vostru e plin de milă!

Atenţionare de a nu judeca pe alţii Mt.7:1-5
37Nu judecaţi, şi nu veţi fi judecaţi! Nu condamnaţi, şi nu veţi fi con-

damnaţi! Iertaţi, şi vi se va ierta! 38Daţi, şi vi se va da: vi se va vărsa în
poala hainei o măsură bună, îndesată, clătinată şi care dă pe deasupra,
căci se va folosi pentru voi aceeaşi măsură de care vă veţi fi servit“.

39Le-a spus apoi o parabolă: „Poate oare un orb să călăuzească un
orb? Nu vor cădea amândoi într-o groapă?

40Discipolul nu este superior învăţătorului său, dar orice discipol bine
pregătit va fi ca învăţătorul lui.

41De ce vezi paiul care este în ochiul fratelui tău şi nu observi bârna
care e în propriul tău ochi? 42Sau cum poţi să-i spui fratelui tău: «Frate,
lasă-mă să-ţi scot paiul din ochi!», tu care nu vezi bârna care este în al
tău? Ipocritule, scoate mai întâi bârna din ochiul tău, şi atunci vei vedea
clar să scoţi paiul din ochiul fratelui tău.

Pomul şi roadele lui Mt.7:16-20
43Un pom bun nu poate să producă roade rele, nici un pom rău să pro-

ducă roade bune. 44Într-adevăr, orice pom se recunoaşte după rodul său.
Nu se culeg smochine din mărăcini şi nici struguri din spini. 45Omul bun
scoate lucruri bune din tezaurul bun al inimii lui, dar omul rău va scoate
lucruri rele din [tezaurul] rău [al inimii lui]. Într-adevăr, gura exprimă lu-
crurile de care este plină inima.
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Constructorul inteligent şi cel nechibzuit Mt.7:21-29
46De ce Mă numiţi «Doamne, Doamne» şi nu faceţi ce spun Eu?
47Vă voi arăta cu cine seamănă orice om care vine la Mine, aude cu-

vintele Mele şi le pune în practică: 48el seamănă cu un om care, pentru
a construi o casă, a săpat adânc şi i-a pus fundaţia pe stâncă. A venit o
inundaţie, şuvoiul de apă a lovit casa aceea, fără s-o poată clătina, pen-
tru că era construită bine.

49Dar cel care aude şi nu pune în practică seamănă cu un om care
şi-a construit o casă pe pământ, fără fundaţie. Şuvoiul de apă a lovit-o,
şi imediat ea s-a prăbuşit; ruina acestei case a fost mare“.

Ofiţerul roman din Capernaum Mt.8:5-13

7După ce a rostit toate aceste cuvinte înaintea poporului care asculta,
Iesus a intrat în Capernaum. 2Un ofiţer roman avea un sclav care îi era

drag şi care era bolnav, pe moarte. 3A auzit vorbindu-se despre Iesus şi
i-a trimis pe câţiva prezbiteri ai evreilor ca să-I ceară să vină şi să-i vin-
dece sclavul. 4Ei au ajuns la Iesus şi L-au rugat insistent, spunând: „Me-
rită să faci aceasta pentru el, 5căci iubeşte naţiunea noastră şi ne-a con-
struit sinagoga“.

6Iesus a plecat cu ei. Nu era prea departe de casă când ofiţerul a tri-
mis nişte prieteni [la El] ca să-I spună: „Domnule, nu Te deranja, căci nu
sunt vrednic să intri sub acoperişul meu. 7De aceea nu m-am considerat
vrednic să vin la Tine eu personal, dar zi un cuvânt, şi servitorul meu va
fi vindecat! 8Într-adevăr, şi eu sunt un om supus superiorilor şi am sol-
daţi în subordine; zic unuia: «Du-te!», şi se duce, altuia: «Vino!», şi vine,
iar sclavului meu: «Fă cutare lucru!» şi îl face“.

9Când Iesus a auzit aceste lucruri, l-a admirat pe ofiţer şi, întorcân-
du-Se către mulţimea care-L urma, a zis: „Vă spun că nici chiar în Israel
n-am găsit o credinţă atât de mare“. 10Când s-au întors acasă, cei trimişi
de ofiţer l-au găsit însănătoşit pe sclavul [care fusese bolnav].

Învierea tânărului din Nain
11În ziua următoare, El S-a dus într-un oraş numit Nain; discipolii Lui

[într-un număr destul de mare] şi o mulţime mare au mers cu El. 12Când
El S-a apropiat de poarta oraşului, iată că era dus la mormânt un mort,
singurul fiu al mamei lui, care era văduvă; mulţi locuitori ai oraşului o
însoţeau. 13Văzând-o pe femeie, Domnul S-a umplut de compasiune pen-
tru ea şi I-a zis: „Nu plânge!“ 14El S-a apropiat şi a atins sicriul; cei care
îl duceau s-au oprit. El i-a zis: „Tinere, îţi spun: Ridică-te!“ 15Mortul
s-a ridicat şi a început să vorbească. Iesus l-a dat mamei sale.

16Pe toţi i-a cuprins teama şi Îl glorificau pe Dumnezeu, zicând: „Un
mare profet S-a ridicat între noi“ şi: „Dumnezeu Şi-a vizitat poporul!“
17Acest cuvânt despre Iesus s-a răspândit în toată Iudeea şi în toată re-
giunea.
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Iesus şi Ioan Botezătorul Mt.11:2-19
18Discipolii lui Ioan i-au spus şi lui despre toate acestea. El i-a che-

mat pe doi dintre ei 19şi i-a trimis la Domnul Iesus ca să-I zică: „Tu eşti
Cel care trebuie să vină, sau trebuie să aşteptăm pe altul?“ 20Ajunşi la
Iesus, I-au zis: „Ioan Botezătorul ne-a trimis la Tine ca să Te întrebăm:
«Tu eşti Cel care trebuie să vină, sau trebuie să aşteptăm pe altul?»“
21Chiar atunci, Iesus i-a vindecat pe mulţi de boli, de infirmităţi şi de
spirite rele, iar multor orbi le-a redat vederea.

22Apoi El le-a răspuns: „Duceţi-vă şi spuneţi-i lui Ioan ce aţi văzut şi
aţi auzit: orbii văd, şchiopii umblă, leproşii sunt curăţaţi, surzii aud,
morţii învie, vestea bună este anunţată celor săraci.n 23Fericit este cel
pentru care nu voi fi o ocazie de cădere!“

24După ce au plecat mesagerii lui Ioan, Iesus a început să spună mul-
ţimii despre Ioan: „Ce aţi ieşit să vedeţi în deşert? O trestie clătinată de
vânt? 25Dar ce v-aţi dus să vedeţi? Un om îmbrăcat în haine elegante?
Cei care se îmbracă în haine frumoase şi trăiesc în lux se găsesc în pa-
latele regilor. 26Deci ce v-aţi dus să vedeţi? Un profet? Da, vă spun, şi
chiar mai mult decât un profet.

27El este cel despre care stă scris: Iată, îl trimit înaintea Ta pe mesa-
gerul Meu pentru a-Ţi pregăti calea.n 28Vă spun că, dintre cei născuţi de
femei, niciun [profet] nu este mai mare decât Ioan [Botezătorul]. Totuşi,
cel mai mic din Regatul lui Dumnezeu e mai mare decât el.

29Tot poporul care l-a auzit, şi chiar şi perceptorii, au recunoscut drep-
tatea lui Dumnezeu lăsându-se botezaţi cu botezul lui Ioan, 30dar fariseii
şi experţii în Lege, nelăsându-se botezaţi de el, au respins planul lui
Dumnezeu pentru ei.

31Cu cine îi voi compara Eu deci pe oamenii din această generaţie, cu
cine seamănă ei? 32Ei seamănă cu nişte copii care şed în piaţa publică,
care îşi spun unii altora: «V-am cântat cu flautul şi n-aţi dansat; v-am in-
tonat cântece funebre şi n-aţi plâns». 33Într-adevăr, Ioan Botezătorul a
venit; el nu mănâncă pâine şi nu bea vin, şi voi ziceţi: «Are un demon».
34Fiul Omului a venit, mănâncă şi bea, şi voi ziceţi: «Este un mâncăcios,
un băutor de vin, un prieten al perceptorilor şi păcătoşilor». 35Dar înţe-
lepciunea a fost recunoscută dreaptă de către toţi copiii ei“.

Ungerea lui Iesus în casa fariseului
36Unul dintre farisei L-a invitat pe Iesus să ia masa la el; El a intrat

în casa fariseului şi S-a aşezat la masă. 37O femeie păcătoasă care se
găsea în oraş a aflat că El lua masa în casa fariseului. Ea a adus un vas
plin de parfum 38şi a stat în spate, la picioarele lui Iesus. Ea plângea şi
curând I-a udat picioarele cu lacrimile ei, apoi I le-a şters cu părul ei,
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le-a sărutat şi a vărsat parfumul pe ele.
39Când fariseul care-L invitase pe Iesus a văzut acest lucru, şi-a zis:

„Dacă acest Om ar fi profet, ar şti cine este cea care-L atinge şi ce fel de
femeie e, ar şti că este o păcătoasă“. 40Iesus a luat cuvântul şi i-a zis:
„Simon, vreau să-ţi spun ceva“. „Spune, Învăţătorule“, a răspuns el.

41„Doi oameni datorau bani unui cămătar. Unul îi datora 500 de mo-
nede de argint, iar celălalt 50. 42Cum nu aveau cu ce să-şi plătească da-
toria, el i-a iertat pe amândoi. Care dintre ei îl va iubi mai mult?“ 43Simon
I-a răspuns: „Cred că acela căruia i-a iertat suma cea mai mare“. Iesus
i-a zis: „Ai judecat corect“.

44S-a întors apoi către femeie şi i-a zis lui Simon: „Vezi femeia
aceasta? Am intrat în casa ta, şi nu Mi-ai dat apă să-Mi spăl picioarele,
dar ea Mi le-a udat cu lacrimile ei şi Mi le-a şters cu părul ei. 45Tu nu
Mi-ai dat sărut; dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-Mi sărute pi-
cioarele. 46Tu nu Mi-ai uns capul cu ulei, dar ea a vărsat parfum pe pi-
cioarele Mele. 47De aceea, îţi spun, păcatele ei cele multe au fost iertate,
pentru că a iubit multn. Dar cel căruia i se iartă puţin iubeşte puţin“.

48Şi El a zis femeii: „Păcatele îţi sunt iertate“. 49Invitaţii au început
să-şi zică în ei înşişi: „Cine este acest Om care iartă şi păcatele?“ 50Dar
Iesus i-a zis femeii: „Credinţa ta te-a salvat. Du-te în pace!“

Iesus, un Învăţător înconjurat de discipoli

8Pe urmă, Iesus a călătorit prin sate şi oraşe, predicând şi anunţând
vestea bună despre Regatul lui Dumnezeu. Cei doisprezece Îl înso-

ţeau, 2cu câteva femei care fuseseră vindecate de spirite rele şi de boli:
Maria, zisă din Magdala, din care ieşiseră şapte demoni, 3Ioana, soţia
lui Cuza, administratorul lui Herod, Suzana şi multe altele care Îl serveau
cu bunurile lor.

Parabola semănătorului Mt.13:3-9; Mc.4:3-9
4S-a adunat o mare mulţime, şi oamenii veneau la El din diferite

oraşe. Atunci El le-a spus această parabolă: 5„Un semănător a ieşit să-şi
semene sămânţa. În timp ce semăna, o parte din sămânţă a căzut lângă
drum; ea a fost călcată în picioare, şi păsările cerului au mâncat-o. 6O altă
parte a căzut pe un sol pietros; după ce a crescut puţin, s-a uscat, pentru
că nu avea umezeală. 7O altă parte a căzut în mijlocul spinilor; spinii au
crescut cu ea şi au înăbuşit-o. 8O altă parte a căzut pe pământ bun; după
ce a crescut, a rodit de o sută de ori mai mult“. După aceea, Iesus a zis
cu voce răsunătoare: „Cine are urechi de auzit să audă!“

Motivul vorbirii în parabole Mt.13:10-17; Mc.4:10-12
9Discipolii Lui L-au întrebat ce însemna această parabolă. 10El le-a
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răspuns: „Vouă v-a fost dat să cunoaşteţi misterele Regatului Său, dar
pentru ceilalţi, lucrul acesta se spune în parabole, pentru ca văzând, să
nu vadă, şi auzind, să nu înţeleagă.n

Explicaţia parabolei semănătorului Mt.13:18-23
11Iată ce înseamnă această parabolă: sămânţa, este Cuvântul lui Dum-

nezeu. 12Cei care sunt lângă drum sunt cei care aud, apoi vine diavolul
şi ia Cuvântul din inima lor, ca nu cumva să creadă şi să fie salvaţi. 13Cei
care sunt pe solul pietros sunt cei care, când aud Cuvântul, îl primesc cu
bucurie; dar ei nu au rădăcină, ci cred un timp şi abandonează în clipa
încercării. 14Ce a căzut printre spini sunt cei care au auzit Cuvântul, dar
în cursul drumului îl lasă înăbuşit de preocupările, bogăţiile şi plăcerile
vieţii şi nu ajung la maturitate. 15Ce a căzut în pământul bun sunt cei
care au auzit Cuvântul cu o inimă bună şi binevoitoare, şi-l însuşesc şi
produc rod cu perseverenţă.

Lampa de pe lampadar Mt.5:15-16; Mc.4:21-24; Lc.11:33-36
16Nimeni nu aprinde o lampă ca s-o acopere cu un vas sau ca s-o pună

sub pat, ci o pune pe un lampadar, astfel încât cei care intră să vadă lu-
mina. 17Într-adevăr, nu există nimic ascuns care să nu fie scos la iveală,
nimic secret care să nu fie făcut cunoscut şi adus la lumină. 18Aşadar, fiţi
atenţi la felul cum ascultaţi, pentru că celui care are i se va da, dar celui
care nu are i se va lua chiar şi ce crede că are!“

Adevăratele rude ale lui Iesus Mt.12:46-50; Mc.3:31-35
19Mama şi fraţii Lui au venit la El, dar nu puteau să se apropie de El

din cauza mulţimii. 20I s-a zis: „Mama Ta şi fraţii Tăi sunt afară şi vor să
Te vadă“. 21Dar El a răspuns: „Mama Mea şi fraţii Mei sunt cei care as-
cultă Cuvântul lui Dumnezeu şi îl pun în practică“.

Iesus potoleşte furtuna Mt.8:23-27; Mc.4:35-41
22Într-o zi, Iesus S-a suit într-o barcă împreună cu discipolii Lui. El

le-a zis: „Să mergem pe celălalt mal al lacului!“ Şi au plecat. 23În timp
ce navigau, Iesus a adormit. Pe lac s-a stârnit o furtună, şi barca se um-
plea de apă, iar ei erau în pericol. 24S-au apropiat şi L-au trezit, zicând:
„Stăpâne, Stăpâne, pierim!“ El S-a trezit şi a ameninţat vântul şi valu-
rile. Acestea s-au potolit şi s-a făcut linişte. 25Apoi El le-a zis: „Unde vă
este credinţa?“ Cuprinşi de spaimă şi de uimire, şi-au zis unii altora:
„Cine este acest Om? El dă ordin chiar şi vântului şi apei, şi ele I se
supun“.

Vindecarea unui demonizat Mt.8:28-34; Mc.5:1-20
26Şi ei au plecat către regiunea gherasenilor, care este faţă în faţă cu
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Galileea. 27Când Iesus a coborât pe mal, un om din oraş I-a ieşit în în-
tâmpinare; el avea demoni de destul timp. Umbla fără haine şi nu locuia
într-o casă, ci în morminte. 28Când L-a văzut pe Iesus, a scos un strigăt,
s-a aruncat la picioarele Lui şi a zis cu o voce răsunătoare: „Ce vrei de
la mine, Iesuse, Fiul Dumnezeului Preaînalt? Te rog, nu mă chinui!“
29Iesus îi ordona într-adevăr spiritului necurat să iasă din acest om, căci
pusese stăpânire pe el de mult timp; demonizatul era legat cu lanţuri şi
cu fiare la picioare pentru a-l păzi, dar el rupea legăturile şi era dus de
demon în deşert.

30Iesus l-a întrebat: „Care este numele tău?“ El I-a răspuns: „Le-
giune“, căci în el intraseră mulţi demoni. 31Ei Îl rugau pe Iesus să nu le
ordone să se ducă în Adânc. 32Acolo, pe munte, se afla la păscut o turmă
mare de porci. Demonii L-au rugat pe Iesus să le dea voie să intre în
acei porci, iar El le-a permis. 33Demonii au ieşit din acest om şi au intrat
în porci, şi turma s-a repezit pe povârniş în jos şi s-a înecat în lac.

34Când porcarii au văzut ce s-a întâmplat, au luat-o la fugă şi au re-
latat ştirea în oraş şi la ţară. 35Oamenii au ieşit să vadă ce se întâmplase.
Au venit la Iesus şi l-au găsit pe omul din care ieşiseră demonii aşezat
la picioarele lui Iesus, îmbrăcat şi cu mintea întreagă, şi s-au înspăimân-
tat. 36Cei care fuseseră martori ai scenei le-au povestit cum fusese vin-
decat demonizatul. 37Atunci toţi locuitorii ţării gherasenilor I-au cerut
lui Iesus să plece de la ei, pentru că pe toţi îi cuprinsese o mare teamă.
El S-a urcat în barcă pentru a pleca.

38Omul din care scosese demonii Îl ruga să-l lase să rămână cu El, dar
Iesus l-a trimis înapoi, spunând: 39„Întoarce-te acasă şi spune tot ce a
făcut Dumnezeu pentru tine!“ El s-a dus şi a proclamat prin tot oraşul ce
făcuse Iesus pentru el.

Vindecarea unei femei cu o scurgere de sânge. Învierea fiicei lui Iair
Mt.9:18-26; Mc.5:22-43
40La întoarcerea Sa, Iesus a fost primit de mulţime, căci toţi Îl aştep-

tau. 41Iată că a sosit un om pe care îl chema Iair; era conducătorul sina-
gogii. El s-a aruncat la picioarele Sale şi L-a rugat să intre în casa lui,
42pentru că avea o singură fiică de vreo 12 ani şi care era pe moarte. În
timp ce Iesus Se îndrepta într-acolo, mulţimea Îl îmbulzea din toate păr-
ţile.

43Acolo era o femeie care suferea de hemoragii de 12 ani; îşi cheltuise
pe la doctori tot ce avea, dar niciunul n-o putuse vindeca. 44Ea s-a apro-
piat prin spate şi a atins marginea hainei lui Iesus. Imediat, hemoragia i
s-a oprit.

45Iesus a zis: „Cine M-a atins?“ Cum toţi negau, Petru [şi cei ce erau
cu el] I-au zis: „Stăpâne, mulţimea Te înconjoară şi Te îmbulzeşte, [şi Tu
zici: «Cine M-a atins?»]“ 46Dar Iesus a răspuns: „Cineva M-a atins, pen-
tru că am simţit că din Mine a ieşit o forţă“.
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47Văzând că n-a scăpat neobservată, femeia a venit tremurând să se
arunce la picioarele Sale; ea a spus, înaintea întregului popor, de ce L-a
atins şi cum a fost vindecată imediat. 48Atunci El i-a zis: „Fiica Mea,
[îndrăzneşte], credinţa ta te-a salvat. Pleacă în pace!“

49Iesus încă vorbea când a sosit cineva de la casa conducătorului si-
nagogii şi i-a spus: „Fiica ta a murit, nu-L mai deranja pe Învăţător!“
50Dar Iesus, care auzise, i-a zis conducătorului sinagogii: „Nu te teme,
crede doar, şi ea va fi salvată!“

51Când a ajuns la casă, n-a lăsat pe nimeni să intre [cu El], în afară de
Petru, Ioan şi Iacob, ca şi de tatăl şi mama fetiţei. 52Toţi plângeau şi o je-
leau. Atunci Iesus le-a zis: „Nu plângeţi, [căci] ea n-a murit, ci doarme!“
53Ei îşi băteau joc de El, ştiind că murise. 54Dar El [i-a făcut pe toţi să iasă
afară,] a luat-o de mână şi a zis cu voce răsunătoare: „Fetiţo, scoală-te!“
55Spiritul ei s-a întors în ea, şi ea s-a ridicat imediat; Iesus a ordonat
să-i dea ceva de mâncare. 56Părinţii fetiţei erau plini de uimire; El le-a re-
comandat să nu spună nimănui ce se întâmplase.

Misiunea celor doisprezece apostoli Mc.6:7-13; Mt.10:1-16

9Iesus i-a chemat pe cei doisprezece [apostoli] şi le-a dat putere şi au-
toritate asupra tuturor demonilor şi să vindece bolile. 2I-a trimis să

proclame Regatul lui Dumnezeu şi să vindece [bolnavii]. 3El le-a zis:
„Să nu luaţi nimic pentru călătorie, nici toiag, nici sac de drum, nici
pâine, nici bani şi nici să nu aveţi două cămăşi. 4În orice casă veţi intra,
să rămâneţi acolo până când veţi pleca din locul acela. 5Dacă nu vă vor
primi, ieşiţi din acel oraş şi, ca mărturie împotriva lor, să vă scuturaţi
praful de pe picioaren!“

6Ei au plecat şi au mers prin sate; anunţau vestea bună şi făceau vin-
decări pretutindeni.

Întrebarea lui Herod Mt.14:1-2; Mc.6:14-16
7Herod, tetrarhul, a auzit vorbindu-se despre tot ce se petrecea şi nu

ştia ce să creadă, căci unii ziceau că Ioan înviase, 8alţii ziceau că apăruse
Elia, iar alţii ziceau că înviase unul dintre profeţii din trecut. 9Dar Herod
zicea: „Pe Ioan l-am decapitat; cine este deci acest Om despre care aud
spunându-se asemenea lucruri?“ şi căuta să-L vadă.

Hrănirea celor 5.000 Mt.14:13-21; Mc.6:30-44; Io.6:1-14
10La întoarcerea lor, apostolii s-au dus şi I-au relatat lui Iesus tot ce

făcuseră. El i-a luat cu Sine şi S-a retras la o parte, lângă un orăşel numit
Betsaida. 11Dar oamenii au aflat unde este şi L-au urmat. Iesus i-a pri-
mit, le-a vorbit despre Regatul lui Dumnezeu şi i-a vindecat pe cei care
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aveau nevoie.
12Cum ziua se apropia de sfârşit, cei doisprezece s-au apropiat de El

şi I-au zis: „Dă drumul mulţimii, ca să se ducă prin sate şi în cătunele din
jur pentru a găsi găzduire şi ceva de mâncare, căci aici ne aflăm într-un
loc pustiu“ .

13Dar Iesus le-a zis: „Daţi-le voi să mănânce!“ Ei I-au răspuns: „Nu
avem cu noi mai mult de cinci pâini şi doi peşti; numai dacă nu ne ducem
noi înşine să cumpărăm de mâncare pentru tot acest popor“. 14Într-ade-
văr, erau cam 5.000 de bărbaţi. Iesus le-a zis discipolilor Săi: „Aşeza-
ţi-i în grupuri [cam] de câte 50!“ 15Ei au făcut aşa, şi toţi s-au aşezat.

16Iesus a luat cele cinci pâini şi cei doi peşti, a ridicat ochii spre cer
şi le-a binecuvântat. Apoi le-a frânt şi le-a dat discipolilor ca să le îm-
partă mulţimii. 17Toţi au mâncat până s-au săturat şi au adunat 12 coşuri
cu bucăţile rămase.

Mărturisirea lui Petru. Primul anunţ al morţii şi învierii lui Iesus
Mt.16:13-21; Mc.8:8:27-31
18Într-o zi, Iesus Se ruga la o parte, şi discipolii Săi erau cu El. Le-a

pus această întrebare: „Cine zic mulţimile că sunt Eu?“ 19Ei I-au răs-
puns: „Unii zic că eşti Ioan Botezătorul, alţii, Elia, alţii, unul dintre pro-
feţii de altădată care a înviat“. 20El i-a întrebat: „Dar voi cine ziceţi că
sunt Eu?“ Petru a răspuns: „Mesia lui Dumnezeu!“

21Iesus le-a ordonat cu severitate să nu spună nimănui acest lucru,
22zicând că trebuie ca Fiul Omului să sufere mult, să fie respins de prez-
biteri, de preoţii principali şi de specialiştii în Lege, să fie ucis, iar a treia
zi să învie“.

Despre viaţa de discipol Mt.16:24-28; Mc.8:34–9:1
23Apoi le-a spus tuturor: „Dacă vrea cineva să fie discipolul Meu, să

renunţe la sine însuşi, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze; 24căci
cine va vrea să-şi salveze viaţa o va pierde, dar cine o va pierde din cauza
Mea o va salva. 25Şi la ce i-ar servi unui om să câştige întreaga lume,
dacă se pierde sau se distruge pe sine însuşi? 26Într-adevăr, cel căruia îi
va fi ruşine de Mine şi de cuvintele Mele, şi Fiului Omului Îi va fi ru-
şine de el când va veni în gloria Sa şi în cea a Tatălui şi a sfinţilor îngeri.
27Vă spun adevărul, câţiva dintre cei ce stau aici nu vor muri înainte de
a vedea Regatul lui Dumnezeu“.

Transfigurarea lui Iesus Mt.17:1-9; Mc.9:2-9
28Cam la opt zile după ce a zis aceste cuvinte, Iesus i-a luat cu El pe

Petru, pe Iacob şi pe Ioan şi S-a suit pe munte ca să Se roage. 29În timp
ce Se ruga, aspectul feţei Lui s-a schimbat şi haina Lui a devenit de o al-
beaţă strălucitoare. 30Şi iată că doi bărbaţi stăteau de vorbă cu El: erau
Moise şi Elia; 31apărând în glorie, ei vorbeau despre plecarea Sa care
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avea să se împlinească în Ierusalim.
32Petru şi însoţitorii lui erau copleşiţi de somn, dar, rămaşi treji, au

văzut gloria lui Iesus şi pe cei doi bărbaţi care erau cu El. 33În clipa în
care aceşti bărbaţi se despărţeau de Iesus, Petru I-a zis: „Stăpâne, este
bine să fim aici. Să facem trei corturi: unul pentru Tine, unul pentru
Moise şi unul pentru Elia!“ El nu ştia ce zice.

34În timp ce vorbea încă, i-a acoperit un nor; discipolii s-au înfrico-
şat când i-au văzut intrând în nor. 35Şi din nor s-a auzit o voce care zicea:
„Acesta este Fiul Meu pe care L-am ales. Să ascultaţi de El!“ 36Când
s-a auzit vocea, Iesus Se afla acolo singur. Discipolii au păstrat tăcerea
şi în zilele acelea n-au spus nimănui nimic despre ceea ce văzuseră.

Vindecarea unui băiat demonizat Mt.17:14-21; Mc.9:14-29
37A doua zi, când au coborât de pe munte, o mulţime mare a venit în

întâmpinarea lui Iesus. 38Atunci, din mijlocul mulţimii, un om a strigat:
„Învăţătorule, Te rog să priveşti la fiul meu, căci este singurul meu fiu.
39Un spirit pune stăpânire pe el şi deodată scoate strigăte; spiritul îl scu-
tură violent, îi face spume la gură şi pleacă cu greu de la el, după ce l-a
zdrobit de tot. 40I-am rugat pe discipolii Tăi să-l scoată, şi n-au putut“.

41Iesus a răspuns: „Generaţie necredincioasă şi perversă, până când
voi fi cu voi şi va trebui să vă suport? Adu-l aici pe fiul tău!“ 42În timp
ce copilul se apropia, demonul l-a trântit la pământ şi l-a scuturat violent,
dar Iesus a ameninţat spiritul necurat, a vindecat copilul şi l-a dat înapoi
tatălui său.

Al doilea anunţ al morţii şi învierii lui Iesus
Mt.17:22-23; Mc.9:30-32
43Toţi au rămas uimiţi de măreţia lui Dumnezeu. În timp ce toţi se

minunau de tot ceea ce făcea El, Iesus le-a zis discipolilor Săi: 44„As-
cultaţi cu atenţie: Fiul Omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor“.
45Dar ei nu înţelegeau acest cuvânt; el era ascuns de ei, ca să nu-i înţe-
leagă sensul, şi lor le era teamă să-L întrebe despre aceasta.

Cel mai mare în Regatul lui Dumnezeu Mt.18:1-6; Mc.9:33-42
46A avut loc o discuţie între ei pentru a şti care dintre ei era cel mai

mare. 47Iesus le cunoştea gândul inimii; a luat un copilaş, l-a pus lângă
El 48şi le-a zis: „Cine îl primeşte în numele Meu pe acest copilaş pe Mine
Însumi Mă primeşte, iar cine Mă primeşte pe Mine Îl primeşte pe Cel ce
M-a trimis pe Mine. Într-adevăr, cine este cel mai mic dintre voi toţi,
acela e cel mai mare“.

49Ioan a luat cuvântul şi a zis: „Stăpâne, am văzut pe cineva scoţând
demoni în numele Tău şi l-am împiedicat, pentru că nu ne urmează“.
50Iesus i-a răspuns: „Nu-l împiedicaţi, căci cine nu este împotriva noas-
tră e pentru noi“.
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Iesus în Samaria
51Când s-au apropiat zilele în care El trebuia să fie luat din lume,

Iesus a luat decizia să Se ducă la Ierusalim. 52A trimis înaintea Lui nişte
mesageri, care au plecat şi au intrat într-un sat samaritean, pentru a-I
pregăti o locuinţă. 53Dar aceştia nu L-au primit, pentru că El Se îndrepta
spre Ierusalim.

54Văzând aceasta, discipolii Săi Iacob şi Ioan au zis: „Doamne, vrei
să ordonăm focului să coboare din cer şi să-i mistuie [cum a făcut Elia]?“
55Iesus S-a întors şi i-a mustrat, [zicând: „Nu ştiţi de ce spirit sunteţi în-
sufleţiţi. 56Într-adevăr, Fiul Omului n-a venit să piardă sufletele oame-
nilor, ci să le salveze“.] Apoi au plecat în alt sat.

Ce costă să-L urmezi pe Iesus Mt.8:19-22
57În timp ce erau pe drum, cineva I-a zis: „[Doamne,] Te voi urma

oriunde Te vei duce!“ 58Iesus i-a răspuns: „Vulpile au vizuini şi păsările
cerului au cuiburi, dar Fiul Omului nu are un loc unde să-Şi pună capul“.

59A zis altuia: „Urmează-Mă!“ El I-a răspuns: „Doamne, dă-mi voie
să mă duc mai întâi să-mi înmormântez tatăl!“ 60Dar Iesus i-a zis: „Lasă
morţii să-şi înmormânteze morţii; tu du-te şi anunţă Regatul lui Dum-
nezeu!“

61Altul a zis: „Te voi urma, Doamne, dar dă-mi voie mai întâi să-mi
iau rămas-bun de la cei din casa mea!“ 62Iesus i-a răspuns: „Cine pune
mâna pe plug şi se uită înapoi nu este făcut pentru Regatul lui Dumne-
zeu“.

Trimiterea celor 70 de discipoli

10După aceea, Domnul a desemnat alţi 70 de discipoli şi i-a trimis
înaintea Lui, doi câte doi, în toate oraşele şi în toate locurile unde

trebuia să meargă El. 2El le-a spus: „Secerişul este mare, dar sunt puţini
lucrători. Rugaţi-L deci pe Stăpânul secerişului să trimită mai mulţi lu-
crători la secerişul Său! 3Duceţi-vă! Vă trimit ca pe nişte miei în mijlo-
cul lupilor. 4Să nu luaţi nici pungă cu bani, nici sac de drum, nici sandale
şi să nu salutaţi pe nimeni pe drum.

5Când intraţi într-o casă, spuneţi mai întâi: «Pacea să fie peste această
casă!» 6Şi dacă este acolo un om al păcii, pacea voastră va rămâne peste
el; dacă nu, se va întoarce la voi. 7Rămâneţi în această casă, mâncaţi şi
beţi ce vi se va da, căci lucrătorul îşi merită platan! Nu mergeţi din casă
în casă!

8În orice oraş în care veţi intra şi în care vă vor primi, mâncaţi ce vi
se va da, 9vindecaţi bolnavii care vor fi acolo şi spuneţi-le: «Regatul lui
Dumnezeu s-a apropiat de voi»!

10Dar în orice oraş în care veţi intra şi în care nu vă vor primi, duce-
ţi-vă pe străzi şi ziceţi: 11«Ne ştergem contra voastră până şi praful din
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oraşul vostru care ni s-a adunat pe picioare. Să ştiţi totuşi că Regatul lui
Dumnezeu s-a apropiat [de voi]». 12Vă spun că, în ziua aceea, Sodoman

va fi tratată mai puţin sever decât oraşul acela.

Vaiuri adresate oraşelor nepocăite Mt.11:20-24
13Vai de tine, Horazin, vai de tine, Betsaida, căci dacă miracolele fă-

cute în mijlocul vostru ar fi avut loc în Tir şi în Sidon, locuitorii lor s-ar
fi pocăitn de mult timp, îmbrăcaţi în pânză de sac şi şezând în cenuşăn!
14De aceea, la judecată Tirul şi Sidonul vor fi tratate mai puţin sever
decât voi. 15Iar tu, Capernaumn, care ai fost înălţat până la cer, vei fi co-
borât până în Locuinţa morţilor.

16Cine vă ascultă pe voi Mă ascultă pe Mine, cine vă respinge pe voi
Mă respinge pe Mine şi cine Mă respinge pe Mine Îl respinge pe Cel ce
M-a trimis pe Mine“.

Marele privilegiu al discipolilor
17Cei 70 s-au întors veseli şi au zis: „Doamne, chiar şi demonii ni se

supun în numele Tău“. 18Iesus le-a zis: „Îl priveam pe Satan căzând din
cer ca fulgerul. 19Iată, v-am dat puterea de a călca peste şerpi şi peste
scorpioni, şi peste toată puterea duşmanului, şi nimic nu vă va vătăma.
20Totuşi, nu vă bucuraţi că spiritele vă sunt supuse, ci bucuraţi-vă că nu-
mele voastre sunt scrise în cer!“

21În aceeaşi clipă, Iesus S-a umplut de bucurie în Spiritul Sfânt şi a
zis: „Te laud, Tată, Domn al cerului şi al pământului, pentru că ai as-
cuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi de cei inteligenţi şi le-ai revelat co-
pilaşilor. Da, Tată, căci aceasta a fost buna Ta plăcere. 22Tatăl Meu Mi-a
încredinţat totul, şi nimeni nu ştie cine este Fiul în afară de Tată, nici
cine e Tatăl în afară de Fiu şi de cel căruia vrea Fiul să i-L reveleze“.

23Apoi S-a întors spre discipoli şi le-a zis în particular: „Fericiţi sunt
ochii care văd ce vedeţi voi! 24Într-adevăr, vă spun, mulţi profeţi şi regi
au dorit să vadă ce vedeţi voi, dar n-au văzut, să audă ce auziţi voi, dar
n-au auzit“.

Parabola samariteanului milos
25Un profesor de Lege s-a ridicat şi, ca să-L pună la încercare, I-a spus

lui Iesus: „Învăţătorule, ce trebuie să fac ca să moştenesc viaţa eternă?“
26Iesus i-a zis: „Ce este scris în Lege? Ce citeşti în ea?“ 27El I-a răspuns:
„Iubeşte-L pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufle-
tul tău, cu toată puterea ta şi cu toată gândirea ta, şi pe aproapele tău ca
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pe tine însuţin“. 28Iesus a zis: „Ai răspuns corect. Fă aşa şi vei trăi!“ 29Dar
el, vrând să se justifice, I-a zis lui Iesus: „Şi cine este aproapele meu?“

30Iesus a luat cuvântul şi i-a zis: „Un om cobora de la Ierusalim la Ie-
rihon. A căzut în mâinile tâlharilor care l-au dezbrăcat, l-au bătut şi apoi
au plecat, lăsându-l pe jumătate mort. 31Un preot care, din întâmplare,
cobora pe acelaşi drum, l-a văzut pe acest om şi a trecut la distanţă de
el. 32De asemenea, şi un levit a ajuns acolo; l-a văzut şi a trecut la dis-
tanţă de el. 33Dar un samaritean care călătorea a ajuns lângă el şi s-a um-
plut de compătimire când l-a văzut. 34S-a apropiat, i-a bandajat rănile
turnând pe ele ulei şi vin, apoi l-a pus pe propriul lui animal de povară,
l-a dus la un han şi l-a îngrijit. 35A doua zi, [la plecare,] i-a dat hangiu-
lui două monede de argint şi i-a zis: «Să-l îngrijeşti şi, când mă voi în-
toarce, îţi voi plăti tot ce vei mai cheltui în plus».

36Care dintre aceştia trei ţi se pare că a fost aproapele celui căzut în
mijlocul tâlharilor?“ 37El I-a răspuns: „Cel care a acţionat cu îndurare
faţă de el“. Iesus i-a zis: „Du-te şi fă şi tu la fel!“

Marta şi Maria
38În timp ce Iesus era pe drum cu discipolii Săi, a intrat într-un sat, şi

o femeie cu numele de Marta L-a primit în casa ei. 39Ea avea o soră nu-
mită Maria, care s-a aşezat la picioarele lui Iesus şi asculta ce spunea
El. 40Marta era ocupată cu numeroasele ei treburi gospodăreşti. Ea a
venit şi a zis: „Doamne, nu-Ţi pasă că sora mea m-a lăsat să servesc sin-
gură? Spune-i deci să mă ajute!“ 41Domnul însă i-a răspuns: „Marta,
Marta, tu te îngrijorezi şi te necăjeşti pentru multe lucruri, 42dar unul sin-
gur este necesar. Maria a ales partea cea bună, care nu-i va fi luată!“

Despre rugăciune Mt.6:9-13

11Iesus Se ruga într-o zi într-un loc. După ce a terminat, unul dintre
discipolii Săi I-a zis: „Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, aşa cum

i-a învăţat Ioan pe discipolii lui!“ 2El le-a zis: „Când vă rugaţi, ziceţi:
Tatăl [nostru ceresc], să fie sfinţit numele Tău, să vină Regatul Tău, [voia
Ta să fie făcută pe pământ ca şi în cer.] 3Dă-ne în fiecare zi pâinea ne-
cesară; 4iartă-ne păcatele, căci şi noi îi iertăm pe cei care păcătuiesc faţă
de noi, şi nu ne expune ispitei, [ci scapă-ne de răun]“.

Îndemn la rugăciune stăruitoare Mt.7:7-11; 15:22-28
5El le-a mai zis: „Să presupunem că unul dintre voi are un prieten şi

se duce la miezul nopţii acasă şi-i spune: «Prietene, împrumută-mi trei
pâini, 6pentru că un prieten al meu a sosit dintr-o călătorie la mine şi
n-am nimic să-i ofer». 7Să presupunem că, dinăuntru, acest prieten îi răs-
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punde: «Nu mă deranja; uşa este deja încuiată, copiii mei şi cu mine sun-
tem în pat; nu mă pot scula să-ţi dau pâini». 8Vă spun, chiar dacă nu se
scoală să i le dea pentru că-i este prieten, se va scula din cauza insisten-
ţei lui şi îi va da tot ce-i trebuie.

9Şi Eu vă spun: Cereţi, şi vi se va da; căutaţi, şi veţi găsi; bateţi, şi vi
se va deschide! 10Într-adevăr, oricine cere primeşte, cine caută găseşte,
iar celui ce bate i se va deschide.

11Care tată dintre voi va da fiului său o piatră, dacă el îi cere pâine?
Sau dacă îi cere un peşte, îi va da un şarpe în loc de peşte? 12Sau dacă-i
cere un ou, îi va da un scorpion? 13Deci, dacă voi, răi cum sunteţi, ştiţi
să daţi lucruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult va da Tatăl ceresc
Spiritul Sfânt celor care I-L cer!“

Puterea lui Iesus asupra spiritelor rele Mt.9:32-34; 12:22-30
14Iesus a scos un demon care era mut. După ce a ieşit demonul, mutul

a început să vorbească, iar mulţimea a rămas uimită. 15Totuşi, unii din-
tre ei au zis: „El scoate demonii prin Beelzebuln, prinţul demonilor“.
16Alţii, ca să-L pună la încercare, Îi cereau un semn venit din cer.

17Cum Iesus le cunoştea gândurile, le-a zis: „Orice regat confruntat
cu lupte interne este devastat şi casele se prăbuşesc una peste alta. 18Deci,
dacă Satan luptă împotriva lui însuşi, cum va rezista regatul lui, întrucât
ziceţi că Eu scot demonii prin Beelzebul? 19Dacă Eu scot demonii prin
Beelzebul, discipolii voştri prin cine îi scot? De aceea, ei vor fi judecă-
torii voştri. 20Dar dacă Eu scot demonii prin degetul lui Dumnezeu,
atunci Regatul lui Dumnezeu a venit până la voi.

21Când un om puternic şi bine înarmat îşi păzeşte casa, atunci tot ce
are este în siguranţă. 22Dar dacă altul mai puternic decât el vine şi-l în-
vinge, îi ia tot armamentul pe care se baza şi împarte altora bunurile
luate de la el.

23Cine nu este cu Mine e împotriva Mea, iar cine nu adună cu Mine
risipeşte.

Întoarcerea spiritului necurat Mt.12:43-45
24Când un spirit necurat a ieşit dintr-un om, se duce în locuri aride ca

să caute odihnă. Întrucât nu găseşte, îşi spune: «Mă voi întoarce în casa
din care am ieşit». 25La sosirea lui o găseşte măturată şi împodobită.
26Atunci se duce să ia cu el alte şapte spirite mai rele decât el, intră în
casă, se instalează acolo, iar starea de pe urmă a acestui om este mai rea
decât cea dintâi“.

27Iesus vorbea încă atunci când o femeie a început să-i zică, din mij-
locul mulţimii: „Fericit este pântecele care te-a purtat şi sânii care Te-au
alăptat!“ 28El a răspuns: „Fericiţi mai degrabă sunt cei care aud Cuvân-
tul lui Dumnezeu şi-l păzesc!“
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Semnul profetului Iona Mt.12:38-42
29Cum mulţimea se aduna, El a început să spună: „Această generaţie

este o generaţie rea; ea cere un semn miraculos, dar nu-i va fi dat alt
semn în afară de semnul lui Iona [profetul]. 30Într-adevăr, aşa cum Iona
a fost un semn pentru niniveni, tot aşa va fi şi Fiul Omului pentru gene-
raţia aceasta. 31La judecată, regina din sudn se va ridica cu oamenii din
generaţia aceasta şi îi va condamna, pentru că ea a venit de la capătul pă-
mântului ca să audă înţelepciunea lui Solomon. Şi iată, aici este ceva
mai mult decât Solomon. 32La judecată, locuitorii din Ninive se vor ri-
dica cu această generaţie şi o vor condamna, pentru că ei şi-au schimbat
atitudinea la predica lui Iona. Şi iată, aici este ceva mai mult decât Iona.

Lampa corpului Mt.5:15; 6:22-23; Mc.4:21-23; Lc.8:16-18
33Nimeni nu aprinde o lampă ca s-o pună într-un loc ascuns sau sub

un vas, ci o pune pe suportul ei, ca cei care intră să vadă lumina. 34Ochiul
tău este lampa corpului tău. Când ochiul tău e în stare bună, tot corpul
tău este luminat; dar când ochiul tău e în stare rea, corpul tău este în în-
tuneric. 35Veghează deci ca lumina care e în tine să nu fie întuneric!
36Deci, dacă tot corpul tău în întregime este luminos, fără nicio parte în
întuneric, va fi luminat în întregime, ca atunci când lampa te luminează
cu lumina ei“.

Mustrări adresate fariseilor şi specialiştilor în Lege Mt.23:1-36
37În timp ce vorbea Iesus, un fariseu L-a invitat să ia masa la el. El a

intrat şi S-a pus la masă. 38Fariseul a văzut cu uimire că El nu Se spălase
înainte de masă.

39Dar Domnul i-a spus: „Voi, fariseii, curăţaţi exteriorul paharului şi
farfuriei, dar în interior sunteţi plini de lăcomie şi de răutate. 40Oameni
lipsiţi de bun-simţ! Cel care a făcut exteriorul oare n-a făcut şi interio-
rul? 41Daţi mai degrabă ca milostenie din ceea ce aveţi în interior, şi
atunci totul va fi curat pentru voi. 42Dar vai de voi, fariseilor, pentru că
daţi zeciuială din mentă, din rută şi din fiecare plantă, şi neglijaţi drep-
tatea şi iubirea de Dumnezeu; iată ce trebuia să faceţi, fără să neglijaţi
restul. 43Vai de voi, fariseilor, pentru că vă place să ocupaţi locurile de
onoare în sinagogi şi să fiţi salutaţi în pieţele publice! 44Vai de voi, [spe-
cialiştilor în Lege şi fariseilor ipocriţi,] pentru că voi sunteţi ca mor-
mintele care nu se văd şi peste care oamenii trec fără să ştie!“

45Unul dintre profesorii de Lege a luat cuvântul şi I-a zis: „Învăţăto-
rule, spunând aceste lucruri ne insulţi şi pe noi“. 46Iesus a răspuns: „Vai
şi de voi, profesorilor de Lege, pentru că îi faceţi pe oameni să ducă po-
veri greu de dus, pe care nu le atingeţi nici măcar cu un deget! 47Vai de
voi, pentru că voi construiţi mormintele profeţilor, pe care strămoşii
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voştri i-au ucis! 48Voi sunteţi deci martori ai faptelor strămoşilor voştri
şi le aprobaţi, căci ei i-au ucis pe profeţi, iar voi le construiţi [mormin-
tele].

49De aceea, înţelepciunea lui Dumnezeu a zis: «Le voi trimite profeţi
şi apostoli; ei îi vor ucide pe unii şi îi vor persecuta pe alţii», 50ca să se
ceară socoteală acestei generaţii de sângele tuturor profeţilor care a fost
vărsat de la creaţia lumii, 51de la sângele lui Abel şi până la sângele lui
Zaharia, ucis între altar şi templu. Da, vă spun, se va cere socoteală aces-
tei generaţii. 52Vai de voi, profesorilor de Lege, pentru că voi aţi luat
cheia cunoaşterii; nici voi nu aţi intrat, şi i-aţi împiedicat şi pe cei ce
voiau să intre“.

53Când Iesus a ieşit din această casă, specialiştii în Lege şi fariseii au
început să se înverşuneze împotriva Lui şi să-L facă să vorbească des-
pre multe lucruri, 54întinzându-I capcane pentru a surprinde un cuvânt
ieşit din gura Lui [ca să-L poată acuza].

Apel la mărturisirea publică a lui Iesus Cristos Mt.10:16-39

12În acest timp, oamenii se adunaseră cu miile, până acolo că se căl-
cau în picioare unii pe alţii. Iesus a început să spună discipolilor

Săi: „Înainte de orice feriţi-vă de drojdia fariseilor, care este ipocrizia.
2Nu există nimic ascuns care nu va fi revelat, nici secret care nu va fi cu-
noscut. 3De aceea, tot ce veţi fi spus la întuneric se va auzi la lumină şi
tot ce veţi fi zis la ureche în camere va fi proclamat pe acoperişuri.

4Vă spun vouă, prietenii Mei: nu vă temeţi de cei ce ucid corpul, dar
care după aceea nu mai pot face nimic! 5Vă voi arăta însă de cine să vă
temeţi: temeţi-vă de Cel care, după ce a ucis, are puterea de a arunca în
iad! Da, vă spun, de Acela să vă temeţi! 6Nu se vând oare cinci vrăbii pe
doi bani? Totuşi, niciuna nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. 7Chiar şi
firele de păr de pe cap vă sunt toate numărate. Nu vă temeţi, voi valo-
raţi mai mult decât multe vrăbii!

8Vă spun, orice om care se va declara pentru Mine înaintea oameni-
lor, şi Fiul Omului Se va declara pentru el înaintea lui Dumnezeu, 9dar
cine Mă va fi renegat înaintea oamenilor va fi renegat înaintea îngerilor
lui Dumnezeu.

10Cine va zice un cuvânt împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar cine
va rosti blasfemii împotriva Spiritului Sfânt nu va fi iertat.

11Când vă vor duce înaintea comitetului sinagogii, înaintea magis-
traţilor sau înaintea autorităţilor, să nu vă îngrijoraţi privind modul cum
vă veţi apăra sau ce veţi spune. 12Într-adevăr, Spiritul Sfânt vă va învăţa
chiar atunci ce va trebui să spuneţi“.

Parabola nebunului bogat
13Un om din mulţime I-a zis: „Învăţătorule, spune-i fratelui meu să

împartă cu mine moştenirea noastră!“ 14Iesus i-a răspuns: „Omule, cine
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M-a pus judecător sau împărţitor al moştenirii peste voi?“ 15Apoi le-a
zis: „Aveţi grijă şi feriţi-vă de orice fel de lăcomie, pentru că viaţa unui
om nu depinde de bunurile lui, chiar dacă este foarte bogat!“

16El le-a spus o parabolă: „Ogorul unui om bogat a rodit din belşug.
17El medita în sinea lui, zicând: «Ce-o să fac? Într-adevăr, nu mai am
unde să-mi depozitez recolta». 18Apoi a zis: «Aşa voi face: îmi voi dă-
râma hambarele şi voi construi altele, mai mari, şi acolo îmi voi depo-
zita toată recolta şi toate bunurile. 19Şi voi zice sufletului meu: Suflete,
ai multe bunuri în rezervă pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea
şi bucură-te!» 20Dar Dumnezeu i-a zis: «Nebunule! Chiar în noaptea
aceasta ţi se va cere sufletul, şi ce ai pregătit tu pentru cine va fi?»

21Aşa este cel care adună comori pentru sine însuşi şi nu e bogat îna-
intea lui Dumnezeu“.

Despre îngrijorări inutile Mt.6:19-34; 1.Tim.6:6-10; Evr.13:5
22Apoi le-a zis discipolilor Săi: „De aceea vă spun: nu vă îngrijoraţi

pentru viaţa voastră, ce veţi mânca, nici pentru corpul vostru, cu ce vă
veţi îmbrăca. 23Viaţa este mai mult decât mâncarea, iar corpul mai mult
decât îmbrăcămintea. 24Observaţi corbii: ei nu seamănă şi nu seceră, nu
au nici cămări, nici hambare, şi Dumnezeu îi hrăneşte. Voi valoraţi mult
mai mult decât păsările.

25Cine dintre voi poate, prin îngrijorările lui, să adauge o clipă la du-
rata vieţii sale? 26Dacă deci nu puteţi face nici cel mai mic lucru, de ce
vă mai îngrijoraţi de restul? 27Observaţi cum cresc crinii: ei nu lucrează
şi nici nu ţes; totuşi, vă spun că nici chiar Solomonn, în toată gloria lui,
n-a fost îmbrăcat atât de frumos ca vreunul dintre ei.

28Dacă Dumnezeu îmbracă astfel iarba care este astăzi pe câmp, dar
mâine va fi aruncată în cuptor, oare nu o va face cu mult mai mult pen-
tru voi, oameni cu credinţă puţină? 29Şi voi, nu căutaţi ce să mâncaţi şi
să beţi, şi nu vă îngrijoraţi. 30Într-adevăr, membrii altor popoare din lume
sunt cei ce le caută. Tatăl vostru ştie că aveţi nevoie de ele.

31Căutaţi mai degrabă Regatul Lui, şi acestea vi se vor da în plus!
32Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru a găsit de bine să vă
dea Regatul! 33Vindeţi-vă bunurile, iar banii daţi-i celor săraci; face-
ţi-vă rost de pungi care nu se uzează, de o comoară inepuizabilă în cer,
unde hoţul nu se apropie şi unde molia n-o distruge. 34Într-adevăr, acolo
unde este comoara voastră va fi şi inima voastră.

Îndemn la veghere Mt.24:42-51; 25:1-30; Mc.13:33-37
35Mijlocul să vă fie încins şi lămpile aprinse! 36Fiţi ca nişte oameni

care îşi aşteaptă stăpânul să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă de
îndată ce va veni şi va bate la uşă! 37Fericiţi sunt sclavii aceia pe care stă-
pânul, la sosirea sa, îi va găsi treji! Vă spun adevărul, îşi va pune cingă-
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toarea, îi va pune să şadă la masă şi se va apropia ca să-i servească. 38Şi
chiar dacă va veni la mijlocul sau spre sfârşitul nopţii şi îi va găsi aşa,
fericiţi sunt aceia!

39Voi ştiţi că, dacă stăpânul casei ar şti la ce oră vine hoţul, [ar rămâ-
ne treaz şi] nu l-ar lăsa să pătrundă în casă. 40La fel şi voi, staţi gata, căci
Fiul Omului va veni în ora când nu vă gândiţi că vine!“

41Petru I-a zis: „Doamne, parabola aceasta ai spus-o pentru noi sau
pentru toţi?“ 42Domnul a zis: „Cine este deci administratorul fidel şi pre-
văzător pe care stăpânul său îl va pune responsabil peste ceilalţi servi-
tori, ca să le dea hrana la momentul dorit? 43Fericit este sclavul acela pe
care stăpânul lui, atunci când va veni, îl va găsi făcând aşa! 44Vă spun
adevărul, îl va pune peste toate bunurile lui.

45Dar dacă acest sclav îşi zice: «Stăpânul meu întârzie să vină» şi se
pune să-i bată pe ceilalţi servitori şi pe servitoare, să mănânce, să bea şi
să se îmbete, 46atunci stăpânul acelui sclav va veni în ziua când nu se aş-
teaptă şi la ora pe care n-o ştie, îl va pedepsi aspru şi-i va da partea îm-
preună cu cei necredincioşi.

47Sclavul care a cunoscut voia stăpânului său, dar nu s-a pregătit, nici
n-a acţionat după voia lui, va fi pedepsit cu multe lovituri. 48În schimb,
cel care n-a cunoscut-o şi a făcut lucruri vrednice de pedeapsă va fi bătut
cu puţine lovituri. Cui i s-a dat mult i se va cere mult, iar cui i s-a în-
credinţat mult i se va cere şi mai mult.

Mărturisirea lui Cristos aduce dezbinare Mt.10:34-36
49Eu am venit să arunc un foc pe pământ, şi cât aş vrea să fie deja

aprins! 50Trebuie să fiu botezat cu un botez, şi cât Mă apasă aceasta până
când se va realiza! 51Credeţi că am venit să aduc pace pe pământ? Vă
spun că nu, ci dezbinare. 52Într-adevăr, de acum, dacă sunt cinci persoa-
ne în familie, ele vor fi dezbinate: trei împotriva a doi şi doi împotriva
a trei, 53tatăl contra fiului şi fiul contra tatălui, mama contra fiicei şi fiica
contra mamei, soacra contra nurorii şi nora contra soacrei“.

Semnele timpului. Îndemn la împăcare Mt.5:25-26
54El a mai zis mulţimilor: „Când vedeţi că la apus se ridică un nor, zi-

ceţi imediat: «Vine ploaia» – şi aşa se întâmplă. 55Când suflă vântul din
sud, ziceţi: «Va fi caniculă» – şi aşa se întâmplă. 56Ipocriţilor, voi ştiţi să
recunoaşteţi aspectul pământului şi cerului; cum se face că nu recu-
noaşteţi acest timp?

57Şi de ce nu judecaţi voi înşivă ce este corect? 58Când te duci cu ad-
versarul tău înaintea magistratului, fă tot ce poţi pe drum să te împaci cu
el, ca nu cumva să te târască înaintea judecătorului, judecătorul să te dea
pe mâinile aprodului, iar acesta să te arunce în închisoare! 59Îţi spun că
nu vei ieşi de acolo până când nu vei fi plătit şi ultimul bănuţ“.
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Îndemn la pocăinţă Io.8:24; Rom.2:3-6

13Cam pe atunci au venit nişte oameni şi I-au spus lui Iesus despre
ce se întâmplase cu galileenii al căror sânge îl amestecase Pilat cu

acela al animalelor lor de sacrificiu. 2Iesus le-a răspuns: „Credeţi că acei
galileeni au fost nişte păcătoşi mai mari decât toţi ceilalţi galileeni pen-
tru că au suferit o asemenea soartă? 3Vă spun că nu, dar dacă nu vă
schimbaţi atitudinea, toţi veţi pieri la fel! 4Sau cele 18 persoane peste
care a căzut turnul din Siloam şi le-a ucis, credeţi că erau mai vinovate
decât toţi ceilalţi locuitori din Ierusalim? 5Vă spun că nu, dar dacă nu vă
schimbaţi atitudinea, toţi veţi pieri la fel!“

6El le-a spus şi această parabolă: „Un om avea un smochin plantat în
via sa. A venit să caute rod şi n-a găsit. 7Atunci a zis viticultorului: «Sunt
deja trei ani de când vin să caut rod în acest smochin şi nu găsesc. Ta-
ie-l; de ce să mai ocupe loc degeaba?»

8Viticultorul i-a răspuns: «Domnule, mai lasă-l şi anul acesta; voi
săpa în jurul lui şi îi voi pune gunoi; 9poate că în viitor va produce rod;
dacă nu, îl vei tăia»“.

Iesus vindecă în sabat o femeie încovoiată
10În ziua de sabat, Iesus dădea învăţătură într-o sinagogă. 11Acolo era

o femeie locuită de un spirit care de 18 ani o făcea infirmă; era încovo-
iată şi nu se putea îndrepta. 12Când a văzut-o, Iesus a chemat-o la Sine
şi i-a zis: „Femeie, eşti eliberată de infirmitatea ta“. 13Şi-a pus mâinile
peste ea; imediat ea s-a îndreptat şi-L glorifica pe Dumnezeu.

14Dar conducătorul sinagogii, indignat că Iesus vindecase în ziua de
sabat, a zis mulţimii: „Există şase zile de lucru; veniţi deci să fiţi vinde-
caţi în acele zile şi nu în ziua de sabat!“

15Domnul i-a răspuns astfel: „Ipocriţilor! Care dintre voi nu-şi dez-
leagă boul sau măgarul de la iesle şi nu-l duce să-l adape în ziua de sa-
bat? 16Şi această femeie, care este o fiică a lui Abraham, şi pe care Satan
o ţinea legată de 18 ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de acest lanţ în
ziua de sabat?“ 17Aceste cuvinte i-au umplut de ruşine pe toţi adversarii
Săi, şi întreaga mulţime se bucura de toate minunile pe care le făcea El.

Parabolele seminţei de muştar şi drojdiei Mt.13:31-33
18El zicea deci: „Cu ce seamănă Regatul lui Dumnezeu şi cu ce îl voi

compara? 19El seamănă cu o sămânţă de muştar pe care un om a sădit-o
în grădina lui: ea a crescut şi a devenit un copac în ramurile căruia pă-
sările cerului îşi pot face cuiburi“.

20El a mai zis: „Cu ce voi compara Regatul lui Dumnezeu? 21El sea-
mănă cu drojdia pe care a luat-o o femeie şi a pus-o în trei măsuri de
făină pentru a dospi tot aluatul“.
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Poarta strâmtă Mt.7:13-14; 7:21-23; 8:11-12
22Iesus trecea prin oraşe şi sate şi dădea învăţătură în timp ce se în-

drepta spre Ierusalim. 23Cineva I-a zis: „Doamne, sunt puţini cei care
vor fi salvaţi?“ El le-a zis: 24„Străduiţi-vă să intraţi pe poarta strâmtă!
Într-adevăr, vă spun, mulţi vor căuta să intre, şi nu vor putea. 25Când
Stăpânul casei Se va ridica şi va încuia uşa, atunci voi, cei de afară, veţi
începe să bateţi la uşă, zicând: «Doamne, [Doamne,] deschide-ne!» El
vă va răspunde: «Nu ştiu de unde sunteţi». 26Atunci veţi începe să zi-
ceţi: «Noi am mâncat şi am băut înaintea Ta, şi ai dat învăţătură pe stră-
zile noastre». 27El va răspunde: «Vă zic, nu ştiu de unde sunteţi. Înde-
părtaţi-vă de Mine, voi toţi care faceţi răul!»

28Acolo vor fi plâns şi scrâşnete din dinţi când îi veţi vedea pe Abra-
ham, pe Isaac, pe Iacob şi pe toţi profeţii în Regatul lui Dumnezeu, iar
voi veţi fi aruncaţi afară. 29Vor veni de la est şi de la vest, de la nord şi
de la sud şi se vor aşeza la masă în Regatul lui Dumnezeu. 30Unii dintre
cei din urmă vor fi cei dintâi, şi alţii printre cei dintâi vor fi cei din
urmă“.

Duşmănia lui Herod. Lamentaţie pentru Ierusalim
31În aceeaşi oră au venit nişte farisei să-I zică: „Pleacă de aici, căci

Herod vrea să Te ucidă!“ 32El le-a răspuns: „Duceţi-vă şi spuneţi-i aces-
tei vulpi: Iată, scot demoni şi fac vindecări astăzi şi mâine, iar a treia zi
voi termina. 33Dar trebuie să-Mi continuu drumul astăzi, mâine şi poi-
mâine, căci nu este posibil ca un profet să moară afară din Ierusalim.

34Ierusalime, Ierusalime, tu care ucizi profeţii şi îi lapidezi pe cei tri-
mişi la tine, de câte ori am vrut să-i adun pe copiii tăi aşa cum îşi adună
cloşca puii sub aripi, dar n-aţi vrut. 35Iată că vă va fi lăsată [pustie] casa.
Vă spun, nu Mă veţi mai vedea până când va veni timpul să ziceţi: Bi-
necuvântat este Cel care vine în numele Domnului!n“

Iesus vindecă în sabat un bolnav de hidropizie Mt.12:9-13; Lc.6:6-11

14Într-o zi de sabat, Iesus S-a dus în casa unuia dintre conducătorii
fariseilor ca să ia masa, şi fariseii Îl observau. 2Şi iată, un om plin

de edem se găsea în faţa Lui. 3Iesus a luat cuvântul şi a zis profesorilor
de Lege şi fariseilor: „Este permis să vindeci în ziua de sabat sau nu?“
4Ei au păstrat tăcerea. Atunci Iesus a atins bolnavul, l-a vindecat şi l-a
lăsat să plece.

5Apoi El le-a zis: „Care dintre voi, dacă îi cade copilul sau boul în-
tr-un puţ în ziua de sabat, nu-l va scoate imediat?“ 6Şi ei nu I-au putut
răspunde la aceasta.

Umilinţa şi adevărata binefacere Mt.23:5-12
7El a spus apoi o parabolă celor invitaţi, văzându-i că îşi aleg locu-
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rile cele mai bune: 8„Când eşti invitat de cineva la o nuntă, nu te aşeza
pe locul cel mai bun, ca nu cumva să fie printre invitaţi o persoană mai
importantă decât tine, 9iar cel care v-a invitat şi pe unul şi pe celălalt să
vină să-ţi spună: «Lasă-i lui locul!», pentru că atunci te vei duce cu ru-
şine să ocupi ultimul loc. 10Dar când eşti invitat, du-te şi aşază-te pe ul-
timul loc, pentru ca atunci când vine cel care te-a invitat, să-ţi zică:
«Prietene, urcă mai sus!» Atunci vei fi onorat înaintea tuturor celor ce
sunt la masă cu tine. 11Într-adevăr, orice om care se înalţă pe sine va fi
umilit, iar acela care se umileşte va fi înălţat“.

12I-a zis şi celui care-L invitase: „Când organizezi un prânz sau o cină,
nu-ţi invita nici prietenii, nici fraţii, nici rudele, nici vecinii bogaţi, ca nu
cumva să te invite şi ei la rândul lor, şi astfel să fii răsplătit pentru ceea
ce ai făcut. 13Când organizezi o masă, invită-i dimpotrivă pe săraci, pe
infirmi, pe şchiopi, pe orbi, 14şi vei fi fericit, pentru că ei nu pot să te
răsplătească, dar ţi se va răsplăti la învierea celor drepţi“.

Parabola mesei mari Mt.22:2-14
15Când a auzit aceste cuvinte, unul dintre cei ce stăteau la masă I-a

zis: „Fericit este cel care va lua masa în Regatul lui Dumnezeu!“ 16Iesus
i-a răspuns: „Un om a organizat o masă mare şi a invitat mulţi oameni.
17La ora mesei, şi-a trimis sclavul să le spună celor invitaţi: «Veniţi, căci
totul este gata!»

18Dar toţi, fără excepţie, au început să se scuze. Primul i-a zis: «Am
cumpărat un ogor şi trebuie să mă duc să-l văd. Te rog, scuză-mă!» 19Al-
tul i-a zis: «Am cumpărat cinci perechi de boi şi mă duc să-i încerc. Te
rog, scuză-mă!» 20Altul i-a zis: «Tocmai m-am căsătorit, şi de aceea nu
pot să vin».

21Sclavul s-a întors şi i-a raportat stăpânului său aceste cuvinte.
Atunci stăpânul casei s-a înfuriat şi i-a zis sclavului său: «Ieşi repede în
pieţe şi pe străzile oraşului şi adu-i aici pe săraci, infirmi, orbi şi
şchiopi!» 22Apoi sclavul a zis: «Stăpâne, s-a făcut ce ai ordonat, şi tot mai
este loc». 23Stăpânul i-a zis atunci sclavului: «Ieşi pe drumuri, pe cărări,
şi pe cei pe care-i vei găsi obligă-i să intre, ca să mi se umple casa! 24În-
tr-adevăr, vă spun, nimeni dintre cei care au fost invitaţi nu va gusta din
masa mea»“.

Condiţiile de a fi discipol Mt.10:37-39; 16:24-26
25Pe Iesus Îl însoţeau mulţimi mari. El S-a întors şi le-a zis: 26„Dacă

vine cineva la Mine fără să Mă prefere tatălui său, mamei sale, soţiei
sale, copiilor săi, fraţilor săi, surorilor sale şi chiar propriei vieţi, nu poate
fi discipolul Meu. 27Cine nu-şi duce crucea şi nu Mă urmează nu poate
fi discipolul Meu.

28Într-adevăr, dacă vreunul dintre voi vrea să construiască un turn, se
aşază mai întâi să calculeze costul şi să vadă dacă are cu ce să-l termine.
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29Altfel, dacă după ce i-a pus fundaţia nu poate să-l termine, toţi cei care
îl vor vedea vor începe să-şi bată joc de el, 30zicând: «Omul acesta a în-
ceput să construiască şi n-a fost în stare să termine».

31La fel, dacă un rege porneşte la război împotriva altui rege, stă mai
întâi să vadă dacă poate să-l înfrunte cu 10.000 de soldaţi pe cel care îl
atacă cu 20.000. 32Şi dacă nu poate, atunci, în timp ce acesta este încă de-
parte, îi va trimite o solie ca să ceară pace. 33Astfel deci, niciunul dintre
voi, dacă nu renunţă la tot ce are, nu poate fi discipolul Meu.

34Sarea este un lucru bun, dar dacă sarea îşi pierde gustul, atunci prin
ce şi-l va recăpăta iarăşi? 35Nu mai este bună nici pentru pământ, nici
pentru gunoi, ci e aruncată afară. Cine are urechi de auzit să audă!“

Parabola oii pierdute Mt.18:11-14

15Toţi perceptorii şi păcătoşii se apropiau de Iesus ca să-L asculte.
2Dar fariseii şi specialiştii în Lege murmurau, zicând: „Acest om

îi primeşte pe păcătoşi şi mănâncă cu ei“.
3Atunci El le-a spus această parabolă: 4„Dacă unul dintre voi are 100

de oi şi pierde una dintre ele, nu le lasă el pe cele 99 în deşert ca să se
ducă în căutarea celei pierdute, până când o găseşte? 5Când a găsit-o, o
pune cu bucurie pe umeri 6şi, când ajunge acasă, îşi cheamă prietenii şi
vecinii şi le spune: «Bucuraţi-vă împreună cu mine, pentru că mi-am
găsit oaia pierdută!» 7La fel, vă spun, va fi mai multă bucurie în cer pen-
tru un singur păcătos care se pocăieşte decât pentru 99 de «drepţi» care
nu au nevoie să-şi schimbe atitudinea.

Parabola drahmei pierdute
8Sau, dacă o femeie are zece monede de argint şi pierde una dintre ele,

nu se duce ea să aprindă lumina, să măture casa şi s-o caute cu grijă până
când o găseşte? 9Când a găsit-o, îşi cheamă prietenele şi vecinele şi le
spune: «Bucuraţi-vă împreună cu mine, căci am regăsit moneda pe care
o pierdusem!» 10La fel, vă spun, este bucurie printre îngerii lui Dumne-
zeu pentru un singur păcătos care se pocăieşte“.

Parabola fiului pierdut
11El a mai zis: „Un om avea doi fii. 12Cel mai tânăr i-a zis tatălui său:

«Tată, dă-mi partea de moştenire care mi se cuvine». Tatăl le-a împărţit
atunci bunurile. 13Nu după multe zile, fiul mai tânăr a strâns totul şi a ple-
cat într-o ţară îndepărtată, unde şi-a risipit averea trăind în destrăbălare.

14După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în ţara aceea, şi el
a început să îndure lipsuri. 15S-a dus să se pună în serviciul unuia dintre
locuitorii ţării, care l-a trimis pe câmpurile lui să-i pască porcii. 16Tare
ar fi vrut să mănânce din roşcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le
dădea nimeni.

17A început să reflecteze şi şi-a zis: «Câţi angajaţi ai tatălui meu au
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pâine din abundenţă, iar eu mor aici de foame. 18O să mă întorc la tatăl
meu şi o să-i spun: ,Tată, am păcătuit împotriva cerului şi împotriva ta
19şi nu mai sunt demn să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul dintre an-
gajaţii tăi!‘»

20El s-a sculat şi s-a dus la tatăl lui. Pe când era încă departe, tatăl
său l-a văzut şi s-a umplut de compătimire, a alergat spre el, l-a îmbră-
ţişat şi l-a sărutat. 21Fiul i-a zis: «Tată, am păcătuit împotriva cerului şi
împotriva ta şi nu mai sunt demn să mă numesc fiul tău».

22Dar tatăl a zis sclavilor săi: «Aduceţi repede cea mai bună haină şi
îmbrăcaţi-l! Puneţi-i un inel în deget şi sandale în picioare! 23Aduceţi
viţelul cel îngrăşat şi tăiaţi-l! Să mâncăm şi să sărbătorim, 24căci acest fiu
al meu era mort şi a revenit la viaţă, era pierdut, şi a fost găsit». Şi au în-
ceput să sărbătorească.

25Fiul lui cel mare era la câmp. Când s-a întors şi s-a apropiat de casă,
a auzit muzică şi dansuri. 26L-a chemat pe unul dintre servitori ca să-l în-
trebe ce se întâmplă. 27Acesta i-a răspuns: «S-a întors fratele tău, iar tatăl
tău a tăiat viţelul cel îngrăşat, pentru că l-a primit înapoi sănătos».

28Atunci el s-a înfuriat şi nu voia să intre. Tatăl lui a ieşit şi l-a rugat
să intre, 29dar el a răspuns tatălui său: «Iată de câţi ani sunt în serviciul
tău fără să-ţi fi călcat vreodată o poruncă, şi mie nu mi-ai dat niciodată
măcar un ied ca să sărbătoresc cu prietenii mei. 30Dar când a venit acest
fiu al tău care ţi-a mâncat averea cu prostituatele, pentru el ai tăiat viţe-
lul cel îngrăşat».

31Tatăl i-a zis: «Fiule, tu totdeauna eşti cu mine şi tot ce este al meu
e şi al tău, 32dar trebuia să sărbătorim şi să ne bucurăm, pentru că acest
frate al tău a fost mort şi a revenit la viaţă, era pierdut, şi a fost găsit»“.

Parabola administratorului infidel

16Iesus a mai zis discipolilor Săi: „Un om bogat avea un adminis-
trator. Acesta a fost denunţat la el că-i risipeşte bunurile. 2El l-a

chemat şi i-a zis: «Ce aud eu despre tine? Dă socoteală de gestiunea ta,
pentru că nu mai poţi fi administrator!»

3Administratorul şi-a zis: «Ce să fac, pentru că stăpânul îmi ia ges-
tiunea? De săpat nu pot, de cerşit mi-e ruşine. 4Ştiu ce voi face pentru ca
atunci când nu voi mai fi administrator oamenii să mă primească în ca-
sele lor». 5I-a chemat pe fiecare dintre cei ce-i erau datori stăpânului său
şi i-a zis primului: «Cât îi datorezi stăpânului meu?» 6El i-a răspuns: «Îi
datorez 100 de butoaie cu ulei de măsline». El i-a zis: «Iată chitanţa ta,
aşază-te repede şi scrie 50». 7A zis apoi altuia: «Tu cât datorezi?» Acela
i-a răspuns: «Eu datorez 100 de măsuri de grâu». El i-a zis: «Iată chitanţa
ta, scrie 80».

8Stăpânul l-a lăudat pe administratorul necinstit, pentru că acţionase
cu inteligenţă, căci fiii acestei lumi sunt mai inteligenţi faţă de genera-
ţia lor decât fiii luminii. 9Şi Eu vă spun: Faceţi-vă prieteni cu bogăţiile
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nedrepte, pentru ca atunci când ele nu vor mai exista, ei să vă primească
în locuinţele eterne!

Îndemn la fidelitate în lucrare
10Cine este fidel în lucruri mici e fidel şi în cele mari, iar cine este ne-

cinstit în lucruri mici e necinstit şi în cele mari. 11Dacă deci nu aţi fost
fideli în bogăţiile nedrepte, cine vă va încredinţa bunurile adevărate?
12Şi dacă nu aţi fost fideli în ce este al altuia, cine vă va da ce e al vos-
tru?

13Niciun servitor nu poate servi doi stăpâni, căci ori îl va detesta pe
primul şi îl va iubi pe al doilea, ori se va ataşa de primul şi îl va dispre-
ţui pe al doilea. Nu puteţi să-i serviţi pe Dumnezeu şi banuln!“

14Auzind aceasta, fariseii, care iubeau banii, îşi băteau joc de El.
15Iesus le-a zis: „Voi căutaţi să păreţi drepţi înaintea oamenilor, dar Dum-
nezeu vă cunoaşte inima, căci ce este foarte apreciat printre oameni e
ceva detestabil pentru Dumnezeu.

Legea şi Regatul lui Dumnezeu
16Legea şi Profeţii au ţinut până la Ioan; de atunci, vestea bună a Re-

gatului lui Dumnezeu este anunţată, şi fiecare caută să intre cu forţa în
el. 17Mai uşor vor dispărea cerul şi pământul decât să cadă o virgulă din
Lege.

Adulter şi divorţ Mt.5:31-32; 19:3-9; Mc.10:2-12
18Cine divorţează de soţia lui şi se căsătoreşte cu o altă femeie comi-

te adulter, iar cine se căsătoreşte cu o femeie divorţată comite adulter.

Bogatul şi săracul Lazăr
19Era un om bogat, care se îmbrăca în purpură şi in fin şi trăia în lux

în fiecare zi. 20Un om sărac, pe nume Lazăr, zăcea la poarta lui plin de
ulcere. 21Tare ar fi vrut să se sature cu resturile de mâncare ce cădeau de
la masa bogatului! Până şi câinii veneau şi-i lingeau ulcerele.

22Săracul a murit şi a fost dus de îngeri lângă Abraham. A murit şi
bogatul şi a fost înmormântat. 23Din Locuinţa morţilor, unde se afla în
chinuri, a ridicat privirile şi l-a văzut de departe pe Abraham, cu Lazăr
alături de el. 24El a strigat: «Părinte Abraham, ai milă de mine şi trimi-
te-l pe Lazăr să-şi umezească vârful degetului în apă ca să-mi răcorească
limba, căci sufăr groaznic în focul acesta!» 25Abraham i-a răspuns: «Fiu-
le, aminteşte-ţi că în timpul vieţii ai primit lucrurile bune, iar Lazăr
le-a primit pe cele rele; acum, el este mângâiat aici, iar tu suferi. 26În
plus, între noi şi voi e o prăpastie mare, astfel încât cei care vor să treacă
de aici la voi, sau de la voi la noi, să n-o poată face».
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27Bogatul a zis: «Atunci, părinte, te rog să-l trimiţi la tatăl meu, 28căci
am cinci fraţi, ca să-i avertizeze, aşa încât să nu vină şi ei în locul acesta
de chin». 29Abraham i-a răspuns: «Ei îi au pe Moise şi pe profeţi: să as-
culte de ei». 30Bogatul a zis: «Nu, părinte Abraham, ci dacă se va duce
la ei cineva dintre cei morţi o să-şi schimbe atitudinea». 31Abraham i-a
zis atunci: «Dacă nu ascultă de Moise şi de profeţi, nu se vor lăsa con-
vinşi nici dacă ar învia cineva».“

Ocazii de păcătuire – Iertare – Puterea credinţei
Mt.18:6-9; 18:21-35; Mc.11:22-26

17Iesus a zis apoi discipolilor: „Este imposibil să nu vină ocazii de
păcătuire, dar vai de cel prin care vin ele! 2Ar fi mai bine pentru

el dacă i s-ar lega de gât o piatră de moară şi ar fi aruncat în mare decât
să-i facă pe unul singur dintre aceşti micuţi să se poticnească.

3Fiţi atenţi la voi înşivă! Dacă fratele tău păcătuieşte [faţă de tine],
mustră-l, iar dacă îşi recunoaşte greşeala, iartă-l! 4Dacă păcătuieşte faţă
de tine de şapte ori pe zi, dar se întoarce de şapte ori [la tine] şi zice:
«Am greşitn!», să-l ierţi!“

5Apostolii I-au zis Domnului: „Măreşte-ne credinţa!“ 6Domnul le-a
zis: „Dacă aţi avea credinţă cât o sămânţă de muştar, aţi zice acestui si-
comor: «Dezrădăcinează-te şi plantează-te în mare!», şi v-ar asculta.

Despre îndeplinirea datoriei
7Dacă unul dintre voi are un sclav care ară sau păzeşte turmele, îi va

zice oare la întoarcerea lui de la câmp: «Vino repede să stai la masă!»?
8Nu îi va zice dimpotrivă: «Pregăteşte-mi masa şi fii gata să mă serveşti
cât timp stau la masă, iar după aceea vei lua masa şi tu!»? 9Datorează el
recunoştinţă acestui sclav pentru că a făcut ce i se ordonase? [Eu nu
cred.] 10La fel şi voi: când aţi făcut tot ce vi s-a ordonat, să spuneţi: «Sun-
tem nişte sclavi inutili, noi am făcut doar ce trebuia să facem»“.

Vindecarea a zece leproşi
11În timp ce Se ducea la Ierusalim, Iesus a trecut prin Samaria şi Ga-

lileea. 12Pe când intra într-un sat, zece leproşi I-au ieşit în întâmpinare.
Ei stăteau la distanţă 13şi I-au strigat: „Iesus, Stăpâne, ai milă de noi!“

14Când i-a văzut, Iesus le-a zis: „Duceţi-vă şi arătaţi-vă preoţilor!“ –
şi, în timp ce se duceau, au fost vindecaţi. 15Unul dintre ei, văzându-se
vindecat, s-a întors glorificându-L cu voce tare pe Dumnezeu. 16El s-a
aruncat cu faţa la pământ la picioarele lui Iesus şi I-a mulţumit. Era un
samaritean.

17Iesus a luat cuvântul şi a zis: „Oare nu zece au fost vindecaţi? Unde
sunt ceilalţi nouă? 18De ce numai acest străin s-a întors să-L glorifice pe
Dumnezeu?“ 19Apoi i-a zis: „Ridică-te şi du-te; credinţa ta te-a salvat!“
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Regatul lui Dumnezeu şi revenirea Fiului Omului
Mt.24:29-31; Mc.4:26-29; 13:24-27; Lc.21:25-28
20Fiind întrebat de farisei când va veni Regatul lui Dumnezeu, Iesus

le-a răspuns: „Regatul lui Dumnezeu nu vine în aşa fel încât să poată fi
observat 21şi nici nu se va zice: «Uite-l aici!», sau: «Este acolo!» În-
tr-adevăr, Regatul lui Dumnezeu este în mijlocul vostru“.

22Le-a zis apoi discipolilor: „Va veni un timp când veţi dori să vedeţi
măcar una dintre zilele Fiului Omului, dar n-o veţi vedea. 23Vi se va zice:
«Uite-L aici!», «uite-L acolo!», dar să nu vă duceţi şi să nu alergaţi în-
tr-acolo. 24Într-adevăr, la fel cum fulgerul străluceşte într-o regiune a ce-
rului şi luminează până la cealaltă, tot aşa va fi şi cu Fiul Omului în ziua
Lui. 25Dar mai întâi trebuie să sufere mult şi să fie respins de această ge-
neraţie.

26Ce s-a întâmplat în epoca lui Noe se va întâmpla la fel în zilele Fiu-
lui Omului. 27Oamenii mâncau, beau, se căsătoreau şi-şi căsătoreau co-
piii, până în ziua când Noe a intrat în arcă şi a venit potopul şi i-a făcut
pe toţi să piară. 28La fel s-a întâmplat şi în zilele lui Lot: oamenii mân-
cau, beau, cumpărau, vindeau, plantau, construiau, 29dar, în ziua când
Lot a ieşit din Sodoma, o ploaie de foc şi sulf a căzut din cer şi i-a făcut
pe toţi să piară.

30Tot aşa va fi şi în ziua când va apărea Fiul Omului. 31În ziua aceea,
cine va fi pe acoperiş şi-şi va avea lucrurile în casă să nu coboare să le
ia, şi nici cel de la câmp să nu se întoarcă înapoi. 32Amintiţi-vă de soţia
lui Lot!n 33Cine va căuta să-şi salveze viaţa o va pierde, şi cine o va pier-
de o va păstra. 34Vă spun că, în noaptea aceea, două persoane vor fi în
acelaşi pat: una va fi luată, iar cealaltă va fi lăsată; 35două femei vor mă-
cina împreună: una va fi luată, iar cealaltă va fi lăsată; 36[doi bărbaţi vor
fi pe un ogor: unul va fi luat, iar celălalt va fi lăsat.]“

37Discipolii I-au zis: „Unde, Doamne?“ El a răspuns: „Acolo unde va
fi hoitul se vor aduna şi vulturii“.n

Parabola judecătorului nedrept

18Iesus le-a spus o parabolă ca să le arate că trebuiau totdeauna să
se roage, fără să se descurajeze. 2El a zis: „Într-un oraş era un ju-

decător care nu se temea de Dumnezeu şi nu avea respect pentru nimeni.
3În oraşul acela era şi o văduvă care venea să-i spună: «Fă-mi dreptate
în procesul cu adversarul meu!» 4Mult timp, el a refuzat. Dar apoi şi-a
zis: «Chiar dacă nu mă tem de Dumnezeu şi nu am respect pentru ni-
meni, 5pentru că această văduvă mă tot sâcâie, îi voi face dreptate, ca să
nu mă mai deranjeze»“.

6Domnul a adăugat: „Ascultaţi ce zice judecătorul cel nedrept! 7Şi
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oare Dumnezeu nu va face dreptate celor pe care i-a ales şi care strigă
la El zi şi noapte? Îi va face oare să aştepte? 8Vă spun, le va face repede
dreptate. Dar când va veni Fiul Omului, va găsi El credinţă pe pământ?“

Parabola fariseului şi perceptorului Iac.4:6-10
9El a spus şi această parabolă unora care erau convinşi că sunt drepţi

şi care îi dispreţuiau pe ceilalţi: 10„Doi oameni s-au dus la templu să se
roage; unul era fariseu, iar celălalt perceptor. 11Fariseul stătea în picioare
şi se ruga astfel în sinea lui: «Dumnezeule, Îţi mulţumesc că nu sunt ca
ceilalţi oameni, hoţi, nedrepţi, adulteri, sau chiar ca acest perceptor. 12Eu
postesc de două ori pe săptămână şi dau zeciuială din toate veniturile
mele».

13Perceptorul, stând la distanţă, nu îndrăznea nici măcar să-şi ridice
ochii spre cer, ci se bătea pe piept, zicând: «Dumnezeule, ai milă de
mine, păcătosul!»

14Vă spun că acesta s-a dus acasă considerat drept mai curând decât
fariseul. Într-adevăr, cine se înalţă pe sine va fi umilit, iar cine se umi-
leşte va fi înălţat“.

Iesus îi binecuvântează pe copii Mt.19:13-15; Mc.10:13-16
15Nişte oameni Îi aduceau şi nişte bebeluşi ca să-i atingă, dar discipo-

lii, văzând aceasta, i-au mustrat. 16Iesus însă i-a chemat pe copii şi a zis:
„Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i împiedicaţi, pentru că Regatul
lui Dumnezeu este pentru cei care le seamănă! 17Vă spun adevărul, cine
nu primeşte Regatul lui Dumnezeu ca un copilaş nu va intra în el“.

Conducătorul bogat şi moştenirea vieţii eterne Mt.19:16-30
18Un conducător L-a întrebat pe Iesus, zicând: „Bunule învăţător, ce

să fac pentru a moşteni viaţa eternă?“ 19Iesus i-a răspuns: „De ce Mă nu-
meşti «bun»? Nimeni nu este bun în afară de Dumnezeu. 20Cunoşti po-
runcile: Să nu comiţi adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu depui mărturie
falsă, onorează-ţi tatăl şi mama“.n

21El I-a zis: „Am respectat toate aceste porunci încă din tinereţe“.
22Când a auzit aceasta, Iesus i-a zis: „Îţi mai lipseşte un lucru: vinde tot
ce ai, împarte la săraci, şi vei avea o comoară în cer. Apoi vino şi urmea-
ză-Mă!“

23Dar când a auzit aceste cuvinte, el s-a întristat foarte tare, căci era
foarte bogat. 24Văzând că se întristase foarte tare, Iesus a zis: „Ce greu
este pentru cei ce au bogăţii să intre în Regatul lui Dumnezeu! 25În-
tr-adevăr, e mai uşor ca o cămilă să treacă prin urechile acului decât ca
un bogat să intre în Regatul lui Dumnezeu“.

26Cei care Îl ascultau au zis: „Şi cine poate fi salvat?“ 27Iesus le-a răs-
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puns: „Ceea ce este imposibil pentru oameni e posibil pentru Dumne-
zeu“.

28Atunci Petru a zis: „Uite, noi le-am lăsat pe ale noastre şi Te-am
urmat“. 29Iesus le-a zis: „Vă spun adevărul, nu este nimeni care să-şi fi
lăsat casa, soţia, fraţii, părinţii sau copiii din cauza Regatului lui Dum-
nezeu, 30şi să nu primească mult mai mult în timpul acesta, iar în lumea
viitoare viaţa eternă“.

Iesus Îşi prezice a treia oară suferinţele şi învierea
Mt.20:17-19; Mc.10:32-34
31Iesus i-a luat pe cei doisprezece cu El şi le-a zis: „Acum mergem la

Ierusalim, şi tot ce au scris profeţii cu privire la Fiul Omului se va îm-
plini. 32Într-adevăr, El va fi dat în mâinile neevreilor, va fi batjocorit, va
fi insultat, va fi scuipat 33şi, după ce-L vor biciui, Îl vor ucide, dar a treia
zi va învia“. 34Discipolii n-au înţeles nimic din cele spuse; aceste cu-
vinte erau prea misterioase pentru ei şi nu le înţelegeau sensul.

Vindecarea unui orb în Ierihon Mt.20:29-34; Mc.10:46-52
35Pe când Iesus Se apropia de Ierihon, un orb stătea la marginea dru-

mului şi cerşea. 36A auzit mulţimea trecând şi a întrebat ce se petrecea.
37I s-a spus că trecea Iesus din Nazaret. 38Atunci el a strigat: „Iesuse, Fiu
al lui Davidn, ai milă de mine!“ 39Cei care mergeau în faţă îl mustrau ca
să-l facă să tacă, dar el striga şi mai tare: „Fiule al lui David, ai milă de
mine!“

40Iesus S-a oprit şi a dat ordin ca orbul să fie adus la El. Când orbul
s-a apropiat, Iesus l-a întrebat: 41„Ce vrei să fac pentru tine?“ El I-a răs-
puns: „Doamne, să-mi recapăt vederea!“ 42Iesus a zis: „Recapătă-ţi ve-
derea; credinţa ta te-a salvat!“ 43El şi-a recăpătat imediat vederea şi L-a
urmat pe Iesus, glorificându-L pe Dumnezeu. Văzând acestea, tot po-
porul I-a adus laudă lui Dumnezeu.

Perceptorul şef Zacheu

19Iesus intrase în Ierihon şi traversa oraşul. 2Un om numit Zacheu,
care era şeful perceptorilor şi foarte bogat, 3căuta să vadă cine era

Iesus, dar nu putea din cauza mulţimii, căci era mic de statură. 4El a aler-
gat înainte şi s-a suit într-un sicomor, ca să-L vadă pe Iesus, pentru că tre-
buia să treacă pe acolo. 5Când Iesus a ajuns în locul acela, S-a uitat în
sus, [l-a văzut] şi i-a zis: „Zacheu, grăbeşte-te să cobori, căci astăzi tre-
buie să rămân în casa ta!“ 6Zacheu s-a grăbit să coboare şi L-a primit cu
bucurie. 7Văzând aceasta, toţi bombăneau, zicând: „S-a dus să găzdu-
iască la un om păcătos“.

8Dar Zacheu, stând înaintea Domnului, I-a zis: „Iată, Doamne, voi
da săracilor jumătate din averea mea, iar dacă am înşelat pe cineva cu
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ceva îi voi da înapoi de patru ori mai mult“. 9Atunci Iesus a zis cu privi-
re la el: „Astăzi a intrat salvarea în această casă, pentru că şi el este un
fiu al lui Abraham. 10Într-adevăr, Fiul Omului a venit să caute şi să sal-
veze ce era pierdut“.

Parabola monedelor de aur încredinţate Mt.25:14-30
11În timp ce mulţimea asculta aceste lucruri, Iesus a adăugat o para-

bolă. Într-adevăr, El Se afla aproape de Ierusalim, şi se credea că Rega-
tul lui Dumnezeu va apărea imediat. 12El le-a zis deci: „Un nobil a plecat
într-o ţară îndepărtată ca să fie învestit ca rege şi apoi să se întoarcă.
13I-a chemat pe zece dintre sclavii lui, le-a dat zece monede de aur şi
le-a zis: «Faceţi afaceri cu ele până mă întorc!» 14Dar concetăţenii lui îl
urau şi au trimis în urma lui o delegaţie care să-i spună: «Nu vrem ca
acest om să domnească peste noi».

15După ce a fost învestit rege şi s-a întors, a dat ordin să fie chemaţi
sclavii aceia cărora le dăduse banii, ca să afle cât au câştigat în afaceri.
16Primul s-a prezentat şi a zis: «Stăpâne, moneda ta de aur a adus zece
monede». 17El i-a zis: «Bine, sclav bun! Pentru că ai fost fidel într-un
lucru mic, primeşte guvernarea a zece oraşe». 18A venit al doilea şi i-a
zis: «Stăpâne, moneda ta de aur a produs cinci». 19El i-a zis şi acestuia:
«Şi tu vei fi pus peste cinci oraşe».

20Un altul a venit şi i-a zis: «Stăpâne, iată moneda ta de aur pe care
am păstrat-o într-un ştergar. 21Într-adevăr, mi-era teamă de tine pentru că
eşti un om aspru, care iei ce n-ai depus şi seceri ce n-ai semănat». 22El
i-a zis: «Sclav rău, te voi condamna pe baza propriilor tale cuvinte; ştiai
că sunt un om aspru, care iau ce n-am depus şi secer ce n-am semănat?
23Atunci de ce nu mi-ai depus banii la bancă, pentru ca la întoarcerea
mea să-i retrag cu dobândă?» 24Apoi a zis celor care stăteau acolo:
«Luaţi-i moneda de aur şi daţi-i-o celui care are zece monede». 25Ei au
zis: «Stăpâne, el are deja zece monede de aur».

26«Vă spun: Celui ce are i se va da, dar celui ce nu are i se va lua
chiar şi ce are. 27Cât despre duşmanii mei care n-au vrut să domnesc
peste ei, aduceţi-i aici şi ucideţi-i în faţa mea!»“

Intrarea lui Mesia Iesus în Ierusalim Mt.21:1-11; Mc.11:1-11
28După ce a spus aceste lucruri, El a mers înaintea mulţimii spre Ie-

rusalim. 29Când S-a apropiat de Betfaghe şi de Betania, lângă colina nu-
mită Muntele Măslinilor, Iesus i-a trimis pe doi dintre discipolii Săi,
30zicându-le: „Duceţi-vă în satul care este în faţă; când veţi intra în el,
veţi găsi un măgăruş legat, pe care încă n-a încălecat nimeni. Dezlega-
ţi-l şi aduceţi-l! 31Dacă vă va întreba cineva: «De ce-l dezlegaţi?», să-i
spuneţi: «Domnul are nevoie de el»“.

32Cei trimişi au plecat şi au găsit aşa cum le spusese Iesus. 33În timp
ce dezlegau măgăruşul, stăpânii lui i-au întrebat: „De ce dezlegaţi mă-
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găruşul?“ 34Ei au răspuns: „Domnul are nevoie de el“. 35Şi l-au adus la
Iesus. După ce şi-au aruncat hainele pe măgăruş, L-au aşezat pe Iesus că-
lare deasupra. 36În timp ce El înainta, oamenii îşi întindeau hainele pe
drum.

37Când S-a apropiat de coborâşul de pe Muntele Măslinilor, toată
mulţimea discipolilor, plină de bucurie, a început să-L laude cu voce tare
pe Dumnezeu pentru toate miracolele pe care le văzuse. 38Ei ziceau: „Bi-
necuvântat să fie Regele care vine în numele Domnului!n Pace în cer şi
glorie în locurile preaînalte!“

39Din mijlocul mulţimii, câţiva farisei I-au zis: „Învăţătorule, mus-
tră-Ţi discipolii!“ 40El le-a răspuns: „Vă spun, dacă ei vor tăcea, atunci
pietrele vor striga“.

Iesus plânge pentru Ierusalim Mt.23:37-39; Lc.13:34-35
41Când S-a apropiat de oraş şi l-a văzut, Iesus a plâns pentru el 42şi a

zis: „Dacă ai fi cunoscut şi tu astăzi ce anume poate să-ţi dea pacea! Dar
acum, aceasta este ascunsă de ochii tăi. 43Vor veni peste tine zile când
duşmanii tăi vor ridica rampe de asediu împotriva ta, te vor încercui şi
te vor presa din toate părţile. 44Ei te vor distruge, pe tine şi copiii tăi din
mijlocul tău, şi nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai recu-
noscut timpul când ai fost vizitat“.

A doua curăţare a templului Mt.21:12-13; Mc.11:15-18
45Iesus a intrat în templu şi a început să-i dea afară pe cei care vindeau

acolo. 46El le-a zis: „Este scris: Casa Mea va fi o casă de rugăciunen,
dar voi aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari“.n 47El dădea în fiecare zi în-
văţătură în templu. Preoţii principali, specialiştii în Lege şi conducăto-
rii poporului căutau să-L facă să moară, 48dar nu găseau ce-ar putea face,
căci tot poporul Îl asculta cu mare atenţie.

Întrebarea despre autoritatea lui Iesus Mt.21:23-27; Mc.11:27-33

20Într-una din zilele acelea, Iesus învăţa poporul în templu şi anunţa
vestea bună. Preoţii principali şi specialiştii în Lege, împreună cu

prezbiterii, au venit 2şi I-au zis: „Spune-ne prin ce autoritate faci aceste
lucruri sau cine Ţi-a dat această autoritate!“

3El le-a răspuns: „Vă voi pune şi Eu o întrebare: Răspundeţi-Mi, 4bo-
tezul lui Ioan venea din cer sau de la oameni?“ 5Dar ei raţionau astfel
între ei: „Dacă răspundem: «Din cer», ne va zice: «De ce n-aţi crezut în
el?», 6şi dacă răspundem: «De la oameni», tot poporul ne va ucide cu
pietre, căci este convins că Ioan era profet“. 7Atunci I-au răspuns că nu
ştiau de unde venea. 8Iesus le-a zis: „Nici Eu nu vă voi spune prin ce
autoritate fac aceste lucruri“.
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Parabola viticultorilor Mt.21:33-46; Mc.12:1-12
9El a început apoi să spună poporului această parabolă: „Un om a

plantat o vie, a arendat-o unor viticultori şi a plecat pentru mult timp.
10Când a venit momentul, a trimis un sclav la viticultori ca să-i dea par-
tea lui din rodul viei. Dar viticultorii l-au bătut şi l-au trimis înapoi cu
mâinile goale. 11A trimis un alt sclav, dar şi pe acesta l-au bătut, l-au bat-
jocorit şi l-au trimis înapoi cu mâinile goale. 12A trimis un al treilea, dar
şi pe acesta l-au rănit şi l-au alungat.

13Stăpânul viei şi-a zis atunci: «Ce să fac? Îl voi trimite pe fiul meu
iubit; poate că vor avea respect pentru el». 14Dar când l-au văzut viticul-
torii, au discutat între ei şi au zis: «Iată moştenitorul! Să-l ucidem, ca
moştenirea să fie a noastră». 15Ei l-au scos din vie şi l-au ucis. Acum, ce
le va face stăpânul viei? 16El va veni şi-i va ucide pe acei viticultori, iar
via o va da altora“. Auzind aceasta, ei au zis: „Doamne fereşte!“

17Dar El Şi-a aţintit privirile asupra lor şi le-a zis: „Ce înseamnă deci
ce este scris: Piatra pe care au respins-o constructorii a devenit piatră
unghiularăn? 18Orice om care va cădea peste această piatră va fi sfărâ-
mat, iar cel peste care va cădea ea va fi zdrobit“. 19Atunci specialiştii în
Lege şi preoţii principali au căutat să-L aresteze în clipa aceea, dar se te-
meau de popor. Ei ştiau că pentru ei spusese El această parabolă.

Întrebarea despre impozit Mt.22:15-22; Mc.12:13-17
20Urmărindu-L îndeaproape, ei au trimis nişte spioni care se prefă-

ceau că sunt sinceri. Ei sperau să-L prindă pe Iesus în capcana proprii-
lor Sale cuvinte, ca să-L predea puterii şi autorităţii guvernatorului. 21Ei
L-au întrebat: „Învăţătorule, ştim că vorbeşti şi îi înveţi pe oameni în
mod corect şi că nu ţii seama de înfăţişare, ci îi înveţi în tot adevărul ca-
lea lui Dumnezeu. 22Ne este permis să plătim impozit împăratului sau
nu?“

23Iesus Şi-a dat seama de viclenia lor şi le-a răspuns: „[De ce Mă is-
pitiţi?] 24Arătaţi-mi o monedă! Ale cui sunt efigia şi inscripţia?“ Ei I-au
răspuns: „Ale împăratului“. 25El le-a zis: „Daţi deci împăratului ce este
al împăratului, iar lui Dumnezeu ce e al lui Dumnezeu!“ 26Ei n-au putut
să-L prindă în cursă cu ceea ce spusese înaintea poporului şi, miraţi de
răspunsul Lui, au tăcut.

Întrebarea despre înviere Mt.22:23-33; Mc.12:18-27
27Câţiva dintre saducein, care spun că nu există înviere, s-au apropiat

şi I-au pus lui Iesus această întrebare: 28„Învăţătorule, Moise ne-a lăsat
scris că dacă un om căsătorit moare fără să aibă copii, fratele lui se va
căsători cu văduva şi va da urmaşi fratelui său.n
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29Au fost deci şapte fraţi. Primul s-a căsătorit şi a murit fără copii.
30Al doilea [s-a căsătorit cu văduva şi a murit fără copii], 31apoi al trei-
lea s-a căsătorit cu ea, şi tot aşa toţi şapte: au murit fără să aibă copii. 32În
final a murit şi femeia. 33La înviere, a cui soţie va fi femeia? Într-adevăr,
toţi şapte au avut-o ca soţie“.

34Iesus le-a răspuns: „Bărbaţii şi femeile din această lume se căsăto-
resc, 35dar cei consideraţi vrednici să aibă parte de lumea viitoare şi de
înviere nu se vor căsători. 36Într-adevăr, ei nu mai pot muri, căci vor fi
la fel ca îngerii, şi vor fi fiii lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii. 37Faptul
că morţii vor învia este ceea ce a arătat Moise în episodul cu tufişul,
când Îl numeşte pe Domn Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac
şi Dumnezeul lui Iacob.n 38Dar Dumnezeu nu este Dumnezeul celor
morţi, ci al celor vii, căci pentru El toţi sunt vii“.

39Câţiva specialişti în Lege au luat cuvântul şi I-au zis: „Învăţătorule,
ai vorbit bine“, 40şi nu mai îndrăzneau să-L întrebe nimic.

Al cui Fiu e Cristosul? –Atenţionare în privinţa specialiştilor în Lege
Mt.22:41-46; 23:1-36; Mc.12:35-40
41Atunci Iesus le-a zis: „Cum se poate spune despre Mesia că este

Fiul lui Davidn? 42Într-adevăr, David însuşi, în cartea Psalmilor, a zis: Dom-
nul I-a zis Domnului meu: «Şezi la dreapta Mea, 43până când am făcut
din duşmanii Tăi scăunelul Tău de picioaren». 44David Îl numeşte deci
Domn. Cum este El atunci Fiul lui?“

45În timp ce tot poporul Îl asculta, El a zis discipolilor Săi: 46„Feri-
ţi-vă de specialiştii în Lege, cărora le place să se plimbe în robe lungi şi
să fie salutaţi în locurile publice; ei caută scaunele de onoare în sina-
gogi şi locurile cele mai bune la mese, 47jefuiesc casele văduvelor, făcând
de ochii lumii rugăciuni lungi. Ei vor primi o condamnare mai mare“.

Bănuţul văduvei Mc.12:41-44

21Iesus Şi-a ridicat privirea şi i-a văzut pe cei bogaţi punându-şi da-
rurile în cutia cu ofrande. 2A văzut şi o văduvă săracă punând în

ea două monede mici. 3Atunci El a zis: „Vă spun adevărul, această vă-
duvă săracă a pus mai mult decât toţi ceilalţi, 4căci toţi aceştia au luat din
surplusul lor ca să dea ofrandă [lui Dumnezeu], dar ea a pus din sărăcia
ei, tot ce avea ca să trăiască“.

Iesus prezice distrugerea templului Mt.24:1-2; Mc.13:1-2
5Cum unii vorbeau despre templu, care era împodobit cu pietre fru-

moase şi cu obiecte aduse ca ofrande, Iesus a zis: 6„Vor veni zilele când
nu va rămâne piatră pe piatră din ceea ce vedeţi, totul va fi distrus“. 7Ei

Luca 20:29–21:6132

20:37 Dumnezeul... lui Iacob: citat din Exod 3:6. Iesus răspunde saduceilor printr-un pasaj
extras din cele cinci cărţi ale lui Moise, căci saduceii nu le recunoşteau decât pe ele ca Scrip-
tură.
20:41 Fiul lui David: vezi nota de la 18:38.
20:42-43 Domnul... picioare: citat din Psalmul 110:1.



L-au întrebat: „Învăţătorule, când se va întâmpla aceasta şi după care
semn se va recunoaşte că vor avea loc aceste lucruri?“

Anunţ privind înşelarea şi persecuţia Mt.24:4-14
8Iesus le-a răspuns: „Aveţi grijă să nu fiţi induşi în eroare. Într-ade-

văr, vor veni mulţi în numele Meu, spunând: «Eu sunt!» şi: «A venit
timpul!» Să nu vă duceţi după ei! 9Când veţi auzi despre războaie şi re-
volte, să nu vă înspăimântaţi, căci trebuie ca mai întâi să aibă loc aceste
lucruri. Totuşi, încă nu va fi sfârşitul“. 10Apoi le-a zis: „O naţiune se va
ridica împotriva unei naţiuni şi un regat împotriva unui regat;n 11vor fi
ici şi colo cutremure mari, foamete şi epidemii, vor avea loc fenomene
înspăimântătoare şi semne mari în cer.

12Dar, înainte de toate acestea, vor pune mâna pe voi şi vă vor perse-
cuta, vă vor preda sinagogilor şi vă vor arunca în închisoare, vă vor duce
înaintea regilor şi guvernatorilor din cauza numelui Meu. 13Aceasta vi se
va întâmpla ca să depuneţi mărturie. 14Ţineţi minte să nu vă pregătiţi
mai dinainte apărarea, 15căci vă voi da nişte cuvinte şi o înţelepciune că-
rora niciunul dintre adversarii voştri nu li se va putea opune şi nu le va
putea contrazice.

16Veţi fi trădaţi chiar de părinţii voştri, de fraţii voştri, de rudele voas-
tre şi de prietenii voştri, şi ei îi vor face să moară pe unii dintre voi. 17Veţi
fi urâţi de toţi din cauza numelui Meu, 18dar niciun fir de păr de pe cap
nu vi se va pierde. 19Prin perseverenţa voastră vă veţi câştiga sufletul.

Anunţul distrugerii Ierusalimului
20Când veţi vedea Ierusalimul înconjurat de armate, să ştiţi că distru-

gerea lui este aproape. 21Atunci cei care vor fi în Iudeea să fugă în munţi,
cei din interiorul [Ierusalimului] să plece, iar cei de pe ogoare să nu intre
în oraş, 22căci acestea sunt zilele de răzbunare, când se va împlini tot ce
este scris. 23Vai de femeile care vor fi însărcinate şi de cele care vor alăp-
ta în zilele acelea, căci va fi o mare strâmtorare în ţară şi mânie împotri-
va acestui popor! 24Vor cădea sub tăişul săbiei, vor fi duşi prizonieri în
toate naţiunile, şi Ierusalimul va fi călcat în picioare de neevrei până
când perioada acordată naţiunilor va lua sfârşit.

Venirea Fiului Omului în putere şi glorie Mt.24:29-31; Mc.13:24-27
25Vor fi semne în soare, în lună şi în stele, iar pe pământ nelinişte a

naţiunilor, nedumerite de vuietul mării şi al valurilor. 26Oamenii vor le-
şina de teamă în aşteptarea a ceea ce va veni peste lume, căci puterile ce-
reşti vor fi zguduite. 27Atunci Îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe un
norn cu multă putere şi glorie.
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28Atunci când vor începe să se producă aceste evenimente, îndrep-
taţi-vă şi ridicaţi-vă capetele, pentru că scăparea voastră se apropie“.
29Apoi le-a spus o parabolă: „Priviţi smochinul şi toţi copacii. 30De înda-
tă ce le apar frunzele, ştiţi că deja vara este aproape. 31La fel şi voi, când
veţi vedea că se întâmplă aceste lucruri, să ştiţi că Regatul lui Dumne-
zeu este aproape. 32Vă spun adevărul, această generaţie nu va trece până
când nu se vor întâmpla toate acestea. 33Cerul şi pământul vor trece, dar
cuvintele Mele nu vor trece niciodată.

Îndemn la veghere Mt.24:36-51; Mc.13:32-37
34Luaţi seama la voi înşivă, ca nu cumva inima să vă devină insensi-

bilă în mijlocul exceselor de mâncare şi băutură şi al îngrijorărilor vie-
ţii, şi acea zi să vină asupra voastră pe neaşteptate. 35Într-adevăr, ea va
veni ca o capcană peste toţi locuitorii pământului. 36Vegheaţi deci şi ru-
gaţi-vă tot timpul, ca să aveţi tăria de a scăpa de toate aceste evenimente
care trebuie să se întâmple şi să staţi în picioare în faţa Fiului Omului!“

37În timpul zilei, Iesus dădea învăţătură în templu, iar seara Se ducea
să-Şi petreacă noaptea pe muntele numit „al Măslinilor“. 38Şi tot popo-
rul se ducea de dimineaţă la El în templu, ca să-L asculte.

Suferinţele şi moartea lui Iesus Cristos (capitolele 22 şi 23)

Planul conducătorilor Israelului şi trădarea lui Iuda Mt.26:1-5

22Se apropia sărbătoarea Pâinilor Nedospite, numită Paştele. 2Preo-
ţii principali şi specialiştii în Lege căutau mijloace de a-L ucide

pe Iesus, căci le era teamă de popor. 3Atunci Satan a intrat în Iuda, numit
Iscariot, care făcea parte dintre cei doisprezece. 4Acesta s-a dus să vor-
bească cu preoţii principali şi cu comandanţii gărzii privind modul de
a-L da în mâinile lor. 5Ei s-au bucurat şi au căzut de acord să-i dea bani.
6Iuda a acceptat şi a început să caute o ocazie favorabilă de a-L da pe
Iesus în mâinile lor, fără ştirea mulţimii.

Ultima cină de Paşte Mt.26:17-20; Mc.14:12-17; Io.13:1-17
7A sosit ziua Pâinilor Nedospite, când trebuia sacrificat mielul pascal.

8Iesus i-a trimis pe Petru şi pe Ioan, zicând: „Duceţi-vă să ne pregătiţi
Paştele ca să-l mâncăm“. 9Ei I-au zis: „Unde vrei să-l pregătim?“ 10El
le-a răspuns: „Când veţi intra în oraş, veţi întâlni un om care duce un ur-
cior cu apă; urmaţi-l în casa în care va intra 11şi spuneţi-i stăpânului ca-
sei: «Învăţătorul te întreabă: ,Unde este sala în care voi mânca Paştele cu
discipolii Mei?‘» 12Atunci el vă va arăta la etaj o cameră mare amena-
jată: acolo să pregătiţi Paştele!“ 13Ei s-au dus, au găsit aşa cum le spu-
sese Iesus şi au pregătit Paştele.

14Când a venit timpul, El S-a aşezat la masă cu [cei doisprezece]
apostoli. 15El le-a zis: „Am dorit foarte mult să mănânc cu voi acest Paşte
înainte de a suferi, 16căci, vă spun, nu-l voi mai mânca până când nu va
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fi împlinit în Regatul lui Dumnezeu“. 17Apoi El a luat un pahar, I-a mul-
ţumit lui Dumnezeu şi a zis: „Luaţi acest pahar şi împărţiţi-l între voi,
18căci, vă spun, [de acum] nu voi mai bea din rodul viei până când nu va
veni Regatul lui Dumnezeu!“

Instituirea Cinei Domnului Mt.26:26-29; Mc.14:22-25
19Apoi a luat pâine şi, după ce I-a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o

şi le-a dat-o, zicând: „Acesta este corpul Meu, dat pentru voi; faceţi
aceasta în amintirea Mea!“ 20După cină, a luat la fel paharul şi li l-a dat,
zicând: „Acest pahar este legământul cel nou în sângele Meu, care e văr-
sat pentru voi.

Iesus prezice trădarea Mt.26:21-25; Mc.14:18-21; Io.13:18-30
21Totuşi, iată că mâna celui ce Mă trădează este cu Mine la această

masă. 22Fiul Omului Se duce, după cum s-a stabilit, dar vai de omul prin
care este El trădat!“ 23Ei au început să se întrebe unii pe alţii care dintre
ei va face aceasta.

Despre stăpânire şi servire Mt.20:20-28; Mc.10:35-45
24A apărut şi o dispută între ei, ca să ştie cine trebuia considerat cel

mai mare dintre ei. 25Iesus le-a zis: „Regii naţiunilor domnesc peste po-
poarele lor şi cei care exercită puterea se lasă numiţi binefăcători. 26Dar
voi să nu fiţi aşa, ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai tânăr, iar
cel care comandă ca cel care serveşte. 27Într-adevăr, cine este cel mai
mare, cel ce stă la masă sau cel care serveşte? Oare nu cel ce stă la masă?
Dar Eu sunt în mijlocul vostru ca Cel care serveşte.

28Voi sunteţi cei care aţi rămas cu Mine în încercările Mele; 29de
aceea, Eu dispun de Regat în favoarea voastră, după cum şi Tatăl Meu a
dispus de el în favoarea Mea. 30Astfel, veţi mânca şi veţi bea la masa
Mea şi veţi şedea pe tronuri ca să judecaţi cele douăsprezece triburi ale
Israelului.

Rugăciunea lui Iesus pentru Petru. Anunţul renegării
Mt.26:31-35; Mc.14:29-31; Io.13:36-38
31Simon, Simon, Satan v-a cerut să vă cearnă ca grâul, 32dar Eu M-am

rugat pentru tine, ca să nu-ţi slăbească credinţa. Iar tu, după ce te vei în-
toarce la Mine, să-i întăreşti pe fraţii tăin!“

33Petru I-a zis: „Doamne, sunt gata să merg cu Tine chiar şi la închi-
soare şi la moarte!“ 34Iesus i-a zis: „Îţi spun, Petru, că nu va cânta coco-
şul astăzi înainte de a fi negat de trei ori că Mă cunoşti“.

35El le-a mai zis: „Când v-am trimis fără pungă de bani, sac de drum
şi sandale, aţi dus oare lipsă de ceva?“ Ei I-au răspuns: „De nimic!“ 36El
le-a zis: „Acum, dimpotrivă, cine are o pungă s-o ia, la fel şi un sac, iar
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cine nu are sabie să-şi vândă haina şi să-şi cumpere una. 37Într-adevăr,
vă spun, trebuie să se împlinească în Mine ceea ce este scris: El a fost
socotit printre răufăcători.n Şi ceea ce Mă priveşte e pe punctul de a se
realiza“. 38Ei au zis: „Doamne, iată două săbii“. El le-a zis: „Este destul“.

Ghetsemane Mt.26:36-46; Mc.14:32-42
39El a ieşit şi S-a dus ca de obicei la Muntele Măslinilor. L-au urmat

şi discipolii. 40Când a ajuns la locul acela, le-a zis: „Rugaţi-vă să nu ce-
daţi ispitei!“ 41Apoi S-a îndepărtat de ei cam la o distanţă de o aruncă-
tură de piatră, a îngenuncheat şi S-a rugat, zicând: 42„Tată, dacă vrei, în-
depărtează de Mine acest pahar! Totuşi, să se facă nu voia Mea, ci voia
Ta!“ 43[Atunci a apărut un înger din cer ca să-L întărească. 44Cuprins de
nelinişte, Iesus Se ruga cu mai multă insistenţă, iar transpiraţia Lui a de-
venit ca nişte cheaguri de sânge care cădeau pe pământ.]

45S-a ridicat de la rugăciune şi S-a dus la discipoli, pe care i-a găsit
adormiţi de întristare. 46Atunci le-a zis: „De ce dormiţi? Sculaţi-vă şi ru-
gaţi-vă ca să nu cedaţi ispitei!“

Arestarea lui Iesus Mt.26:47-56; Mc.14:43-50; Io.18:3-12
47În timp ce El încă vorbea, a sosit o mulţime. Cel numit Iuda, unul

dintre cei doisprezece, mergea înaintea ei. El s-a apropiat de Iesus ca
să-L sărute. 48Iesus i-a zis: „Iuda, cu un sărut Îl trădezi tu pe Fiul Omu-
lui!“

49Văzând ce urma să se întâmple, cei din jurul lui Iesus au zis:
„Doamne, să lovim cu sabia?“ 50Şi unul dintre ei l-a lovit cu sabia pe
sclavul marelui preot şi i-a tăiat urechea dreaptă. 51Dar Iesus a luat cu-
vântul şi a zis: „Opriţi-vă!“ Apoi a atins urechea acestui om şi l-a vin-
decat.

52Iesus le-a zis apoi preoţilor principali, comandanţilor gărzii tem-
plului şi prezbiterilor care veniseră să-L aresteze: „Aţi venit ca după un
tâlhar, cu săbii şi ciomege. 53În fiecare zi eram cu voi în templu, şi nu aţi
pus mâna pe Mine. Dar aceasta este ora voastră şi puterea întunericului“.

Renegarea lui Petru Mt.26:57-58; 26:69-75; Mc.14:53-54
54După ce L-au arestat pe Iesus, L-au luat de acolo şi L-au dus în casa

marelui preot. Petru îi urma de la distanţă. 55În mijlocul curţii au aprins
un foc şi s-au aşezat împreună. Petru s-a aşezat în mijlocul lor.

56O servitoare care îl văzuse aşezat lângă foc şi care îl observase a zis:
„Şi acest om era cu El!“ 57Dar el a negat, zicând: „Nu-L cunosc, femeie!“
58După puţin timp, l-a văzut altcineva şi i-a zis: „Şi tu faci parte dintre
oamenii aceia“. Şi Petru a zis omului: „Nu fac parte dintre ei“. 59Cam o
oră mai târziu, altul insista, zicând: „Cu siguranţă că şi acest om era cu
El, căci este galileean“. 60Petru a răspuns: „Nu ştiu despre ce vorbeşti“.
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Imediat, pe când încă vorbea, a cântat un cocoş.
61Domnul S-a întors şi l-a privit pe Petru. Petru şi-a adus atunci amin-

te de ceea ce-i spusese Domnul: „Astăzi, încă înainte de a cânta coco-
şul, Mă vei renega de trei ori“. 62El a ieşit afară şi a plâns cu amar.

Iesus înaintea sanhedrinului Mt.26:57-68; 27:1; Mc.14:53-65; 15:1
63Oamenii care-L păzeau pe Iesus Îl batjocoreau şi-L băteau. 64I-au

pus un văl pe faţă şi-L interogau, zicând: „Ghiceşte cine Te-a lovit!“ 65Şi
rosteau multe alte insulte împotriva Lui.

66Când s-a făcut zi, consiliul prezbiterilor poporului, preoţii principali
şi specialiştii în Lege s-au adunat şi L-au adus pe Iesus înaintea sanhe-
drinuluin lor. 67Ei au zis: „Dacă Tu eşti Mesia, spune-ne-o!“ Iesus le-a
răspuns: „Dacă vă spun, nu veţi crede, 68iar dacă vă pun o întrebare,
nu-Mi veţi răspunde [şi nici nu-Mi veţi da drumul]. 69De acum, Fiul
Omului va fi aşezat la dreapta Dumnezeului Atotputernicn“. 70Toţi au
zis: „Deci Tu eşti Fiul lui Dumnezeu?“ El le-a răspuns: „Aşa cum spu-
neţi, da, sunt“. 71Atunci ei au zis: „Ce nevoie mai avem de mărturie? Noi
înşine am auzit aceasta din gura Lui“.

Iesus înaintea lui Pilat şi Herod Mt.27:2; 27:11-14; Mc.15:2-5

23Atunci întreaga adunare s-a ridicat şi L-a dus pe Iesus la Pilat.
2Au început să-L acuze, zicând: „L-am găsit pe acest Om indu-

când în eroare naţiunea noastră; El ne împiedică să plătim împăratului
impozitele şi zice despre Sine că este Mesia, Regele!“ 3Pilat L-a între-
bat: „Tu eşti Regele evreilor?“ Iesus i-a răspuns: „Tu o zici“.

4Pilat a zis preoţilor principali şi mulţimii: „Nu găsesc la acest Om ni-
ciun motiv de a-L condamna!“ 5Dar ei au insistat, zicând: „El îndeamnă
poporul la revoltă dând învăţătură în toată Iudeea, din Galileea de unde
a început şi până aici“.

6Când a auzit aceasta, Pilat a întrebat dacă acest Om era galileean.
7Când a aflat că era în sfera de autoritate a lui Herod, L-a trimis la Herod,
care se afla şi el în acele zile la Ierusalim.

8Herod s-a bucurat foarte mult când L-a văzut pe Iesus, căci de mult
timp voia să-L vadă din cauza a tot ce auzise vorbindu-se despre El şi
spera să-L vadă făcând vreun semn miraculos. 9I-a pus multe întrebări,
dar Iesus nu i-a răspuns nimic. 10Preoţii principali şi specialiştii în Lege
erau prezenţi şi-L acuzau cu tărie. 11Atunci Herod, cu trupele lui, L-au
tratat cu dispreţ şi şi-au bătut joc de El. Apoi, după ce L-au îmbrăcat
într-o robă elegantă, L-au trimis înapoi la Pilat. 12În ziua aceea, Herod şi
Pilat s-au împrietenit unul cu altul, căci înainte se duşmăniseră.
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Condamnarea lui Iesus de către mulţime Mt.27:15-26
13Pilat i-a chemat pe preoţii principali, pe conducători şi poporul 14şi

le-a zis: „L-aţi adus pe Omul acesta la mine, acuzându-L că îndeamnă
poporul la revoltă; eu L-am interogat în faţa voastră şi nu L-am găsit vi-
novat de niciunul dintre lucrurile de care L-aţi acuzat voi. 15Şi nici Herod
nu L-a găsit vinovat, pentru că ni L-a trimis înapoi. Astfel, acest Om
n-a făcut nimic pentru care să merite moartea. 16Deci, după ce-L voi bi-
ciui, Îl voi elibera“.

17[La fiecare sărbătoare, el trebuia să le elibereze un deţinut.] 18Ei au
strigat toţi împreună: „La moarte cu acesta şi eliberează-ni-l pe Baraba!“
19Acest om se afla în închisoare pentru o revoltă care avusese loc în oraş
şi pentru un omor. 20Pilat le-a vorbit din nou, cu intenţia de a-L elibera
pe Iesus, 21dar ei strigau: „Crucifică-L! Crucifică-L!“

22Pilat le-a zis a treia oară: „Ce rău a făcut Acesta? N-am găsit în El
nimic care să merite moartea! Deci, după ce-L voi biciui, Îl voi elibera!“
23Dar ei insistau cu strigăte puternice, cerând ca El să fie crucificat, şi
strigătele lor [împreună cu ale preoţilor principali] au învins: 24Pilat a
hotărât să le îndeplinească cererea. 25El l-a eliberat pe cel care fusese în-
chis pentru revoltă şi omor, şi pe care îl cereau ei, iar pe Iesus L-a dat pe
mâna lor, să-I facă ce voiau.

Iesus în drum spre crucificare Mt.27:31-32; Mc.15:15:20-22
26În timp ce-L duceau de acolo, l-au prins pe un anume Simon din

Cirene, care venea de la câmp, şi i-au pus crucea în spate ca s-o ducă
după Iesus.

27El era urmat de o mare mulţime de oameni din popor şi de femei,
care se băteau pe piept şi se tânguiau. 28Iesus S-a întors spre ele şi le-a
zis: „Femei din Ierusalim, nu Mă plângeţi pe Mine, ci plângeţi-vă pe voi
şi pe copiii voştri. 29Într-adevăr, iată că vin zile în care se va spune: «Fe-
ricite sunt cele sterile, fericite sunt cele care n-au născut şi n-au alăp-
tat!» 30Atunci vor începe să zică munţilor: «Cădeţi peste noi!» şi dea-
lurilor: «Acoperiţi-ne!»n 31Într-adevăr, dacă i se fac aceste lucruri unui
lemn verde, ce se va întâmpla cu cel uscat?“

32Au adus încă doi răufăcători, ca să fie executaţi împreună cu El.

Crucificarea lui Iesus Mt.27:32-44; Mc.15:21-32; Io.19:17-27
33Când au ajuns la locul numit „Craniul“, L-au crucificat acolo, ca şi

pe cei doi răufăcători, unul la dreapta şi celălalt la stânga.
34[Dar Iesus zicea: „Tată, iartă-i, pentru că nu ştiu ce fac!“] Ei şi-au

împărţit între ei hainele Lui, trăgând la sorţi.
35Poporul stătea acolo şi privea. Conducătorii îşi băteau joc de Iesus,

zicând: „Pe alţii i-a salvat, să Se salveze şi pe Sine, dacă este Mesia ales
de Dumnezeu!“ 36Şi soldaţii îşi băteau joc de El; ei se apropiau ca să-I
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dea vin acru, 37zicându-I: „Dacă Tu eşti Regele evreilor, salvează-Te!“
38Deasupra Lui era o inscripţie: „Acesta este Regele evreilor“.

39Unul dintre răufăcătorii crucificaţi cu El Îl insulta, zicând: „Dacă Tu
eşti Mesia, salvează-Te pe Tine Însuţi, şi pe noi împreună cu Tine!“ 40Dar
celălalt îl mustra şi zicea: „Oare nu te temi de Dumnezeu, tu, care suferi
aceeaşi condamnare? 41Pentru noi este drept, deoarece primim ceea ce
merită faptele noastre, dar Acesta n-a făcut nimic rău“. 42Şi el I-a zis lui
Iesus: „Iesuse, aminteşte-Ţi de mine atunci când vei veni să domneşti!“
43Iesus i-a răspuns: „Îţi spun adevărul, astăzi vei fi cu Mine în paradis“.

Moartea lui Iesus Mt.27:45-56; Mc.15:33-41; Io.19:28-37
44Era deja pe la amiază şi s-a făcut întuneric peste toată ţara, până la

ora trei după-amiază. 45Soarele s-a întunecat, şi draperia din templu s-a
rupt în două.

46Iesus a strigat cu voce răsunătoare: „Tată, Îmi încredinţez spiritul în
mâinile Tale“.n După ce a spus aceasta, Şi-a dat suflarea.

47Văzând ce se întâmplase, ofiţerul roman L-a glorificat pe Dumne-
zeu, zicând: „Cu siguranţă, omul acesta era drept!“ 48După ce au văzut
ce se întâmplase, toţi cei care asistau în mulţime la acest spectacol s-au
întors bătându-se pe piept. 49Toţi cei care-L cunoşteau pe Iesus şi feme-
ile care-L însoţiseră din Galileea stăteau la distanţă şi priveau ce se pe-
trecea.

Punerea lui Iesus în mormânt Mt.27:57-61; Mc.15:42-47; Io.19:38-42
50Era un membru al sanhedrinului cu numele de Iosif; om bun şi

drept, 51el nu fusese de acord cu decizia şi acţiunea lor. Era din Arima-
teea, un oraş al evreilor, şi aştepta şi el Regatul lui Dumnezeu. 52El s-a
dus la Pilat şi i-a cerut corpul lui Iesus. 53L-a coborât de pe cruce, l-a în-
făşurat într-o pânză de in şi l-a depus într-un mormânt scobit în stâncă,
în care nu mai fusese pus nimeni. 54Era ziua pregătirii, şi urma să în-
ceapă sabatul.

55Femeile care veniseră cu Iesus din Galileea l-au însoţit pe Iosif. Ele
au văzut mormântul şi modul cum fusese depus în el corpul lui Iesus.
56Apoi s-au întors şi au pregătit uleiuri aromate şi parfumuri. În ziua de
sabat s-au odihnit, conform poruncii.

Învierea lui Iesus Cristos Mt.28:1-10; Mc.16:1-11; Io.20:1-10

24Duminica, pe când se iveau zorile, ele s-au dus la mormânt cu
uleiurile aromate pe care le pregătiseră. 2Au descoperit că piatra

fusese rostogolită din faţa mormântului. 3Au intrat, dar n-au găsit corpul
Domnului Iesus. 4Cum nu ştiau ce să creadă despre aceasta, iată că
le-au apărut stând lângă ele doi bărbaţi îmbrăcaţi în haine strălucitoare.

5Ele s-au înfricoşat şi s-au aruncat cu faţa la pământ. Ei le-au zis: „De
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ce-L căutaţi între cei morţi pe Cel ce este viu? 6Nu e aici, ci a înviat.
Amintiţi-vă ce v-a zis când era încă în Galileea: 7Trebuie ca Fiul Omu-
lui să fie dat în mâinile oamenilor păcătoşi, să fie crucificat, iar a treia
zi să învie“.

8Ele şi-au amintit cuvintele lui Iesus. 9La întoarcerea lor de la mor-
mânt, au relatat toate acestea celor unsprezece şi tuturor celorlalţi. 10Cele
care le-au spus apostolilor aceste lucruri au fost: Maria din Magdala,
Ioana, Maria mama lui Iacob şi celelalte femei care erau cu ele, 11dar cu-
vintele acestea li s-au părut nişte absurdităţi şi nu le-au crezut pe femei.
12Totuşi, Petru s-a ridicat şi a alergat la mormânt. El s-a aplecat şi n-a
văzut decât fâşiile de pânză [care erau pe pământ]; apoi a plecat acasă,
foarte mirat de cele întâmplate.

Discipolii din Emaus Mc.16:12-13
13În ziua aceea, doi dintre discipoli se duceau într-un orăşel numit

Emaus, cam la 12 kilometri de Ierusalim. 14Ei discutau împreună despre
tot ce se petrecuse. 15În timp ce vorbeau şi discutau, Iesus Însuşi S-a
apropiat şi a mers alături de ei, 16dar ochii lor erau împiedicaţi să-L re-
cunoască.

17El le-a zis: „Despre ce discutaţi în timp ce mergeţi?“ Ei s-au oprit
cu feţele triste. 18Unul dintre ei, numit Cleopa, I-a răspuns: „Tu eşti sin-
gurul străin din Ierusalim, de nu ştii ce s-a întâmplat în zilele acestea?“
19El le-a zis: „Ce anume?“ Ei I-au răspuns: „Ce s-a întâmplat cu Iesus din
Nazaret, care era un profet puternic în acţiune şi cuvânt înaintea lui
Dumnezeu şi înaintea întregului popor, 20şi cum preoţii principali şi con-
ducătorii noştri L-au dat să fie condamnat la moarte şi L-au crucificat.
21Noi speram că El va fi Cel care va elibera Israelul, dar, cu toate aces-
tea, iată că este deja a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri.

22În plus, câteva femei din grupul nostru ne-au mirat mult. Ele s-au
dus dis-de-dimineaţă la mormânt 23şi nu I-au mai găsit corpul; au venit
să spună că le-au apărut nişte îngeri care le-au zis că El este viu. 24Câţi-
va dintre ai noştri s-au dus la mormânt şi au găsit aşa cum au spus fe-
meile, dar pe El nu L-au văzut“.

25Atunci Iesus le-a zis: „Oameni fără inteligenţă şi înceţi la inimă ca
să credeţi tot ce au spus profeţii! 26Nu trebuia oare ca Mesia să sufere
aceste lucruri şi să intre în gloria Lui?“ 27Apoi, începând de la scrierile
lui Moise şi continuând cu cele ale tuturor profeţilor, le-a explicat în
toate Scripturile ceea ce Îl privea.

28Când s-au apropiat de orăşelul spre care mergeau, El a părut că vrea
să meargă mai departe, 29dar ei au insistat, zicând: „Rămâi cu noi, căci
este aproape seară şi ziua e deja pe sfârşite!“ Atunci El a intrat şi a rămas
cu ei.

30În timp ce era la masă cu ei, a luat pâinea şi, după ce a rostit rugă-
ciunea de benedicţie, a frânt-o şi le-a dat-o. 31Atunci li s-au deschis ochii
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şi L-au recunoscut, dar El a dispărut dinaintea lor. 32Ei şi-au zis unul al-
tuia: „Oare nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum şi ne ex-
plica Scripturile?“

33Şi s-au ridicat chiar atunci şi s-au întors la Ierusalim, unde i-au găsit
pe cei unsprezece şi pe ceilalţi care erau cu ei, 34şi care le-au zis: „Dom-
nul a înviat cu adevărat şi i-a apărut lui Simon!“ 35Atunci, cei doi disci-
poli le-au povestit ce se întâmplase pe drum şi cum Îl recunoscuseră în
clipa când frângea pâinea.

Iesus le apare discipolilor Mt.28:16-20; Mc.16:14-18; Io.20:19-29
36În timp ce ei încă vorbeau, Iesus Însuşi a apărut în mijlocul lor şi

le-a zis: „Pacea să fie cu voi!“ 37Înspăimântaţi şi înfricoşaţi, credeau că
văd un spirit, 38dar El le-a zis: „De ce sunteţi tulburaţi şi de ce apar în-
doieli în inima voastră? 39Uitaţi-vă la mâinile şi la picioarele Mele: chiar
Eu sunt! Atingeţi-Mă şi priviţi: un spirit nu are nici carne, nici oase, aşa
cum vedeţi că am Eu“. 40Zicând acestea, le-a arătat mâinile şi picioarele
Lui.

41Totuşi, de bucurie, tot nu credeau şi se mirau. Atunci El le-a zis:
„Aveţi aici ceva de mâncare?“ 42Ei I-au dat o bucată de peşte fript [şi un
fagure de miere]. 43El le-a luat şi le-a mâncat în faţa lor.

Misiunea de predicare a evangheliei Fap.1:8
44Apoi le-a zis: „Aceasta vă spuneam când încă eram cu voi: trebuia

să se împlinească tot ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în
Profeţi şi în Psalmi“. 45Atunci le-a deschis mintea ca să înţeleagă Scrip-
turile 46şi le-a zis: „Astfel, era scris [– şi trebuia să se întâmple lucrul
acesta –] că Mesia va suferi şi va învia a treia zi, 47şi că pocăinţan şi ier-
tarea păcatelor vor fi predicate în numele Său tuturor naţiunilor, înce-
pând din Ierusalim. 48Voi sunteţi martori ai acestor lucruri. 49Şi iată că voi
trimite peste voi ceea ce a promis Tatăl Meu; cât despre voi, rămâneţi în
oraşul [Ierusalim] până când veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus!“

Înălţarea la cer a lui Iesus Cristos Mc.16:19-20; Fap.1:9-12
50El i-a condus până spre Betania, apoi Şi-a ridicat mâinile şi i-a bi-

necuvântat. 51În timp ce-i binecuvânta, S-a despărţit de ei şi a fost luat
în cer. 52Cât despre ei, după ce I s-au prosternat, s-au întors la Ierusalim
plini de o mare bucurie. 53Ei erau neîncetat în templu, [lăudându-L şi] bi-
necuvântându-L pe Dumnezeu.
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Evanghelia după Ioan

Evanghelia după Ioan a fost redactată de apostolul Ioan prin anii
85-90 d.Cr. Ea ni-L arată pe Iesus Cristos ca pe Fiul lui Dumne-
zeu care face cunoscute iubirea, graţia şi gloria lui Dumnezeu
printre oameni. Numai Iesus Cristos poate să dăruiască viaţă
eternă adevărată unor oameni morţi din punct de vedere spiritual
şi să facă copii ai lui Dumnezeu din nişte păcătoşi despărţiţi de El.
Prin această Evanghelie, numeroşi căutători au ajuns la cunoaş-
terea adevărului divin, iar Iesus Cristos li S-a revelat ca Domnul
şi Salvatorul lor. Evanghelia aceasta completează celelalte trei
Evanghelii din Noul Testament prin relatarea faptelor şi cuvântă-
rilor lui Cristos dintr-o altă perspectivă.

Cuvântul a devenit carne 1.Io.1:1-3; Col.1:15-17; Evr.1:1-12

1La început, Cuvântuln exista deja. Cuvântul era cu Dumnezeu şi Cu-
vântul era Dumnezeu. 2El era la început cu Dumnezeu. 3Totul a fost

făcut prin el, şi nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. 4În el era
Viaţa, iar această Viaţă era Lumina oamenilor. 5Lumina luminează în în-
tuneric, şi întunericul n-a învins-o.

6A venit un om trimis de Dumnezeu, al cărui nume era Ioann. 7El a
venit ca martor, ca să depună mărturie Luminii, pentru ca toţi să creadă
prin el. 8Nu el era Lumina, ci a venit ca să depună mărturie Luminii.

9Ea era adevărata Lumină care, venind în lume, luminează pe orice
om. 10El era în lume, şi deşi lumea a fost făcută prin El, totuşi lumea nu
L-a recunoscut. 11El a venit la ale Sale, şi ai Săi nu L-au primit. 12Dar tu-
turor celor care L-au primit, celor care cred în numele Lui, le-a dat drep-
tul să devină copii ai lui Dumnezeu, 13născuţi nu printr-o naştere
naturală, nu printr-o decizie omenească sau prin voia unui soţ, ci din
Dumnezeu.

14Cuvântul a devenit carne şi Şi-a făcut locuinţa printre noi, plin de
graţie şi de adevăr, iar noi I-am privit gloria, o glorie ca cea a unicului
Fiu venit de la Tată.

Mărturia lui Ioan Botezătorul Mt.3:1-12; Lc.3:15-18
15Ioan a depus mărturie despre El şi a strigat: „Acesta este Cel des-

pre care am spus: «Cel care vine după mine are întâietate faţă de mine,
pentru că era înainte de mine»“. 16Noi toţi am primit din plinătatea Lui,
şi graţie peste graţie. 17Căci deşi Legea a fost dată prin Moise, graţia şi
adevărul au venit prin Iesus Cristos. 18Nimeni nu L-a văzut vreodată pe
Dumnezeu; Dumnezeu Fiul unic, care este în intimitatea Tatălui, e Cel
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care L-a făcut cunoscut.
19Iată mărturia lui Ioan când evreii din Ierusalim au trimis la el nişte

preoţi şi leviţi ca să-l întrebe: „Tu cine eşti?“ 20El a mărturisit şi n-a
negat, ci a recunoscut: „Nu sunt eu Mesian!“ 21Ei l-au întrebat: „Atunci
cine eşti? Eşti Elia?“ Şi el a zis: „Nu sunt“. „Eşti Profetul?“ El a răs-
puns: „Nu“. 22Ei i-au zis atunci: „Cine eşti? Trebuie să dăm un răspuns
celor care ne-au trimis. Ce spui tu despre tine însuţi?“ 23El a zis: „Eu
sunt vocea celui care strigă în deşert: «Îndreptaţi calea Domnului!n»,
cum a spus profetul Isaia“. 24Cei care fuseseră trimişi erau dintre farisein.
25Ei i-au pus şi această întrebare: „Atunci de ce botezi, dacă nu eşti nici
Mesia, nici Elia şi nici Profetul?“

26Ioan le-a răspuns: „Eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru Se află
Unul pe care voi nu-L cunoaşteţi.

27El vine după mine, [dar m-a precedat,] şi eu nu sunt vrednic să-I
dezleg curelele sandalelor“. 28Aceasta se petrecea în Betania, pe celălalt
mal al Iordanului, unde boteza Ioan.

Mielul lui Dumnezeu 1.Io.2:2; 1.Pt.1:19; 1.Cor.5:7
29A doua zi, Ioan L-a văzut pe Iesus apropiindu-Se de el şi a zis: „Iată

Mieluln lui Dumnezeu care înlătură păcatul lumii! 30El este Cel despre
care am spus: «După mine vine un Om care m-a precedat, căci exista
înainte de mine». 31Cât despre mine, eu nu-L cunoşteam, dar am venit să
botez cu apă tocmai ca să-L fac cunoscut Israelului“.

32Ioan a depus şi această mărturie: „Am văzut Spiritul coborând din
cer ca un porumbel şi rămânând peste El. 33Eu nu-L cunoşteam, dar Cel
care m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: «Cel peste care vei vedea Spi-
ritul coborând şi rămânând este Cel care botează cu Spiritul Sfânt». 34Iar
eu am văzut şi am depus mărturie că El este Fiul lui Dumnezeu“.

35A doua zi, Ioan se afla din nou acolo cu doi dintre discipolii lui. 36El
L-a văzut pe Iesus trecând şi a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu“.

Primii discipoli Io.17:6; 6:44-45
37Cei doi discipoli ai lui l-au auzit rostind aceste cuvinte şi L-au urmat

pe Iesus. 38Iesus S-a întors şi, văzând că Îl urmează, le-a zis: „Ce cău-
taţi?“ Ei I-au răspuns: „Rabbi – ceea ce înseamnă învăţător –, unde lo-
cuieşti?“ 39El le-a zis: „Veniţi şi vedeţi!“ Ei s-au dus deci, au văzut unde
locuia şi au rămas cu El în ziua aceea. Era cam pe la ora patru du-
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pă-amiază.
40Andrei, fratele lui Simon Petru, era unul dintre cei doi care auzi-

seră cuvintele lui Ioan şi care Îl urmaseră pe Iesus. 41El l-a întâlnit mai
întâi pe fratele său Simon şi i-a zis: „Noi L-am găsit pe Mesia“, ceea ce
înseamnă Cristos. 42El l-a condus la Iesus. Iesus l-a privit şi i-a zis: „Tu
eşti Simon, fiul lui Ioan, tu vei fi numit Cefa“, ceea ce înseamnă Petru.

43A doua zi, Iesus a hotărât să Se ducă în Galileea. El l-a întâlnit pe
Filip şi i-a zis: „Urmează-Mă!“ 44Filip era din Betsaida, oraşul lui Andrei
şi al lui Petru. 45Filip l-a întâlnit pe Natanael şi i-a spus: „Noi L-am găsit
pe Cel despre care au scris Moise în Lege şi Profeţii, pe Iesus din Na-
zaret, fiul lui Iosif“. 46Natanael i-a zis: „Poate ieşi ceva bun din Nazaret?“
Filip i-a răspuns: „Vino şi vezi!“ 47Iesus l-a văzut pe Natanael apropiin-
du-se de El şi a zis despre el: „Iată într-adevăr un israelit în care nu este
viclenie“. 48Natanael I-a zis: „De unde mă cunoşti?“ Iesus i-a răspuns:
„Te-am văzut când stăteai sub smochin, înainte ca să te cheme Filip“.

49Natanael a răspuns: „Învăţătorule, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu
eşti Regele Israelului!“ 50Iesus i-a răspuns: „Crezi pentru că ţi-am spus
că te-am văzut sub smochin? Vei vedea lucruri mai mari decât acestea“.
51El a adăugat: „Vă spun adevărul, veţi vedea cerul deschis şi pe îngerii
lui Dumnezeu urcând şi coborând peste Fiul Omuluin“.

Nunta din Cana Io.5:36

2A treia zi a fost o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Iesus era
acolo. 2La nuntă a fost invitat şi Iesus cu discipolii Săi. 3Când s-a ter-

minat vinul, mama lui Iesus I-a spus: „Nu mai au vin“. 4Iesus i-a răspuns:
„Femeie, de ce Mă implici? Ora Mea încă n-a venit!“ 5Mama Lui le-a zis
servitorilor: „Să faceţi orice vă va spune!“

6Se aflau acolo şase vase mari de piatră, destinate purificărilor evrei-
lor şi conţinând fiecare o sută de litri. 7Iesus le-a zis: „Umpleţi vasele cu
apă!“ Şi ei le-au umplut până sus. 8El le-a zis: „Acum scoateţi şi duceţi
organizatorului mesei!“ Şi ei i-au dus. 9Organizatorul mesei a gustat apa
schimbată în vin. Neştiind de unde venea acest vin, în timp ce servitorii
care scoseseră apa ştiau bine, l-a chemat pe mire 10şi i-a zis: „Orice om
serveşte mai întâi vinul bun, apoi pe cel mai puţin bun după ce oamenii
s-au îmbătat, dar tu ai păstrat vinul bun până acum“.

11Iesus a făcut acest început al semnelor Sale miraculoase în Cana
din Galileea şi Şi-a arătat gloria, iar discipolii Lui au crezut în El. 12După
aceea, El S-a dus la Capernaum cu mama Lui, cu fraţii Lui şi cu disci-
polii Lui, şi acolo nu au rămas decât puţine zile.

Prima curăţare a templului Mt.21:12-13; Mc.11:15-18; Lc.19:45-46
13Paştele evreilor era aproape, şi Iesus S-a dus la Ierusalim. 14I-a găsit

pe vânzătorii de vite, de oi şi de porumbei, ca şi pe schimbătorii de bani,
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instalaţi în templu. 15Atunci a făcut un bici din frânghii şi i-a alungat pe
toţi din templu, ca şi oile şi vitele. A împrăştiat banii schimbătorilor şi
le-a răsturnat mesele. 16Şi El a zis vânzătorilor de porumbei: „Scoateţi
acestea de aici şi nu faceţi din casa Tatălui Meu o casă de comerţ!“ 17Dis-
cipolii Săi şi-au adus aminte că este scris: Zelul pentru casa Ta Mă mis-
tuie pe Mine.n

18Evreii au luat cuvântul şi I-au zis: „Ce semn ne arăţi că ai voie să
faci aceste lucruri?“ 19Iesus le-a răspuns: „Distrugeţi acest templu, şi în
trei zile îl voi ridica din nou!“ 20Evreii I-au zis: „Au trebuit 46 de ani
pentru a se construi acest templu, şi Tu îl vei ridica în trei zile?“ 21Totuşi,
El vorbea despre templul corpului Său. 22De aceea, când a înviat, disci-
polii Lui şi-au amintit că El zisese aceasta şi au crezut Scriptura şi cu-
vântul pe care-l spusese Iesus.

23În timp ce era în Ierusalim, la sărbătoarea Paştelui, mulţi au crezut
în El văzând semnele miraculoase pe care le făcea. 24Dar Iesus nu avea
încredere în ei, pentru că îi cunoştea pe toţi 25şi nu avea nevoie ca cine-
va să depună mărturie despre un om, căci El Însuşi ştia ce este în om.

Iesus şi Nicodim. Necesitatea naşterii din nou
Io.1:12-13; 2.Cor.5:17; Gal.6:15; 1.Pt.1:3,23

3Era printre farisei un om cu numele Nicodim, un conducător al evrei-
lor. 2El a venit la Iesus noaptea şi I-a zis: „Învăţătorule, ştim că eşti

un Învăţător trimis de Dumnezeu, căci nimeni nu poate face aceste sem-
ne miraculoase pe care le faci Tu dacă Dumnezeu nu este cu el“.

3Iesus i-a răspuns: „Îţi spun adevărul, nimeni nu poate să vadă Rega-
tul lui Dumnezeu decât dacă se naşte din noun“. 4Nicodim I-a zis: „Cum
se poate naşte un om când este bătrân? Poate el să intre a doua oară în
pântecele mamei lui şi să se nască?“ 5Iesus i-a răspuns: „Îţi spun adevă-
rul, nimeni nu poate să intre în Regatul lui Dumnezeu decât dacă se naşte
din apă şi din Spirit. 6Ce se naşte din părinţi umani este omenesc şi ce
se naşte din Spirit e spirit. 7Nu te mira că ţi-am spus: «Trebuie să vă naş-
teţi din nou». 8Vântul suflă încotro vrea şi îi auzi vuietul, dar nu ştii de
unde vine, nici unde se duce. Aşa este cazul cu oricine se naşte din Spi-
rit“.

9Nicodim a luat cuvântul şi I-a zis: „Cum se poate face aceasta?“
10Iesus i-a răspuns: „Tu eşti învăţător al Israelului şi nu ştii aceste lu-
cruri? 11Îţi spun adevărul, noi vorbim ce ştim şi depunem mărturie cu
privire la ce am văzut, şi voi nu primiţi mărturia noastră. 12Dacă nu cre-
deţi când vă vorbesc despre realităţi pământeşti, cum veţi crede dacă vă
voi vorbi despre realităţi cereşti? 13Nimeni nu s-a suit în cer în afară de
Cel care a coborât din cer, Fiul Omului, [care este în cer].
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Fiul lui Dumnezeu a venit în lume ca Salvator 1.Io.4:9-10
14Şi după cum Moise a înălţat şarpele în deşertn, tot aşa trebuie să fie

înălţat şi Fiul Omului, 15pentru ca oricine crede în El [să nu piară, ci] să
aibă viaţă eternă.

16Într-adevăr, Dumnezeu a iubit atât de mult lumea, încât L-a dat pe
singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă
viaţă eternă.

17Dumnezeu, într-adevăr, nu L-a trimis pe Fiul Său în lume ca să ju-
dece lumea, ci ca lumea să fie salvată prin El. 18Cine crede în El nu este
judecat, dar cine nu crede a fost deja judecat, pentru că nu a crezut în nu-
mele singurului Fiu al lui Dumnezeu.

19Şi iată care este această judecată: Lumina a venit în lume, şi oame-
nii au iubit mai mult întunericul decât Lumina, pentru că faptele lor erau
rele. 20Într-adevăr, orice om care face răul urăşte Lumina şi nu vine la Lu-
mină, pentru ca faptele lui să nu fie dezvăluite. 21Dar cine acţionează în
conformitate cu adevărul vine la Lumină, pentru ca faptele lui să fie evi-
dente, fiindcă le-a făcut în Dumnezeu“.

Ioan Botezătorul şi mărturia lui despre Cristos
22După aceea, Iesus, însoţit de discipolii Lui, S-a dus în Iudeea; acolo

a rămas cu ei şi boteza. 23Ioan boteza şi el în Enon, lângă Salim, pentru
că acolo era apă multă, şi oamenii se duceau să fie botezaţi. 24Într-ade-
văr, Ioan încă nu fusese închis.

25Între discipolii lui Ioan şi un evreu a apărut o dispută cu privire la
purificare. 26S-au dus la Ioan şi i-au zis: „Învăţătorule, Cel care era cu
tine dincolo de Iordan şi despre care ai depus mărturie, iată-L că bo-
tează, şi toţi se duc la El!“

27Ioan a răspuns: „Un om nu poate primi decât ce i-a fost dat din cer.
28Voi înşivă îmi sunteţi martori că am zis: «Nu sunt eu Mesia, ci am fost
trimis înaintea Lui». 29Cine are mireasă este mire, dar prietenul mirelui,
care stă acolo şi-l aude, simte o mare bucurie din cauza vocii mirelui.
Astfel deci, această bucurie a mea este perfectă. 30El trebuie să crească,
iar eu să mă micşorez.

31Cine vine de sus este deasupra tuturor; cine e de pe pământ este pă-
mântesc şi vorbeşte despre realităţi pământeşti. Cine vine din cer este
deasupra tuturor, 32depune mărturie cu privire la ce a văzut şi a auzit, şi
nimeni nu-I acceptă mărturia. 33Cine I-a acceptat mărturia a adeverit că
Dumnezeu este adevărat. 34Într-adevăr, Cel pe care L-a trimis Dumnezeu
spune cuvintele lui Dumnezeu, pentru că El Îi dă Spiritul fără măsură.

35Tatăl Îl iubeşte pe Fiu şi I-a dat totul în mâini. 36Cine crede în Fiu
are viaţa eternă; cine nu crede în Fiu nu va avea viaţa, ci mânia lui Dum-
nezeu rămâne peste el“.
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Iesus şi femeia din Samaria. Apa vieţii
Adevăraţii închinători ai lui Dumnezeu Io.7:37-39; Ap.22:17

4Iesus a aflat că fariseii auziseră spunându-se că El făcea şi boteza
mai mulţi discipoli decât Ioan. 2– De fapt, Iesus nu boteza El Însuşi,

ci discipolii Lui o făceau. – 3Atunci a părăsit Iudeea şi S-a întors în Ga-
lileea. 4Cum trebuia să traverseze Samaria, 5a ajuns într-un oraş al Sa-
mariei, numit Sihar, aproape de câmpul pe care Iacob îl dăduse fiului
său Iosif. 6Acolo se afla fântâna lui Iacob. Iesus, obosit de călătorie,
şedea la marginea fântânii. Era pe la amiază.

7O femeie din Samaria a venit să scoată apă. Iesus i-a zis: „Dă-Mi să
beau!“ 8Într-adevăr, discipolii se duseseră în oraş ca să cumpere de mân-
care. 9Samariteanca I-a zis: „Cum? Tu, care eşti Evreu, ceri să bei de la
mine, o samariteancă?“ – Evreii, într-adevăr, nu au relaţii cu samarite-
nii. –

10Iesus i-a răspuns: „Dacă ai fi ştiut care este cadoul lui Dumnezeu şi
cine e Cel care îţi spune: «Dă-Mi să beau!», tu însăţi I-ai fi cerut să bei,
şi El ţi-ar fi dat apă vie!“ 11Femeia I-a zis: „Doamne, n-ai găleată, şi fân-
tâna este adâncă. De unde ai avea deci această apă vie? 12Oare eşti Tu
mai mare decât Iacob, strămoşul nostru, care ne-a dat această fântână şi
care a băut din ea el însuşi, fiii lui şi turmele lui?“

13Iesus i-a răspuns: „Oricui va bea din această apă îi va fi din nou
sete, 14dar celui care va bea din apa pe care i-o voi da Eu nu-i va mai fi
sete niciodată, şi apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă
care va ţâşni până în viaţa eternă“.

15Femeia I-a zis: „Doamne, dă-mi această apă, ca să nu-mi mai fie
sete şi să nu mai vin până aici ca să scot apă!“ 16Iesus i-a zis: „Du-te de
cheamă-l pe soţul tău şi revino aici!“ 17Femeia I-a răspuns: „Nu am soţ“.
Iesus i-a zis: „Ai spus bine: «Nu am soţ», 18căci ai avut cinci soţi, şi băr-
batul pe care-l ai acum nu este soţul tău; în aceasta ai spus adevărul“.
19Femeia I-a zis: „Doamne, văd că eşti profet. 20Strămoşii noştri s-au în-
chinat pe muntele acesta, iar voi spuneţi că Ierusalimul este locul unde
trebuie să se închine oamenii“.

21Iesus i-a zis: „Femeie, crede-Mă că vine ora când nu vă veţi mai
închina Tatălui nici pe muntele acesta şi nici în Ierusalim. 22Voi vă în-
chinaţi la ce nu cunoaşteţi; noi ne închinăm la ce cunoaştem, căci salva-
rea vine de la evrei. 23Dar vine ora, şi acum a şi venit, când adevăraţii
închinători I se vor închina Tatălui în spirit şi în adevăr. Într-adevăr, aceş-
tia sunt închinătorii pe care îi caută Tatăl. 24Dumnezeu este Spirit, şi tre-
buie ca cei ce I se închină să I se închine în spirit şi în adevăr“.

25Femeia I-a zis: „Ştiu că trebuie să vină Mesia, Cel numit Cristos.
Când va veni, El ne va anunţa totul“. 26Iesus i-a zis: „Eu sunt Acela, Cel
care vorbeşte cu tine“.

27Chiar atunci au sosit discipolii Săi, şi se mirau că El vorbea cu o fe-
meie. Totuşi, niciunul n-a zis: „Ce-i ceri?“ sau: „De ce vorbeşti cu ea?“
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28Atunci femeia şi-a lăsat urciorul, s-a dus în oraş şi a zis locuitorilor:
29„Veniţi să vedeţi un Om care mi-a spus tot ce am făcut! Oare nu este
cumva Mesia?“ 30Ei au ieşit din oraş şi au venit spre El.

Lanul gata de seceriş Mt.9:37-38; 1.Cor.3:5-9
31Între timp, discipolii Îl rugau, zicând: „Învăţătorule, mănâncă!“

32Dar El le-a zis: „Eu am de mâncat o mâncare pe care voi n-o cunoaş-
teţi“. 33Discipolii îşi ziceau deci unii altora: „Oare I-a adus cineva de
mâncare?“ 34Iesus le-a zis: „Mâncarea Mea este să fac voia Celui care
M-a trimis şi să-I îndeplinesc lucrarea.

35Oare nu spuneţi voi că mai sunt patru luni până la seceriş? Ei bine,
vă spun, ridicaţi-vă ochii şi priviţi lanurile: sunt deja albe pentru sece-
riş. 36Cine seceră primeşte o plată şi adună rod pentru viaţa eternă, pen-
tru ca cine seamănă şi cine seceră să se bucure împreună. 37Astfel, zicala:
«Unul seamănă, dar altul seceră» este adevărată. 38Eu v-am trimis să se-
ceraţi acolo unde nu voi aţi lucrat; alţii au lucrat, iar voi aţi intrat în
munca lor“.

Credinţa samaritenilor Fap.8:12,14; Io.20:30-31
39Mulţi samariteni din acest oraş au crezut în Iesus din cauza cuvin-

telor femeii, care depunea această mărturie: „Mi-a spus tot ce-am făcut“.
40Astfel deci, când samaritenii au venit la El, L-au rugat să rămână cu ei.
El a rămas acolo două zile. 41Mult mai mulţi au crezut din cauza cuvin-
telor lui Iesus.

42Şi îi ziceau femeii: „Acum credem nu numai din cauza a ceea ce ai
spus tu, căci L-am auzit noi înşine, şi ştim că El este într-adevăr [Mesia,]
Salvatorul lumii!“

Iesus vindecă fiul unui funcţionar regal Evr.11:1,6
43După aceste două zile, Iesus a plecat de acolo ca să Se ducă în Ga-

lileea, 44căci El Însuşi spusese că un profet nu este onorat în patria lui.
45Când a ajuns în Galileea, a fost bine primit de galileenii care văzuseră
tot ce făcuse El în Ierusalim în timpul sărbătorii. Într-adevăr, şi ei se du-
seseră la sărbătoare.

46Iesus S-a întors deci în Cana din Galileea, unde schimbase apa în
vin. În Capernaum era un ofiţer al regelui al cărui fiu era bolnav. 47Când
a auzit că Iesus a venit din Iudeea în Galileea, s-a dus la El şi L-a rugat
să Se ducă să-i vindece fiul, căci era pe moarte. 48Iesus i-a zis: „Dacă nu
vedeţi semne şi minuni, nu credeţi?“ 49Ofiţerul regelui I-a zis: „Dom-
nule, vino până nu moare copilul meu!“

50Iesus i-a zis: „Du-te, fiul tău trăieşte!“ Omul a crezut cuvântul pe
care l-a spus Iesus şi a plecat. 51În timp ce se afla pe drum, sclavii lui
i-au ieşit în întâmpinare şi i-au zis: „Copilul tău trăieşte“. 52El i-a între-
bat la ce oră i-a mers mai bine, şi ei i-au zis: „Ieri pe la ora unu du-
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pă-amiază l-a lăsat febra“. 53Tatăl a recunoscut că era ora la care Iesus îi
spusese: „Fiul tău trăieşte“. Atunci a crezut el şi toată familia lui. 54Iesus
a făcut acest al doilea semn miraculos după ce S-a întors din Iudeea în
Galileea.

Iesus vindecă în sabat un bolnav la piscina Betesda

5După aceea, a fost o sărbătoare a evreilor, şi Iesus S-a dus la Ierusa-
lim. 2În Ierusalim, lângă Poarta Oilor, este o piscină numită în evre-

ieşte Betesda, care are cinci porticuri. 3Sub aceste porticuri zăceau o
mulţime de bolnavi, orbi, infirmi, paralizaţi; [ei aşteptau mişcarea apei,
4căci un înger cobora din când în când în piscină şi agita apa; şi primul
care cobora în apă după ce fusese agitată era vindecat, oricare ar fi fost
boala lui.]

5Acolo se găsea un om infirm de 38 de ani. 6Iesus l-a văzut zăcând şi,
ştiind că era bolnav de mult timp, i-a zis: „Vrei să fii vindecat?“ 7Infir-
mul I-a răspuns: „Doamne, nu am pe nimeni care să mă arunce în pisci-
nă atunci când este agitată apa şi, până mă duc eu, coboară altul îna-
intea mea“. 8Iesus i-a zis: „Scoală-te, ia-ţi targa şi umblă!“ 9Imediat omul
s-a vindecat, şi-a luat targa şi a început să umble. Acea zi era o zi de
sabat.

10Evreii i-au zis deci celui care fusese vindecat: „E sabat; nu-ţi este
permis să-ţi duci targa!“ 11El le-a răspuns: „Cel care m-a vindecat mi-a
zis: «Ia-ţi targa şi umblă!»“ 12Ei l-au întrebat: „Cine este omul care ţi-a
spus: «Ia-ţi [targa] şi umblă!»?“ 13Dar cel vindecat nu ştia cine era, căci
Iesus dispăruse în mulţimea care era adunată acolo.

14După aceea, Iesus l-a regăsit în templu şi i-a zis: „Iată că te-ai vin-
decat. Nu mai păcătui, ca să nu ţi se întâmple ceva mai rău!“ 15Omul a
plecat şi i-a anunţat pe evrei că Iesus era Cel care îl vindecase. 16De aceea
Îl persecutau evreii pe Iesus [şi căutau să-L facă să moară], pentru că fă-
cuse aceasta în ziua de sabat.

Iesus mărturiseşte despre Sine că este Fiul lui Dumnezeu Io.10:30-38
17Dar Iesus le-a răspuns: „Tatăl Meu lucrează până acum, şi Eu lucrez

de asemenea!“ 18Iată de ce căutau şi mai mult evreii să-L facă să moară,
deoarece nu doar că încălca sabatul, dar Îl şi numea pe Dumnezeu Tatăl
Său, făcându-Se pe Sine egal cu Dumnezeu.

19Iesus le-a dat acest răspuns: „Vă spun adevărul, Fiul nu poate face
nimic de la Sine, ci doar ce-L vede pe Tată făcând. Tot ce face Tatăl face
şi Fiul la fel. 20Într-adevăr, Tatăl îl iubeşte pe Fiu şi-I arată tot ce a făcut
El, şi îi va arăta lucrări mai mari decât acestea, ca să fiţi uimiţi. 21În-
tr-adevăr, aşa cum Tatăl învie morţii şi le dă viaţă, şi Fiul dă viaţă cui
vrea. 22Căci Tatăl nu judecă pe nimeni, ci I-a predat Fiului toată judecata,
23pentru ca toţi să-L onoreze pe Fiu aşa cum Îl onorează pe Tată. Cine
nu-L onorează pe Fiu nu-L onorează pe Tată, care L-a trimis.
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24Vă spun adevărul, cine ascultă Cuvântul Meu şi crede în Cel care
M-a trimis are viaţă eternă; el nu vine la judecată, ci a trecut din moarte
la viaţă. 25Vă spun adevărul, vine un timp, şi acum a şi venit, când mor-
ţii vor auzi vocea Fiului lui Dumnezeu, şi cei care o vor auzi vor trăi.

26Într-adevăr, aşa cum Tatăl are viaţa în Sine Însuşi, la fel I-a dat şi
Fiului să aibă viaţa în Sine Însuşi. 27El I-a dat şi puterea de a judeca,
pentru că este Fiul Omului. 28Nu vă miraţi de acest lucru, căci vine un
timp când toţi cei ce sunt în morminte vor auzi vocea Lui 29şi vor ieşi
afară: cei care vor fi făcut binele vor învia pentru viaţă, iar cei care vor
fi făcut răul vor învia pentru judecată. 30Eu nu pot să fac nimic de la
Mine Însumi; Eu judec după cum aud, şi judecata Mea este dreaptă, pen-
tru că nu caut să fac voia Mea, ci voia Tatei, care M-a trimis.

Tatăl depune mărturie despre Fiul Său 1.Io.5:6-13
31Dacă Eu sunt Cel care depun mărturie despre Mine Însumi, mărtu-

ria Mea nu este valabilă. 32Altul e Cel care depune mărturie în favoarea
Mea, şi ştiu că mărturia pe care o depune El despre Mine este adevărată.

33Voi aţi trimis o delegaţie la Ioan, şi el a depus mărturie pentru ade-
văr. 34Nu că accept o mărturie omenească, dar aceasta o spun pentru ca
voi să fiţi salvaţi. 35Ioan era lampa care ardea şi dădea lumină, şi voi aţi
vrut să vă bucuraţi un timp de lumina lui.

36Eu însă am o mărturie mai mare decât cea a lui Ioan: lucrările pe
care Tata Mi le-a dat să le îndeplinesc sunt cele care depun mărturie cu
privire la Mine că Tata este Cel care M-a trimis, 37şi Tata, care M-a tri-
mis, a depus şi El mărturie despre Mine. Voi nu I-aţi auzit niciodată
vocea, nici nu I-aţi văzut faţa, 38iar Cuvântul Lui nu locuieşte în voi,
pentru că voi nu credeţi în Cel pe care L-a trimis El. 39Voi studiaţi Scrip-
turile deoarece credeţi că prin ele aveţi viaţă eternă, şi ele sunt cele care
depun mărturie despre Mine; 40totuşi, voi refuzaţi să veniţi la Mine ca să
aveţi viaţă!

41Eu nu-Mi primesc gloria din partea oamenilor, 42dar ştiu că nu aveţi
iubirea lui Dumnezeu în voi. 43Eu am venit în numele Tatălui Meu, şi nu
Mă primiţi; dacă vine altul în propriul său nume, pe acela îl veţi primi.
44Cum puteţi să credeţi, voi care vă primiţi gloria unii de la alţii şi care
nu căutaţi gloria ce vine de la singurul Dumnezeu?

45Să nu credeţi că Eu vă voi acuza înaintea Tatei; cel care vă acuză
este Moise, în care v-aţi pus speranţa. 46Într-adevăr, dacă l-aţi crede pe
Moise, M-aţi crede şi pe Mine, pentru că el a scris cu privire la Mine.
47Dar întrucât nu credeţi ce-a scris el, cum veţi crede ce spun Eu?“

Hrănirea celor 5.000 Mt.14:13-21; Mc.6:30-44; Lc.9:10-17

6După aceea, Iesus a plecat pe celălalt mal al Mării Galileei, numită
şi Marea Tiberiadei. 2Îl urma o mare mulţime, pentru că oamenii ve-

deau semnele miraculoase pe care le făcea asupra celor bolnavi. 3Iesus
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S-a suit pe munte şi S-a aşezat acolo cu discipolii Lui. 4Se apropia Paş-
tele, sărbătoarea evreilor.

5Iesus Şi-a ridicat ochii şi a văzut o mare mulţime venind spre El.
I-a zis lui Filip: „De unde să cumpărăm pâini, pentru ca aceşti oameni
să aibă de mâncare?“ 6Spunea aceasta ca să-l pună la încercare, căci El
Însuşi ştia ce urma să facă. 7Filip I-a răspuns: „Pâinile pe care le-am
putea avea cu 200 de monede de argint n-ar ajunge ca fiecare să pri-
mească puţin din ele“. 8Unul dintre discipolii Lui, Andrei, fratele lui
Simon Petru, I-a zis: 9„Este aici un băieţel care are cinci pâini de orz şi
doi peşti, dar ce sunt acestea pentru atâţia oameni?“

10Iesus a zis: „Puneţi-i pe oameni să se aşeze!“ În locul acela era
multă iarbă. Deci ei s-au aşezat, în număr de vreo 5.000 de bărbaţi.
11Iesus a luat pâinile, I-a mulţumit lui Dumnezeu şi le-a împărţit [disci-
polilor, care le-au dat] celor care erau acolo; le-a împărţit şi din peşti, cât
au vrut. 12Când s-au săturat, El le-a zis discipolilor Lui: „Adunaţi bucă-
ţile rămase, ca să nu se piardă nimic!“ 13Ei le-au adunat deci şi au um-
plut 12 coşuri cu bucăţile care au rămas de la cele cinci pâini de orz după
ce au mâncat toţi.

14La vederea acestui semn miraculos pe care îl făcuse Iesus, aceşti
oameni ziceau: „Acest Om este cu adevărat profetul care trebuie să vină
în lume“. 15Totuşi Iesus, ştiind că ei vor veni să-L ia cu forţa ca să-L facă
rege, S-a retras din nou la munte, doar El singur.

Iesus umblă pe mare Mt.14:22-34; Mc.6:45-53
16Când s-a înserat, discipolii Lui au coborât la mare. 17S-au urcat în-

tr-o barcă pentru a traversa marea şi a se duce la Capernaum. Se făcuse
deja întuneric, şi Iesus încă nu venise la ei. 18Marea era agitată, pentru
că sufla un vânt puternic.

19După ce au vâslit cam cinci kilometri, L-au văzut pe Iesus umblând
pe mare şi apropiindu-Se de barcă, şi li s-a făcut teamă. 20Dar Iesus le-a
zis: „Eu sunt, nu vă temeţi!“ 21Ei au vrut atunci să-L ia în barcă, şi ime-
diat ea a ajuns la locul unde se duceau.

Poporul caută lucruri exterioare, nu adevărata salvare Io.5:39
22A doua zi, mulţimea rămasă de cealaltă parte a mării a văzut că

acolo era doar o singură barcă şi că Iesus nu Se suise în ea cu discipolii
Săi, ci că aceştia plecaseră singuri. 23Alte bărci au sosit din Tiberiada
aproape de locul unde mâncaseră pâinea, după ce Domnul Îi mulţumise
lui Dumnezeu. 24Când mulţimea a văzut că nici Iesus şi nici discipolii
Lui nu erau acolo, s-a suit în aceste bărci şi s-a dus la Capernaum în cău-
tarea lui Iesus. 25Ei L-au găsit de cealaltă parte a mării şi I-au zis: „În-
văţătorule, când ai venit aici?“

26Iesus le-a răspuns: „Vă spun adevărul, Mă căutaţi nu pentru că aţi
văzut semne miraculoase, ci pentru că aţi mâncat pâine şi v-aţi săturat.
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27Lucraţi nu pentru mâncarea perisabilă, ci pentru cea care rămâne pen-
tru viaţa eternă, cea pe care v-o va da Fiul Omului, căci pe El L-a ade-
verit cu amprentan Sa Tatăl, Dumnezeu Însuşi!“ 28Ei I-au zis atunci: „Ce
să facem ca să înfăptuim lucrările lui Dumnezeu?“

29Iesus le-a răspuns: „Lucrarea lui Dumnezeu este aceasta, să credeţi
în Cel pe care L-a trimis El“. 30Ei I-au zis: „Şi ce semn miraculos faci Tu
deci, ca să-l vedem şi să credem în Tine? Ce lucrezi Tu? 31Strămoşii
noştri au mâncat manăn în deşert, după cum este scris: El le-a dat să mă-
nânce pâine din cer“.n

Iesus Cristos – Pâinea vieţii
32Iesus le-a zis: „Vă spun adevărul, nu Moise v-a dat Pâinea din cer,

ci Tatăl Meu este Cel care vă dă adevărata Pâine din cer. 33Într-adevăr,
Pâinea lui Dumnezeu este Cel care coboară din cer şi dă viaţă lumii“.

34Ei I-au zis atunci: „Doamne, dă-ne totdeauna această pâine!“ 35Iesus
le-a zis: „Eu sunt Pâinea vieţii; celui care vine la Mine nu-i va mai fi
foame niciodată şi celui care crede în Mine nu-i va mai fi sete niciodată.
36Vă spun însă că M-aţi văzut, şi totuşi nu credeţi.

37Toţi cei pe care Mi-i dă Tata vor veni la Mine, şi nu voi da afară pe
cine vine la Mine. 38Într-adevăr, am coborât din cer nu ca să fac voia
Mea, ci cea a Celui care M-a trimis. 39Dar aceasta este voia [Tatei] care
M-a trimis, ca să nu pierd pe niciunul dintre toţi cei pe care Mi i-a dat
El, ci să-i învii în ziua de pe urmă. 40Într-adevăr, voia Tatălui Meu este
ca oricine Îl vede pe Fiu şi crede în El să aibă viaţă eternă, iar Eu îl voi
învia în ziua de pe urmă“.

41Evreii murmurau cu privire la El pentru că spusese: „Eu sunt Pâi-
nea coborâtă din cer“ 42şi ziceau: „Nu este acesta Iesus, fiul lui Iosif, ai
Cărui tată şi mamă îi cunoaştem? Atunci cum poate să spună: «Am co-
borât din cer»?“

43Iesus le-a răspuns: „Nu murmuraţi între voi! 44Nimeni nu poate veni
la Mine dacă nu-l atrage Tata, care M-a trimis, iar Eu îl voi învia în ziua
de pe urmă. 45În Profeţi este scris: Ei toţi vor fi învăţaţi de Dumnezeu.n

Astfel deci, oricine L-a auzit pe Tata şi s-a lăsat învăţat vine la Mine.
46Nimeni nu L-a văzut pe Tata, în afară de Cel care este de la Dumnezeu;
El L-a văzut pe Tata. 47Vă spun adevărul, cine crede [în Mine] are viaţă
eternă. 48Eu sunt Pâinea Vieţii. 49Strămoşii voştri au mâncat mană în de-
şert şi au murit. 50Iată cum este Pâinea care coboară din cer: cine va
mânca din ea nu va muri. 51Eu sunt Pâinea Vie coborâtă din cer. Dacă ci-
neva mănâncă din această Pâine va trăi pentru totdeauna, şi această Pâine
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este corpul Meu, pe care îl voi da pentru viaţa lumii“.
52Atunci evreii au început să se certe între ei, spunând: „Cum poate

Acesta să ne dea de mâncat corpul Lui?“ 53Iesus le-a zis: „Vă spun ade-
vărul, dacă nu mâncaţi corpul Fiului Omului şi dacă nu-I beţi sângele nu
aveţi viaţă în voi înşivă. 54Cine mănâncă corpul Meu şi bea sângele Meu
are viaţă eternă, şi Eu îl voi învia în ziua de pe urmă. 55Într-adevăr, cor-
pul Meu este cu adevărat o hrană, iar sângele Meu e cu adevărat o bău-
tură. 56Cine mănâncă corpul Meu şi bea sângele Meu rămâne în Mine,
iar Eu rămân în el.

57Aşa cum Tata care este viu M-a trimis, şi Eu trăiesc datorită Tatei,
tot astfel şi cine Mă mănâncă pe Mine va trăi datorită Mie. 58Iată cum e
Pâinea coborâtă din cer. Ea nu este ca [mana] pe care au mâncat-o stră-
moşii voştri; ei au murit, dar cine mănâncă din această Pâine va trăi pen-
tru totdeauna“. 59Iesus a zis aceste lucruri în timp ce dădea învăţătură în
sinagoga din Capernaum.

Cuvintele lui Iesus duc la dezbinare între discipoli
Evr.4:12-13; 10:38-39; 1.Pt.2:6-9
60După ce L-au auzit, mulţi dintre discipolii Lui au zis: „Acest cu-

vânt este dur; cine poate să-l asculte?“ 61Iesus ştia în sinea Sa că disci-
polii Lui murmurau cu privire la lucrul acesta. El le-a zis: „Aceasta vă
scandalizează? 62Dacă L-aţi vedea pe Fiul Omului suindu-Se acolo unde
era mai înainte? 63Spiritul este Cel care dă viaţă, carnea nu ajută la nimic.
Cuvintele pe care vi le-am spus sunt Spirit şi viaţă, 64dar între voi sunt
unii care nu cred“. Într-adevăr, Iesus ştia de la început cine sunt cei care
nu credeau şi cine era cel care Îl va trăda. 65El a adăugat: „Iată de ce
v-am spus că nimeni nu poate să vină la Mine decât dacă i-a fost dat de
Tatăl Meu“. 66Din acest moment, mulţi dintre discipolii Lui s-au retras
şi n-au mai mers cu El.

67Iesus le-a zis atunci celor doisprezece: „Nu vreţi să plecaţi şi voi?“
68Simon Petru I-a răspuns: „Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvin-
tele vieţii eterne, 69şi noi credem şi ştim că Tu eşti Sfântul lui Dumne-
zeu“. 70Iesus le-a răspuns: „Oare nu Eu v-am ales pe voi, cei doispre-
zece? Totuşi, unul dintre voi este un diavol“. 71El vorbea despre Iuda, fiul
lui Simon Iscariotn, căci el urma să-L trădeze, el, unul dintre cei doispre-
zece.

Fraţii necredincioşi ai lui Iesus Io.15:18-19

7După aceea, Iesus a continuat să străbată Galileea; nu voia să călă-
torească prin Iudeea, căci evreii încercau să-L ucidă. 2Se apropia săr-

bătoarea evreiască a Corturilor. 3Fraţii Lui I-au zis: „Pleacă de aici şi
du-Te în Iudeea, pentru ca şi discipolii Tăi să vadă ce faci. 4Nimeni nu
acţionează în secret dacă vrea să fie cunoscut. Întrucât faci aceste lu-
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cruri, arată-Te lumii!“ 5Într-adevăr, nici fraţii Lui nu credeau în El.
6Iesus le-a zis: „Timpul Meu încă n-a venit; pentru voi orice timp este

bun. 7Pe voi lumea nu vă poate urî, dar pe Mine Mă urăşte, pentru că Eu
depun mărturie cu privire la ea că modul ei de a acţiona este rău. 8Du-
ceţi-vă deci la această sărbătoare! Eu încă nu Mă duc acolo, pentru că
timpul Meu încă n-a venit“. 9Spunând aceasta, El a rămas în Galileea.

Iesus dă învăţătură la sărbătoarea Corturilor
Necredinţa evreilor Io.8:19-24
10După ce fraţii Lui au plecat la sărbătoare, S-a dus şi El, nu arătân-

du-Se, ci [ca] în secret. 11Evreii Îl căutau în timpul sărbătorii şi ziceau:
„Unde este?“ 12În mulţime se discuta mult cu privire la El. Unii spuneau:
„Este un Om bun!“ Alţii spuneau: „Nu, ci duce mulţimea în rătăcire!“
13Totuşi, de teama evreilor, nimeni nu vorbea în public despre El.

14Era deja mijlocul sărbătorii când Iesus S-a dus în templu şi a înce-
put să dea învăţătură. 15Evreii se mirau şi ziceau: „Cum de cunoaşte
Scripturile, El care n-a studiat niciodată?“

16Iesus le-a răspuns: „Învăţătura Mea nu este a Mea, ci vine de la Cel
care M-a trimis. 17Dacă cineva vrea să facă voia lui Dumnezeu, va şti
dacă învăţătura Mea vine de la Dumnezeu sau dacă vorbesc din propria
Mea iniţiativă.

18Cine vorbeşte din propria lui iniţiativă îşi caută propria glorie, dar
Cine caută gloria Celui care L-a trimis este un Om al adevărului, şi în El
nu e nesinceritate. 19Nu v-a dat Moise Legea? Şi totuşi niciunul dintre voi
n-o pune în practică. De ce încercaţi să Mă ucideţi?“ 20Mulţimea I-a răs-
puns: „Ai un demon! Cine caută să Te ucidă?“

21Iesus le-a răspuns: „Am făcut o singură lucraren, şi toţi vă miraţi.
22Moise v-a dat circumcizian – care nu vine de fapt de la el, ci de la patri-
arhi –, şi voi circumcideţi un om în ziua de sabat. 23Dar dacă un om este
circumcis în ziua de sabat ca să nu fie încălcată Legea lui Moise, atunci
de ce vă supăraţi pe Mine pentru că am vindecat un om întreg în ziua de
sabat? 24Nu judecaţi după aparenţe, ci faceţi o judecată dreaptă!“

Este Iesus Mesia? Mt.16:13-17
25Câţiva locuitori din Ierusalim ziceau: „Nu este acesta Cel pe care

caută să-L ucidă? 26Iată că vorbeşte liber, iar ei nu-I zic nimic! Nu cumva
au recunoscut conducătorii cu adevărat că El este Mesia? 27Totuşi, ştim
de unde e Omul acesta, dar când va veni Mesia, nimeni nu va şti de unde
este“.

28Iesus dădea învăţătură în templu, şi atunci a strigat: „Mă cunoaşteţi
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şi ştiţi de unde sunt! Totuşi, n-am venit din propria Mea iniţiativă, ci Cel
care M-a trimis este adevărat, şi voi nu-L cunoaşteţi. 29Eu Îl cunosc, pen-
tru că sunt de la El, şi El M-a trimis“. 30Ei căutau deci să-L aresteze, dar
nimeni n-a pus mâna pe El, pentru că timpul Său încă nu venise.

31Mulţi din mulţime au crezut în El şi ziceau: „Când va veni Mesia,
va face mai multe semne miraculoase decât a făcut Acesta?“ 32Fariseii
au auzit mulţimea murmurând aceste lucruri cu privire la El. Atunci
preoţii principali şi fariseii au trimis nişte gărzi să-L aresteze.

33Iesus a zis: „Mai sunt încă cu voi puţin timp, apoi Mă duc la Cel
care M-a trimis. 34Voi Mă veţi căuta şi nu Mă veţi găsi, şi acolo unde
sunt Eu voi nu puteţi veni“. 35Evreii au zis atunci între ei: „Unde o să Se
ducă, pentru ca noi să nu-L găsim? Se va duce oare la ai noştri împrăşti-
aţi printre greci, ca să-i înveţe pe neevrei? 36Ce înseamnă acest cuvânt pe
care l-a spus: «Voi Mă veţi căuta şi nu Mă veţi găsi, şi acolo unde sunt
Eu voi nu puteţi veni»?“

Râuri de apă vie Io.4:10-14; Ap.22:17
37În ultima zi, ziua cea mare a sărbătorii, Iesus S-a ridicat în picioare

şi a strigat: „Dacă cuiva îi este sete, să vină la Mine şi să bea! 38Cine
crede în Mine, din interiorul lui vor curge râuri de apă vie, aşa cum a zis
Scriptura“. 39Spunea aceasta despre Spiritul pe care trebuiau să-L pri-
mească cei care vor crede în El; într-adevăr, Spiritul [Sfânt] nu fusese
încă dat, pentru că Iesus nu fusese încă glorificat.

Dezbinare între evrei Lc.12:51
40După ce au auzit aceste cuvinte, unii din mulţime ziceau: „Acesta

este într-adevăr Profetul“. 41Alţii ziceau: „E Mesia“. Dar alţii ziceau:
„Oare din Galileea trebuie să vină Mesia? 42Oare nu spune Scriptura că
Mesia trebuie să vină din familia lui David şi din satul Betleem, de unde
era David?“ 43Aşa că mulţimea s-a dezbinat din cauza Lui. 44Unii dintre
ei voiau să-L aresteze, dar nimeni n-a pus mâna pe El.

45Astfel, gărzile s-au întors la preoţii principali şi la farisei, care
le-au zis: „De ce nu L-aţi adus?“ 46Gărzile au răspuns: „Niciodată n-a
vorbit cineva ca Omul acesta!“ 47Fariseii le-au zis: „Nu cumva v-aţi lăsat
şi voi înşelaţi? 48Oare a crezut în El vreunul dintre conducători sau din-
tre farisei? 49Dar această mulţime care nu cunoaşte Legea – sunt nişte
blestemaţi!“

50Nicodim, cel care se dusese mai înainte la Iesus [noaptea] şi care era
unul dintre ei, le-a zis: 51„Oare Legea noastră condamnă un om înainte
de a-l asculta mai întâi, ca să ştie ce a făcut?“ 52Ei i-au răspuns: „Nu
cumva eşti şi tu din Galileea? Cercetează bine, şi vei vedea că din Gali-
leea nu vine niciun profet!“

*[[53Apoi fiecare s-a dus acasă.
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Iesus şi femeia adulteră Io.3:17; Rom.2:1-3; 2:17-23

8Iesus S-a dus pe Muntele Măslinilor. 2Dis-de-dimineaţă S-a întors în
templu, şi tot poporul s-a apropiat de El. El S-a aşezat şi a început

să-i înveţe pe oameni.
3Atunci specialiştii în Lege şi fariseii au adus o femeie surprinsă pe

cale de a comite adulter. Au pus-o în mijlocul mulţimii 4şi I-au zis lui
Iesus: „Învăţătorule, această femeie a fost surprinsă chiar în timp ce co-
mitea adulterul. 5Moise, în Lege, ne-a ordonat să lapidăm asemenea
femei. Tu ce spui?“ 6Ei spuneau aceasta ca să-L pună la încercare, pen-
tru a-L putea acuza. Dar Iesus S-a aplecat şi a început să scrie cu dege-
tul pe pământ.

7Cum ei continuau să-L întrebe, El S-a ridicat şi le-a zis: „Acela din-
tre voi care este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea!“ 8Apoi
S-a aplecat din nou şi a continuat să scrie pe pământ.

9Când au auzit aceasta, [acuzaţi de conştiinţa lor,] au ieşit unul câte
unul, începând de la cei mai bătrâni, şi El a rămas singur cu femeia care
era în mijloc. 10Iesus S-a ridicat şi, [nemaivăzând pe nimeni în afară de
ea,] i-a zis: „Femeie, unde sunt cei care te acuzau? Nu te-a condamnat
nimeni?“ 11Ea a răspuns: „Nimeni, Doamne“. Iesus i-a zis: „Nici Eu nu
te condamn; du-te, şi de acum înainte să nu mai păcătuieşti.“]]

Iesus Cristos – Lumina lumii Io.1:4-5; 1:9-12; 5:36-37
12Iesus le-a vorbit din nou. El a zis: „Eu sunt Lumina lumii. Cine Mă

urmează nu va umbla în întuneric, ci va avea Lumina Vieţii“.
13Atunci fariseii I-au zis: „Tu Însuţi depui mărturie despre Tine; măr-

turia Ta deci nu este valabilă“. 14Iesus le-a răspuns: „Chiar dacă Eu
depun mărturie despre Mine Însumi, mărturia Mea e adevărată, căci ştiu
de unde am venit şi unde Mă duc, dar voi nu ştiţi nici de unde vin, nici
unde Mă duc.

15Voi judecaţi în mod omenesc, Eu nu judec pe nimeni. 16Şi chiar dacă
judec, judecata Mea este adevărată, pentru că nu sunt singur, ci sunt cu
Tata, care M-a trimis. 17În Legea voastră e scris că mărturia a doi oa-
meni este adevărată. 18Eu depun mărturie despre Mine Însumi, şi despre
Mine depune mărturie şi Tata, care M-a trimis“.

19Ei I-au zis deci: „Unde este Tatăl Tău?“ Iesus a răspuns: „Voi nu Mă
cunoaşteţi nici pe Mine, nici pe Tatăl Meu. Dacă M-aţi cunoaşte pe
Mine, L-aţi cunoaşte şi pe Tatăl Meu“. 20Iesus a spus aceste cuvinte în
timp ce-i învăţa pe oameni în templu, în locul unde era trezoreria, şi ni-
meni nu L-a arestat, pentru că încă nu-I venise ora.

21Iesus le-a zis din nou: „Eu Mă duc, şi voi Mă veţi căuta, dar veţi
muri în păcatul vostru; voi nu puteţi veni acolo unde Mă duc Eu“.
22Evreii ziceau deci: „Vrea cumva să Se omoare, pentru că spune: «Voi
nu puteţi veni acolo unde Mă duc Eu»?“

23El le-a zis: „Voi sunteţi de jos, Eu sunt de sus; voi sunteţi din lumea
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aceasta, Eu nu sunt din lumea aceasta. 24De aceea v-am spus că veţi muri
în păcatele voastre; într-adevăr, dacă nu credeţi că Eu suntn, veţi muri în
păcatele voastre“.

25Ei I-au zis: „Cine eşti Tu?“ Iesus le-a răspuns: „Ce vă spun de la în-
ceput? 26Am multe lucruri de spus şi de judecat cu privire la voi, dar Cel
care M-a trimis este adevărat, şi ce am auzit de la El spun lumii“. 27Ei nu
au înţeles că le vorbea despre Tată. 28Iesus le-a zis deci: „Când Îl veţi fi
înălţat pe Fiul Omului, atunci veţi recunoaşte că Eu sunt şi că nu fac
nimic de la Mine Însumi, ci că vorbesc după cum M-a învăţat Tata. 29Cel
ce M-a trimis este cu Mine; El nu M-a lăsat singur, pentru că fac tot-
deauna ce-I este plăcut“. 30În timp ce vorbea aceste lucruri, mulţi au cre-
zut în El.

Numai adevărul divin eliberează. Cauza împotrivirii faţă de adevăr
1.Io.1:5-10; 2.Cor.4:3-4; Gal.3:7,29
31Atunci Iesus le-a zis evreilor care crezuseră în El: „Dacă rămâneţi

în Cuvântul Meu, atunci sunteţi cu adevărat discipolii Mei, 32veţi cu-
noaşte Adevărul, iar Adevărul vă va face liberi“. 33Ei I-au răspuns: „Noi
suntem descendenţii lui Abraham şi n-am fost niciodată sclavii nimă-
nui. Cum poţi să spui: «Veţi deveni liberi»?“

34Iesus le-a răspuns: „Vă spun adevărul, oricine comite păcatul este
sclav al păcatului. 35Sclavul nu rămâne pentru totdeauna în familie, dar
fiul rămâne pentru totdeauna. 36Deci, dacă Fiul vă eliberează, veţi fi cu
adevărat liberi. 37Ştiu că sunteţi descendenţii lui Abraham. Totuşi, cău-
taţi să Mă ucideţi, întrucât Cuvântul Meu nu pătrunde în voi. 38Eu vor-
besc despre ceea ce am văzut la Tatăl Meu, iar voi faceţi ceea ce aţi auzit
de la tatăl vostru“.

39Ei I-au răspuns: „Tatăl nostru este Abraham!“ Iesus le-a zis: „Dacă
aţi fi copiii lui Abraham, aţi face faptele lui Abraham. 40Dar, în realitate,
voi căutaţi să Mă ucideţi, pe Mine, un Om care v-a spus adevărul pe care
l-a auzit de la Dumnezeu. Abraham n-a făcut aşa ceva. 41Voi faceţi fap-
tele tatălui vostru“. Ei I-au zis: „Noi nu ne-am născut copii nelegitimi;
avem un singur Tată: pe Dumnezeu“.

42Iesus le-a zis: „Dacă Dumnezeu ar fi Tatăl vostru, M-aţi iubi, căci
Eu am ieşit de la Dumnezeu şi vin din partea Lui. Eu n-am venit de la
Mine Însumi, ci El M-a trimis. 43De ce nu înţelegeţi limbajul Meu? Pen-
tru că nu puteţi să ascultaţi Cuvântul Meu. 44Voi îl aveţi ca tată pe dia-
vol şi vreţi să îndepliniţi dorinţele tatălui vostru. El a fost ucigaş încă de
la început şi nu se ţine de adevăr, pentru că în el nu există adevăr. Când
spune minciuna, vorbeşte din ale lui, pentru că el este mincinos şi tatăl
minciunii.

45Dar pe Mine, pentru că spun adevărul, nu Mă credeţi. 46Cine dintre
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voi Mă poate dovedi vinovat de păcat? Dacă spun adevărul, de ce nu
Mă credeţi? 47Cine este din Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu;
voi nu ascultaţi, pentru că nu sunteţi din Dumnezeu“.

Dezonorarea şi respingerea Fiului lui Dumnezeu
Rom.10:21; Fap.7:51
48Evreii I-au răspuns: „Nu avem dreptate să spunem că eşti samari-

teann şi că eşti posedat de demoni?“ 49Iesus le-a răspuns: „Eu nu sunt
posedat de demoni. Dimpotrivă, Îl onorez pe Tatăl Meu, iar voi Mă dez-
onoraţi pe Mine. 50Eu nu-Mi caut gloria. Este Unul care o caută şi care
judecă. 51Vă spun adevărul, dacă păzeşte cineva Cuvântul Meu nu va
muri niciodată“.

52[Atunci] evreii I-au spus: „Acum ştim cu siguranţă că eşti posedat
de demoni. Abraham a murit, profeţii la fel, şi Tu zici: «Dacă păzeşte ci-
neva Cuvântul Meu nu va muri niciodată». 53Oare eşti Tu mai mare decât
tatăl nostru Abraham, care a murit? Profeţii au murit şi ei. Cine Te
crezi?“

54Iesus le-a răspuns: „Dacă Eu Mă glorific pe Mine Însumi, gloria
Mea nu înseamnă nimic. Tatăl Meu este Cel care Mă glorifică, Cel des-
pre care voi spuneţi că este Dumnezeul vostru, 55şi totuşi nu L-aţi cunos-
cut. Eu însă Îl cunosc, iar dacă aş spune că nu-L cunosc, aş fi un min-
cinos la fel ca voi. Dar Eu Îl cunosc şi Îi păzesc Cuvântul. 56Abraham,
strămoşul vostru, s-a umplut de bucurie la gândul că va vedea ziua Mea;
el a văzut-o şi s-a bucurat“. 57Evreii I-au zis: „N-ai nici 50 de ani şi l-ai
văzut pe Abraham!“ 58Iesus le-a zis: „Vă spun adevărul, înainte ca Abra-
ham să se fi născut, Eu sunt“.

59Atunci au luat pietre ca să le arunce în El, dar Iesus S-a ascuns şi a
ieşit din templu [trecând prin mijlocul lor. Şi astfel a scăpat].

Vindecarea unui om născut orb 2.Cor.4:6

9În timp ce trecea, Iesus a văzut un orb din naştere. 2Discipolii Lui
L-au întrebat: „Învăţătorule, cine a păcătuit, el sau părinţii lui, de

s-a născut orb?“ 3Iesus le-a răspuns: „Nici omul acesta, nici părinţii lui
n-au păcătuit, ci ca să se manifeste în el lucrările lui Dumnezeu.

4Cât este zi, trebuie să facem lucrările Celui care M-a trimis; vine
noaptea, când nimeni nu poate să lucreze. 5Cât timp sunt în lume, sunt
Lumina lumii“. 6După ce a spus aceasta, a scuipat pe pământ şi a făcut
cu saliva nişte noroi, a uns cu noroi ochii [orbului] 7şi i-a zis: „Du-te să
te speli în bazinul Siloam“, nume care înseamnă „trimis“. El s-a dus,
s-a spălat şi a venit văzând.

8Vecinii lui şi cei care îl văzuseră mai înainte cerşind ziceau: „Nu
este oare cel care stătea şi cerşea?“ 9Unii ziceau: „El este“. Alţii ziceau:
„Nu, ci seamănă cu el“. Iar el afirma: „Eu sunt“. 10Ei i-au zis deci: „Cum
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[deci] ţi s-au deschis ochii?“ 11El le-a răspuns: „Omul care Se numeşte
Iesus a făcut noroi, mi l-a pus pe ochi şi mi-a zis: «Du-te la Siloam şi
spală-te!» Aşa că m-am dus, m-am spălat şi apoi am putut vedea“. 12Ei
i-au zis: „Unde este acest Om?“ El a răspuns: „Nu ştiu“.

Interogarea celui vindecat de către farisei Mt.23:13; Io.10:37-38
13Ei l-au adus la farisei pe omul care fusese orb. 14Iesus făcuse noroi

şi îi deschisese ochii într-o zi de sabat. 15La rândul lor, fariseii l-au în-
trebat cum şi-a recăpătat vederea. El le-a spus: „Mi-a pus noroi pe ochi,
m-am spălat, şi văd!“ 16Unii dintre farisei ziceau: „Acest Om nu vine de
la Dumnezeu, pentru că nu respectă sabatul“, dar alţii ziceau: „Cum
poate un om păcătos să facă asemenea semne miraculoase?“ Şi era dez-
binare între ei. 17I-au zis din nou orbului: „Tu ce spui despre El, pentru
că ţi-a deschis ochii?“ El a răspuns: „Este un profet“.

18Evreii nu au crezut că el fusese orb şi că îşi recăpătase vederea până
nu au trimis după părinţii lui. 19Ei i-au interogat, zicând: „Acesta este
fiul vostru, despre care spuneţi că s-a născut orb? Cum se face că vede
acum?“ 20Părinţii lui au răspuns: „Ştim că acesta este fiul nostru şi că
s-a născut orb, 21dar nu ştim cum se face că vede acum, nici cine i-a des-
chis ochii. Întrebaţi-l pe el însuşi, este destul de mare ca să vorbească în
ce-l priveşte“. 22Părinţii lui au spus aceasta fiindcă le era teamă de con-
ducătorii evrei. Într-adevăr, aceştia deciseseră deja să-l excludă din si-
nagogă pe cel care Îl va recunoaşte pe Iesus drept Mesia. 23Iată de ce au
zis părinţii lui: „Este destul de mare, întrebaţi-l pe el!“

24Fariseii l-au chemat a doua oară pe omul care fusese orb şi i-au zis:
„Dă glorie lui Dumnezeu! Noi ştim că acest Om este un păcătos“. 25El
le-a răspuns: „Dacă e păcătos sau nu, nu ştiu. Eu ştiu un singur lucru:
eram orb, dar acum văd“. 26Ei i-au zis [din nou]: „Ce ţi-a făcut? Cum
ţi-a deschis ochii?“ 27El le-a răspuns: „V-am spus deja, şi n-aţi ascultat.
De ce vreţi să auziţi din nou? Vreţi şi voi să deveniţi discipolii Lui?“
28Ei l-au insultat şi i-au zis: „Tu eşti discipolul Lui. Noi suntem discipolii
lui Moise. 29Noi ştim că Dumnezeu i-a vorbit lui Moise, dar Acesta nu
ştim de unde este“.

30Omul le-a răspuns: „Este uimitor că voi nu ştiţi de unde e, şi totuşi
El mi-a deschis ochii. 31Ştim că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoşi, dar
dacă cineva este pios şi face voia Lui, pe acela îl ascultă. 32Nu s-a mai
auzit niciodată spunându-se că cineva a deschis ochii unui om născut
orb. 33Dacă acest Om nu ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic“.
34Ei i-au răspuns: „Tu te-ai născut cu totul în păcat, şi ne înveţi pe noi!“
Şi l-au dat afară.

Orbii văd şi cei ce văd devin orbi Lc.10:21; 2.Cor.4:3-6
35Iesus a aflat că l-au dat afară. Întâlnindu-l, i-a zis: „Crezi tu în Fiul

Omului?“ 36El I-a răspuns: „Şi cine este, Doamne, ca să cred în El?“
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37Iesus i-a zis: „L-ai văzut, este Cel care vorbeşte cu tine“. 38Atunci el a
zis: „Cred, Doamne“. Şi s-a prosternat înaintea Lui.

39Apoi Iesus i-a zis: „Eu am venit în această lume pentru judecată,
pentru ca cei ce nu văd să vadă, iar cei ce văd să devină orbi“.

40Unii dintre fariseii care erau cu El au auzit aceste cuvinte şi I-au
zis: „Nu cumva şi noi suntem orbi?“ 41Iesus le-a răspuns: „Dacă aţi fi
orbi, n-aţi avea păcat. Dar, în realitate, voi spuneţi: «Vedem». [Astfel
deci,] păcatul vostru rămâne.

Păstorul cel Bun 1.Pt.2:24-25; 5:4

10Vă spun adevărul, cine nu intră pe poartă în ţarcul oilor, ci se ca-
ţără prin altă parte, este un hoţ şi un tâlhar. 2Dar cine intră pe

poartă e păstorul oilor. 3Portarul îi deschide, şi oile îi aud vocea; el îşi
cheamă pe nume oile care îi aparţin şi le duce afară. 4După ce le-a scos
afară pe toate, merge înaintea lor, iar oile îl urmează, pentru că îi cunosc
vocea. 5Ele nu vor urma un străin, ci vor fugi departe de el, pentru că nu
cunosc vocea străinilor“. 6Iesus le-a spus această parabolăn, dar ei n-au
înţeles despre ce le vorbea.

7Iesus le-a zis din nou: „Vă spun adevărul, Eu sunt Poarta oilor. 8Toţi
cei care au venit înaintea mea sunt hoţi şi tâlhari, dar oile nu i-au ascul-
tat. 9Eu sunt Poarta. Dacă intră cineva prin Mine, va fi salvat; va intra şi
va ieşi şi va găsi păşune. 10Hoţul nu vine decât ca să fure, să înjunghie
şi să distrugă; Eu am venit ca oile să aibă viaţă şi s-o aibă din abundenţă.

11Eu sunt Păstorul cel Bun. Păstorul cel Bun Îşi dă viaţa pentru oi.
12Salariatul simplu, care nu este păstor, şi căruia nu-i aparţin oile, când
vede lupul venind abandonează oile şi fuge, iar lupul le prinde şi le îm-
prăştie. 13[Salariatul simplu fuge] pentru că lucrează pentru bani şi nu-i
pasă de oi. 14Eu sunt Păstorul cel Bun şi Îmi cunosc oile, iar oile Mele
Mă cunosc pe Mine, 15la fel cum Mă cunoaşte Tata şi cum Îl cunosc Eu
pe Tata. Eu Îmi dau viaţa pentru oi.

16Am şi alte oi care nu sunt din acest ţarc; şi pe acelea trebuie să le
aduc; ele vor asculta vocea Mea, şi va fi o singură turmă, un singur Păs-
tor. 17De aceea Mă iubeşte Tata, pentru că Îmi dau viaţa ca s-o iau din
nou. 18Nu Mi-o ia nimeni, ci o dau Eu de la Mine. Am puterea s-o dau
şi am puterea s-o iau din nou. Acesta este ordinul pe care l-am primit de
la Tatăl Meu“.

19Din cauza acestor cuvinte s-a făcut din nou dezbinare între evrei.
20Mulţi dintre ei spuneau: „Are un demon şi este nebun. De ce-L ascul-
taţi?“ 21Alţii ziceau: „Aceste cuvinte nu sunt ale unui posedat de demoni.
Poate oare un demon să deschidă ochii unui orb?“

22Se ţinea atunci la Ierusalim sărbătoarea dedicării templului. Era
iarnă. 23Iesus Se plimba prin templu, sub porticul lui Solomon. 24Evreii
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L-au înconjurat şi I-au zis: „Până când ne laşi în suspans? Dacă Tu eşti
Mesia, spune-ne-o deschis!“

25Iesus le-a răspuns: „V-am spus, şi nu credeţi. Lucrările pe care le fac
în numele Tatălui Meu depun mărturie în favoarea Mea, 26dar voi nu cre-
deţi, pentru că nu faceţi parte dintre oile Mele, [cum v-am zis]. 27Oile
Mele ascultă vocea Mea, Eu le cunosc, şi ele Mă urmează. 28Eu le dau
viaţa eternă. Ele nu vor pieri niciodată, şi nimeni nu le va smulge din
mâna Mea. 29Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi, şi ni-
meni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu. 30Eu şi Tata suntem una“.

Necredinţa şi împotrivirea faţă de Fiul lui Dumnezeu Io.8:51-59
31Evreii au luat din nou pietre ca să-L lapideze. 32Iesus le-a zis:

„V-am arătat multe lucrări bune care vin de la Tatăl Meu; din cauza cărei
lucrări Mă lapidaţi?“ 33Evreii I-au răspuns: „Nu pentru o lucrare bună Te
lapidăm noi, ci pentru o blasfemie, pentru că Tu, care eşti Om, Te faci
Dumnezeu“.

34Iesus le-a răspuns: „Oare nu este scris în Legea voastră: Eu am zis:
«Sunteţi nişte dumnezei!n»? 35Dacă este adevărat că ea i-a numit dum-
nezei pe cei cărora le-a fost adresat Cuvântul lui Dumnezeu şi dacă
Scriptura nu poate fi anulată, 36cum puteţi să spuneţi Celui pe care Tatăl
L-a consacrat şi L-a trimis în lume: «Blasfemiezi!», şi aceasta pentru că
am afirmat: «Sunt Fiul lui Dumnezeu»? 37Dacă nu fac lucrările Tatălui
Meu, atunci să nu Mă credeţi! 38Dar dacă le fac, chiar dacă nu Mă cre-
deţi pe Mine, credeţi în aceste lucrări, ca să ştiţi şi să recunoaşteţi că
Tata este în Mine şi că Eu sunt în Tata!“

39Ei căutau [deci] să-L aresteze din nou, dar El a scăpat din mâinile
lor. 40Iesus S-a dus iarăşi pe celălalt mal al Iordanului, în locul unde bo-
tezase Ioan mai înainte, şi a rămas acolo. 41Mulţi oameni au venit la El;
ei spuneau: „Ioan n-a făcut niciun semn miraculos, dar tot ce a spus el
cu privire la acest Om era adevărat“. 42Şi mulţi au crezut în El acolo.

Învierea lui Lazăr Io.5:20-29; 1.Cor.15:20-27,54

11Un om, numit Lazăr, era bolnav. El era din Betania, orăşelul Ma-
riei şi al surorii ei Marta. 2– Maria era cea care a turnat parfum pe

picioarele Domnului şi le-a şters cu părul ei; fratele ei, Lazăr, era cel
bolnav. – 3Surorile I-au trimis vorbă lui Iesus: „Doamne, cel pe care-l iu-
beşti este bolnav“.

4Când a auzit aceasta, Iesus a zis: „Boala aceasta nu va ajunge la
moarte, ci este în vederea gloriei lui Dumnezeu, ca prin ea să fie glori-
ficat Fiul lui Dumnezeu“. 5Dar Iesus o iubea pe Marta, pe sora ei şi pe
Lazăr. 6Când a auzit deci că Lazăr era bolnav, a mai rămas două zile în
locul unde era. 7Apoi le-a zis discipolilor: „Să ne întoarcem în Iudeea!“
8Discipolii I-au zis: „Învăţătorule, nu demult evreii căutau să Te lapi-
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deze, şi Tu Te întorci acolo?“
9Iesus le-a răspuns: „Nu sunt oare douăsprezece ore pe zi? Dacă ci-

neva umblă în timpul zilei, nu se împiedică, pentru că vede lumina aces-
tei lumi; 10dar dacă cineva umblă în timpul nopţii, se împiedică, pentru
că lumina nu este în el“. 11După aceste cuvinte, El le-a zis: „Prietenul
nostru Lazăr a adormit, dar Mă duc să-l trezesc“.

12Discipolii I-au zis: „Doamne, dacă a adormit, se va face bine“. 13Dar
Iesus vorbise despre moartea lui Lazăr, ei însă au crezut că vorbea des-
pre odihna somnului. 14Atunci Iesus le-a spus deschis: „Lazăr a murit,
15şi, din cauza voastră, ca să credeţi, Mă bucur că n-am fost acolo. Dar
să mergem la el!“ 16Atunci Toma, numit Geamănul, a zis celorlalţi dis-
cipoli: „Să mergem şi noi ca să murim cu El“.

17La sosirea Sa, Iesus a aflat că Lazăr era deja de patru zile în mor-
mânt. 18Betania era aproape de Ierusalim, la mai puţin de trei kilometri,
19şi mulţi evrei veniseră la Marta şi la Maria ca să le consoleze pentru
moartea fratelui lor. 20Când Marta a auzit că sosea Iesus, I-a ieşit în în-
tâmpinare, dar Maria şedea în casă.

21Marta I-a zis lui Iesus: „Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu
n-ar fi murit. 22Dar [şi] acum, ştiu că tot ce-I vei cere lui Dumnezeu,
Dumnezeu Îţi va da“. 23Iesus i-a zis: „Fratele tău va învia!“ 24Marta I-a
răspuns: „Ştiu că va învia la înviere, în ziua de pe urmă“.

25Iesus i-a zis: „Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine va trăi,
chiar dacă moare, 26şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri nicio-
dată. Crezi aceasta?“ 27Ea I-a zis: „Da, Doamne, cred că Tu eşti Mesia,
Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume“.

28După ce a spus aceasta, ea s-a dus s-o cheme la o parte pe sora ei
Maria, zicându-i: „Învăţătorul este aici şi te cheamă“. 29La aceste cu-
vinte, Maria s-a ridicat repede şi s-a dus la El. 30Iesus încă nu intrase în
orăşel, ci era tot în locul unde-L întâlnise Marta. 31Evreii care erau cu ea
în casă şi o consolau au văzut-o ridicându-se deodată şi ieşind; ei au
urmat-o, crezând că se duce la mormânt, ca să plângă acolo.

32Maria deci, când a ajuns acolo unde era Iesus şi L-a văzut, a căzut
la picioarele Lui şi I-a zis: „Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu
n-ar fi murit“. 33Văzând-o plângând, pe ea şi pe evreii care veniseră cu
ea, Iesus a fost profund mişcat în spirit şi S-a tulburat. 34El a zis: „Unde
l-aţi pus?“ Ei I-au răspuns: „Doamne, vino şi vezi!“ 35Iesus a plâns.
36Atunci evreii au zis: „Iată cum îl iubea!“ 37Dar unii dintre ei au zis:
„El, care a deschis ochii orbului, nu putea oare să facă în aşa fel încât
omul acesta să nu moară?“

38Iesus, încă o dată profund mişcat, S-a dus la mormânt. Acesta era o
grotă, la intrarea căreia fusese pusă o piatră. 39Iesus a zis: „Daţi piatra la
o parte!“ Marta, sora celui mort, I-a zis: „Doamne, miroase deja, căci
este de patru zile acolo“. 40Iesus i-a zis: „Oare nu ţi-am spus că, dacă
crezi, vei vedea gloria lui Dumnezeu?“
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41Ei au dat deci piatra la o parte [de la locul unde fusese pus mortul].
Iesus Şi-a ridicat atunci ochii şi a zis: „Tată, Îţi mulţumesc pentru că
M-ai ascultat. 42Eu ştiam că Mă asculţi totdeauna, dar am vorbit din
cauza mulţimii care Mă înconjoară, ca să creadă că Tu M-ai trimis“.
43După ce a spus acestea, a strigat cu voce răsunătoare: „Lazăr, ieşi
afară!“ 44Mortul a ieşit cu picioarele şi mâinile legate cu fâşii de pânză
şi cu faţa înfăşurată într-un giulgiu. Iesus le-a zis: „Dezlegaţi-l şi lăsa-
ţi-l să meargă!“

45Mulţi dintre evreii care veniseră la Maria şi care văzuseră ce făcuse
Iesus au crezut în El. 46Dar unii dintre ei s-au dus la farisei şi le-au spus
ce făcuse Iesus.

Planul sanhedrinului de a-L ucide pe Iesus Lc.16:31; Lc.20:20:13-15
47Atunci preoţii principali şi fariseii au convocat sanhedrinuln şi au

zis: „Ce să facem? Într-adevăr, acest Om face multe semne miraculoase.
48Dacă Îl lăsăm să continue, toţi vor crede în El, şi vor veni romanii şi
ne vor distruge oraşul şi naţiunea“.

49Unul dintre ei, Caiafa, care în acel an era mare preot, a zis: „Voi nu
ştiţi nimic 50şi nu vă gândiţi că este în interesul nostru să moară un sin-
gur Om pentru popor şi să nu dispară întreaga naţiune“. 51Dar nu a spus
aceasta de la el însuşi, ci cum era mare preot în anul acela, a profeţit că
Iesus trebuia să moară pentru naţiune. 52Şi nu numai pentru naţiune, ci
şi ca să-i adune într-un singur Corp pe copiii lui Dumnezeu care sunt
împrăştiaţi.

53Astfel, din ziua aceea au plănuit să-I ia viaţa. 54De aceea, Iesus nu
mai circula în public printre evrei, ci a plecat de acolo în regiunea de
lângă deşert, într-un oraş numit Efraim, unde a rămas cu discipolii Săi.

55Paştele evreilor era aproape, şi mulţi oameni s-au dus de la ţară la
Ierusalim înainte de Paşte ca să se purifice. 56Ei Îl căutau pe Iesus şi-şi
spuneau unii altora în templu: „Ce credeţi, oare va veni la sărbătoare?“
57Dar preoţii principali şi fariseii dăduseră ordin ca, dacă cineva ştia unde
era Iesus, să-L denunţe, ca să-L aresteze.

Maria unge picioarele lui Iesus Mt.26:6-13; Mc.14:3-9

12Cu şase zile înainte de Paşte, Iesus a sosit în Betania, unde era
Lazăr pe care îl înviase. 2Acolo, I-au dat o cină. Marta servea la

masă, iar Lazăr era printre cei ce stăteau la masă cu El. 3Maria a luat o
jumătate de litru de parfum de nard pur foarte scump, l-a turnat pe pi-
cioarele lui Iesus, apoi le-a şters cu părul ei; casa s-a umplut de mirosul
parfumului.

4Unul dintre discipolii Lui, Iuda Iscariot, [fiul lui Simon], cel care
avea să-L trădeze, a zis: 5„De ce nu s-a vândut acest parfum cu 300 de
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monede de argint pentru a le da săracilor?“ 6El zicea aceasta nu pentru
că îi păsa de săraci, ci pentru că era un hoţ şi, cum ţinea punga, lua ce se
punea în ea.

7Iesus i-a zis atunci: „Las-o! Ea a păstrat acest parfum pentru ziua
înmormântării Mele. 8Într-adevăr, pe săraci îi aveţi totdeauna cu voi, în
timp ce pe Mine nu Mă aveţi totdeauna“. 9O mulţime mare de evrei a
aflat că Iesus era în Betania; ei au venit acolo nu numai din cauza Lui,
ci şi ca să-l vadă pe Lazăr, pe care îl înviase El. 10Preoţii principali au
decis să-l ucidă şi pe Lazăr, 11pentru că mulţi evrei îi părăseau şi cre-
deau în Iesus din cauza lui.

Intrarea lui Mesia Iesus în Ierusalim Mt.21:1-11; Mc.11:1-10
12A doua zi, o mulţime numeroasă de oameni veniţi la sărbătoare a

aflat că Iesus Se ducea la Ierusalim. 13Ei au luat ramuri de palmieri şi
I-au ieşit în întâmpinare. Ei strigau: „Osana! Binecuvântat să fie Cel ce
vine în numele Domnuluin, regele Israelului!“ 14Iesus a găsit un măgăruş
şi a încălecat pe el, după cum este scris: 15Nu te teme, fiica Sionului!
Iată-L pe Regele tău care vine, călare pe mânzul unei măgăriţe.n

16Pe moment, discipolii Lui n-au înţeles ce se petrecea, dar când Iesus
a fost glorificat şi-au amintit că aceste lucruri erau scrise cu privire la El
şi că fuseseră făcute pentru El. 17Mulţimea care fusese cu Iesus când îl
chemase pe Lazăr să iasă din mormânt şi-l înviase depunea mărturie
pentru El. 18De aceea, ea I-a ieşit în întâmpinare, pentru că aflase că El
făcuse acest semn miraculos. 19Fariseii şi-au zis deci unii altora: „Vedeţi
că nu câştigaţi nimic; iată că [toată] lumea s-a dus după El“.

20Erau şi nişte greci printre cei ce se duceau ca să se închine în tim-
pul sărbătorii. 21Ei i s-au adresat lui Filip, care era din Betsaida în Gali-
leea, şi i-au cerut: „Domnule, am vrea să-L vedem pe Iesus!“ 22Filip s-a
dus să-i spună lui Andrei, iar Andrei şi Filip s-au dus să-I spună lui Iesus.

Mesia Îşi anunţă moartea sacrificială şi glorificarea
Lc.9:21-25; Evr.2:9-10
23Iesus le-a răspuns: „A venit ora ca Fiul Omului să fie glorificat.

24Vă spun adevărul, dacă bobul de grâu căzut în pământ nu moare, ră-
mâne singur; dar dacă moare, produce mult rod. 25Cine îşi iubeşte viaţa
o va pierde, şi cine îşi urăşte viaţa în lumea aceasta o va păstra pentru
viaţa eternă. 26Dacă Mă serveşte cineva, să Mă urmeze, şi acolo unde
sunt Eu va fi şi servitorul Meu; dacă Mă serveşte cineva, Tata îl va onora.

27Acum sufletul Meu este tulburat. Şi ce să spun? «Tată, salvea-
ză-Măn din această oră!»? Nu, tocmai din acest motiv am venit până la
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această oră. 28Tată, glorifică-Ţi numele!“ Atunci s-a auzit din cer o voce:
„L-am glorificat şi-l voi mai glorifica“. 29Mulţimea care era acolo şi care
auzise spunea că era tunetul. Alţii ziceau: „I-a vorbit un înger“. 30Iesus
a luat iarăşi cuvântul: „Nu din cauza Mea s-a auzit această voce, ci din
cauza voastră. 31Acum are loc judecata acestei lumi; acum prinţul aces-
tei lumi va fi aruncat afară. 32Iar Eu, când voi fi înălţat de pe pământ, îi
voi atrage pe toţi la Mine“. 33Prin aceste cuvinte, El arăta cu ce fel de
moarte avea să moară.

34Mulţimea I-a răspuns: „Noi am auzit din Lege că Mesia va trăi pen-
tru totdeauna; cum poţi atunci să spui: «Trebuie ca Fiul Omului să fie
înălţat»? Cine este acest «Fiu al Omului»?“ 35Iesus le-a zis: „Lumina
este încă puţin timp cu voi. Umblaţi în timp ce aveţi Lumina, ca să nu
vă surprindă întunericul, căci cine umblă prin întuneric nu ştie unde se
duce. 36Cât timp aveţi Lumina, credeţi în ea, ca să deveniţi fii ai Lumi-
nii!“ După ce a spus acestea, Iesus a plecat şi S-a ascuns de ei.

Poporul stăruie în necredinţă Evr.3:7-8
37În pofida tuturor semnelor miraculoase pe care le făcuse înaintea

lor, ei tot nu credeau în El, 38ca să se împlinească cuvântul rostit de pro-
fetul Isaia: Doamne, cine a crezut mesajul nostru şi cui i-a fost revelat
braţul Domnuluin? 39De aceea nu puteau să creadă, pentru că Isaia a mai
spus: 40El le-a orbit ochii şi le-a împietrit inima ca să nu vadă cu ochii,
să nu înţeleagă în inimă, să nu se convertească şi să nu-i vindec.n 41Isaia
a spus aceste lucruri pentru că a văzut gloria Lui şi a vorbit despre El.

42Cu toate acestea, chiar dintre conducători, mulţi au crezut în El, dar,
din cauza fariseilor, nu declarau în public aceasta, ca să nu fie excluşi din
sinagogă. 43Într-adevăr, au iubit mai mult gloria oamenilor decât gloria
lui Dumnezeu.

44Iesus a strigat astfel: „Cine crede în Mine nu crede numai în Mine,
ci şi în Cel ce M-a trimis pe Mine, 45iar cine Mă vede pe Mine Îl vede
pe Cel ce M-a trimis pe Mine. 46Eu, Lumina, am venit în lume pentru ca
oricine crede în Mine să nu rămână în întuneric.

47Dacă aude cineva cuvintele Mele şi nu le păzeşte, nu Eu îl judec,
căci am venit nu ca să judec lumea, ci s-o salvez. 48Cine Mă respinge şi
nu acceptă cuvintele Mele îşi are deja judecătorul: Cuvântul pe care
l-am rostit, el îl va judeca în ziua de pe urmă. 49Într-adevăr, Eu n-am vor-
bit din iniţiativa Mea, ci Tata, care M-a trimis, Mi-a dat un ordin: ce să
spun şi ce să vorbesc, 50şi ştiu că ordinul Lui e viaţa eternă. Deci, ceea
ce vorbesc Eu este exact ce Mi-a zis Tata să spun“.
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Ultima cină de Paşte şi spălarea picioarelor Mt.26:19-20

13Înainte de sărbătoarea Paştelui, Iesus, ştiind că I-a venit ora să
plece din această lume la Tatăl Său, şi pentru că îi iubea pe ai Săi

care erau lume, i-a iubit până la extrem.
2În timpul cinei, diavolul deja pusese în inima lui Iuda, fiul lui Simon

Iscariot, gândul de a-L trăda. 3Iesus, ştiind că Tata I-a dat totul în mâini,
că venise de la Dumnezeu şi că Se întorcea la Dumnezeu, 4S-a ridicat de
la masă, Şi-a scos haina şi a luat un ştergar cu care S-a încins. 5Apoi a
turnat apă într-un lighean şi a început să spele picioarele discipolilor Lui
şi să le şteargă cu ştergarul cu care era încins.

6Când a ajuns la Simon Petru, acesta I-a zis: „Doamne, Tu să-mi speli
picioarele?“ 7Iesus i-a răspuns: „Tu nu ştii acum ce fac Eu, dar vei înţe-
lege după aceea“. 8Petru I-a zis: „Nu, niciodată nu-mi vei spăla picioa-
rele!“ Iesus i-a răspuns: „Dacă nu te spăl Eu, nu vei avea parte cu Mine“.
9Simon Petru I-a zis: „Doamne, nu numai picioarele, ci şi mâinile şi ca-
pul“. 10Iesus i-a zis: „Cine s-a îmbăiat nu are nevoie să-şi spele decât pi-
cioarele pentru a fi în întregime curat, şi voi sunteţi curaţi, dar nu toţi“.
11Într-adevăr, El îl cunoştea pe cel care avea să-L trădeze, de aceea a
spus: „Nu toţi sunteţi curaţi“.

12După ce le-a spălat picioarele, Şi-a luat haina, S-a aşezat din nou la
masă şi le-a zis: „Înţelegeţi ce v-am făcut? 13Voi Mă numiţi Învăţător şi
Domn, şi aveţi dreptate, căci sunt. 14Deci, dacă Eu, Domnul şi Învăţăto-
rul, v-am spălat picioarele, atunci şi voi trebuie să vă spălaţi picioarele
unii altora, 15căci v-am dat un exemplu, ca să faceţi şi voi cum v-am fă-
cut Eu vouă. 16Vă spun adevărul, sclavul nu este mai mare decât stăpâ-
nul lui şi mesagerul nu e mai mare decât cel care l-a trimis. 17Dacă ştiţi
aceste lucruri, sunteţi fericiţi dacă le faceţi.

Iesus şi trădătorul Mt.26:21-25; Mc.14:18-21; Lc.22:21-23
18Nu vorbesc despre voi toţi: Eu îi cunosc pe cei pe care i-am ales.

Dar trebuie să se împlinească Scriptura: Cine mănâncă pâine cu Mine
şi-a ridicat călcâiul împotriva Mea.n 19Vă spun de acum, înainte să se în-
tâmple, pentru ca atunci când se va întâmpla să credeţi că Eu suntn.

20Vă spun adevărul, cine îl primeşte pe cel trimis de Mine Mă pri-
meşte pe Mine, iar cine Mă primeşte pe Mine Îl primeşte pe Cel ce
M-a trimis pe Mine“.

21După ce a spus aceste cuvinte, Iesus a fost tulburat în spirit şi a măr-
turisit, zicând: „Vă spun adevărul, unul dintre voi Mă va trăda“. 22Disci-
polii s-au uitat unii la alţii, fără să ştie despre cine vorbea. 23Unul dintre
discipolii Lui, cel pe care-l iubea Iesus, stătea la masă alături de Iesus.
24Simon Petru i-a făcut deci semn să întrebe cine era cel despre care vor-
bea Iesus. 25Acest discipol s-a aplecat spre Iesus şi i-a zis: „Doamne,
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cine este?“ 26Iesus i-a răspuns: „Este cel căruia îi voi da această bucăţică
de pâine după ce am înmuiat-o în castron“. Apoi El a înmuiat bucăţica
şi i-a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscariot.

27De îndată ce Iuda a luat bucăţica, Satan a intrat în el. Iesus i-a zis:
„Ce faci, fă repede!“ 28Nimeni dintre cei care erau la masă n-a înţeles de
ce i-a spus aceasta. 29Cum Iuda ţinea punga, unii credeau că Iesus îi
zicea: „Cumpără ce avem nevoie pentru sărbătoare!“ sau îi cerea să dea
ceva celor săraci. 30După ce a luat deci bucăţica de pâine, Iuda a ieşit
imediat. Era noapte.

Glorificarea lui Iesus şi porunca cea nouă Io.15:12-14,17
31După ce a ieşit Iuda, Iesus a zis: „Acum este glorificat Fiul Omu-

lui, şi Dumnezeu e glorificat în El. 32Dacă Dumnezeu este glorificat în
El, şi Dumnezeu Îl va glorifica în Sine Însuşi şi Îl va glorifica imediat.

33Copilaşilor, mai sunt cu voi doar puţin timp. Mă veţi căuta, şi ce
am spus evreilor: «Voi nu puteţi veni acolo unde Mă duc Eu» vă spun şi
vouă acum.

34Vă dau o poruncă nouă: Iubiţi-vă unii pe alţii. După cum v-am iubit
Eu, aşa iubiţi-vă şi voi unii pe alţii. 35Prin aceasta vor recunoaşte toţi că
sunteţi discipolii Mei: dacă aveţi iubire unii pentru alţii“.

Anunţul renegării lui Petru Mt.26:31-35
36Simon Petru I-a zis: „Doamne, unde Te duci?“ Iesus i-a răspuns:

„Tu nu Mă poţi urma acum acolo unde Mă duc, dar Mă vei urma mai târ-
ziu“. 37Petru I-a zis: „Doamne, de ce nu Te pot urma acum? Eu îmi voi
da viaţa pentru Tine!“ 38Iesus i-a răspuns: „Îţi vei da viaţa pentru Mine?
Îţi spun adevărul, nu va cânta cocoşul înainte de a Mă fi renegat de trei
ori.

Iesus Cristos, singura cale la Tatăl Său Evr.11:10,16; 1.Tim.2:5

14Să nu vi se tulbure inima! Credeţi în Dumnezeu şi credeţi în Mine!
2În casa Tatălui Meu sunt multe locuinţe; dacă n-ar fi aşa, v-aş fi

spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. 3Şi după ce Mă voi duce şi vă
voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca să fiţi şi voi
acolo unde sunt Eu. 4Voi ştiţi calea spre locul unde Mă duc Eu“.

5Toma I-a zis: „Doamne, nu ştim unde Te duci. Cum putem şti ca-
lea?“ 6Iesus i-a răspuns: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu
vine la Tata decât prin Mine. 7Dacă M-aţi cunoaşte, L-aţi cunoaşte şi pe
Tatăl Meu. Şi de acum Îl veţi cunoaşte, şi L-aţi văzut“.

8Filip I-a zis: „Doamne, arată-ni-L pe Tată şi ne este de-ajuns!“ 9Iesus
i-a zis: „Sunt de atâta timp cu voi, şi nu M-ai cunoscut, Filip? Cine
M-a văzut pe Mine L-a văzut pe Tata. Cum de spui: «Arată-ni-L pe
Tată!»?! 10Nu crezi că Eu sunt în Tata, şi Tata este în Mine? Cuvintele pe
care vi le spun nu le spun de la Mine Însumi, ci Tata, care rămâne în
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Mine, este Cel care Îşi face lucrările Lui. 11Credeţi-Mă că Eu sunt în
Tata, şi Tata în Mine! Dacă nu, atunci credeţi cel puţin din cauza aces-
tor lucrări!

12Vă spun adevărul, cine crede în Mine va face şi el lucrările pe care
le fac Eu, şi va face lucrări mai mari decât acestea, pentru că Eu Mă duc
la Tatăl Meu. 13Tot ce veţi cere în numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl
să fie glorificat în Fiu. 14Dacă veţi cere un lucru în numele Meu, Eu îl voi
face.

Promisiunea Spiritului Sfânt. Ascultare şi iubire Io.16:5
15Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele, 16iar Eu Îl voi ruga pe

Tata, şi El vă va da un alt Apărător, care să fie cu voi pentru totdeauna:
17Spiritul adevărului, pe care lumea nu-L poate accepta, pentru că nu-L
vede şi nu-L cunoaşte. [Dar] voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va
fi în voi.

18Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi. 19Încă puţin, şi lumea
nu Mă va mai vedea, dar voi Mă veţi vedea, pentru că Eu trăiesc şi veţi
trăi şi voi. 20În ziua aceea veţi şti că Eu sunt în Tatăl Meu, că voi sunteţi
în Mine şi că Eu sunt în voi. 21Cine are poruncile Mele şi le păzeşte este
cel care Mă iubeşte; cine Mă iubeşte va fi iubit de Tatăl Meu, şi Eu de
asemenea îl voi iubi şi Mă voi face cunoscut lui“.

22Iuda, nu Iscariot, I-a zis: „Doamne, cum se face că Te vei face cu-
noscut nouă şi nu lumii?“ 23Iesus i-a răspuns: „Dacă Mă iubeşte cineva,
va păzi Cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi; Noi vom veni la el şi Ne
vom face locuinţa în el. 24Cine nu Mă iubeşte nu păzeşte cuvintele Mele,
şi cuvântul pe care-l auziţi nu vine de la Mine, ci de la Tata, care M-a tri-
mis. 25V-am spus aceste lucruri cât încă sunt cu voi, 26dar Apărătorul,
Spiritul Sfânt, pe care Tata Îl va trimite în numele Meu, vă va învăţa
toate lucrurile şi vă va reaminti tot ce v-am spus Eu.

Pacea lui Iesus Cristos Io.16:33; Fil.4:6-7
27Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Eu nu v-o dau aşa cum o dă lumea.

Să nu vi se tulbure inima şi să nu se înspăimânte!
28Aţi auzit că v-am spus: «Mă duc şi Mă voi întoarce la voi». Dacă

M-aţi iubi, v-aţi bucura că Mă duc la Tata, pentru că Tata este mai mare
decât Mine. 29V-am spus acum aceste lucruri, înainte de a se întâmpla,
pentru ca, atunci când se vor întâmpla, să credeţi. 30Nu voi mai vorbi
mult cu voi, pentru că vine prinţul acestei lumi, şi el nu are nimic în
Mine, 31ci această lume trebuie să afle că Eu Îl iubesc pe Tata şi că fac
exact aşa cum Mi-a poruncit Tata. Ridicaţi-vă, să plecăm de aici!

Viţa-de-vie şi mlădiţele Gal.5:22; Ef.3:17-19; Col.2:6-7

15Eu sunt adevărata Viţă, şi Tatăl Meu este Viticultorul. 2Pe orice
mlădiţă care este în Mine şi nu produce rod, El o ridică; şi pe orice
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mlădiţă care produce rod o curăţă, ca să producă şi mai mult rod. 3Voi
sunteţi deja curaţi din cauza Cuvântului pe care vi l-am predicat. 4Ră-
mâneţi în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. Aşa cum mlădiţa nu poate să
producă rod de la sine dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi
produce rod dacă nu rămâneţi în Mine.

5Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine
rămân Eu produce mult rod, căci fără Mine nu puteţi face nimic. 6Dacă
cineva nu rămâne în Mine, este aruncat afară ca mlădiţa şi se usucă; apoi
mlădiţele se adună, se aruncă în foc, şi ele ard.

7Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, atunci
cereţi tot ce doriţi, şi vi se va da. 8Prin aceasta este glorificat Tatăl Meu,
că voi produceţi mult rod, arătând astfel că sunteţi discipolii Mei.

9Aşa cum M-a iubit Tata, aşa v-am iubit şi Eu. Rămâneţi în iubirea
Mea! 10Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în iubirea Mea, aşa cum
şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân în iubirea Lui. 11V-am
spus aceste lucruri pentru ca bucuria Mea să fie în voi, şi bucuria voas-
tră să fie deplină.

Porunca iubirii Io.13:34-35; 1.Io.3:16-18; 4:7-12
12Iată porunca Mea: iubiţi-vă unii pe alţii aşa cum v-am iubit Eu!

13Nimeni nu are o iubire mai mare decât aceasta: să-şi dea viaţa pentru
prietenii lui. 14Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ce vă poruncesc Eu.
15Nu vă mai numesc sclavi, pentru că sclavul nu ştie ce face stăpânul
lui, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit
de la Tatăl Meu. 16Nu voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi şi
v-am desemnat să mergeţi, să produceţi rod şi rodul vostru să rămână,
pentru ca orice Îi veţi cere Tatei în numele Meu să vă dea. 17Vă porun-
cesc aceasta: să vă iubiţi unii pe alţii!

Ura lumii pe discipoli. Anunţul persecuţiilor
Mt.10:22-33; 2.Tim.3:12
18Dacă lumea vă urăşte, să ştiţi că pe Mine M-a urât înaintea voastră.

19Dacă aţi fi din lume, lumea v-ar iubi ca pe ai ei; dar pentru că nu sun-
teţi din lume, ci Eu v-am ales din lume, de aceea vă urăşte lumea.

20Amintiţi-vă cuvântul pe care vi l-am spus: «Sclavul nu este mai
mare decât stăpânul lui». Dacă pe Mine M-au persecutat, vă vor perse-
cuta şi pe voi; dacă au păzit Cuvântul Meu, îl vor păzi şi pe al vostru.
21Dar vă vor face toate acestea din cauza numelui Meu, pentru că nu-L
cunosc pe Cel ce M-a trimis.

22Dacă n-aş fi venit şi nu le-aş fi vorbit, n-ar avea păcat, dar acum nu
au nicio scuză pentru păcatul lor. 23Cine Mă urăşte pe Mine Îl urăşte şi
pe Tatăl Meu. 24Dacă n-aş fi făcut între ei lucrări pe care nimeni altcineva
nu le-a făcut, n-ar avea păcat, dar acum le-au văzut şi Ne-au urât atât pe
Mine, cât şi pe Tatăl Meu. 25Astfel s-a împlinit cuvântul scris în Legea
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lor: M-au urât fără motiv.n
26Când va veni Apărătorul pe care-L voi trimite din partea Tatei, Spi-

ritul adevărului care vine de la Tata, El va depune mărturie despre Mine.
27Şi voi veţi depune mărturie despre Mine, pentru că sunteţi cu Mine de
la început.

16V-am spus aceste lucruri ca să nu vă poticniţi. 2Vă vor exclude
din sinagogi, şi va veni chiar timpul când toţi cei care vă vor ucide

vor crede că-I aduc închinare lui Dumnezeu. 3Ei vă vor face aceasta pen-
tru că nu L-au cunoscut nici pe Tata, nici pe Mine. 4V-am spus aceste lu-
cruri pentru ca atunci când le va veni timpul să vă amintiţi că Eu vi
le-am spus. Nu v-am spus acestea de la început, pentru că eram cu voi.

Lucrarea Spiritului Sfânt Io.14:16-17,26; 15:26; 1.Cor.2:7-16
5Acum Mă duc la Cel care M-a trimis, şi niciunul dintre voi nu Mă

întreabă: «Unde Te duci?» 6Dar pentru că v-am vorbit astfel, întristarea
v-a umplut inima. 7Totuşi, Eu vă spun adevărul: este mai bine pentru voi
că plec. Într-adevăr, dacă nu plec, Apărătorul nu va veni la voi; dar, dacă
Mă duc, Îl voi trimite la voi şi, 8când va veni El, va convinge lumea în
ce priveşte păcatul, dreptitudinea şi judecata: 9în ce priveşte păcatul,
pentru că ei nu cred în Mine; 10în ce priveşte dreptitudinea, pentru că
Mă duc la Tatăl Meu şi nu Mă veţi mai vedea; 11în ce priveşte judecata,
pentru că prinţul acestei lumi este condamnat.

12Am încă multe să vă spun, dar acum nu le puteţi suporta. 13Când va
veni Apărătorul, Spiritul adevărului, vă va conduce în tot adevărul, căci
nu va vorbi de la El Însuşi, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va anunţa
lucrurile viitoare. 14El Mă va glorifica, pentru că va lua din ce este al
Meu şi vă va anunţa. 15Tot ce are Tata e al Meu; de aceea v-am spus că
va lua din ce este al Meu şi vă va anunţa.

Viitoarea jale şi bucurie a discipolilor Io.14:18-19; 14:27-29
16Încă puţin, şi nu Mă veţi mai vedea; şi, din nou, încă puţin, şi Mă

veţi vedea, [pentru că Mă duc la Tata]“. 17Atunci unii dintre discipolii Lui
au zis între ei: „Ce-a vrut să ne spună cu: «încă puţin, şi nu Mă veţi mai
vedea; şi, din nou, încă puţin şi Mă veţi vedea»? Şi «pentru că Mă duc
la Tata»?“ 18Ei ziceau deci: „Ce vrea să spună cu: «încă puţin»? Nu ştim
despre ce vorbeşte“.

19Iesus a înţeles că voiau să-L întrebe şi le-a zis: „Vă întrebaţi între
voi ce am vrut să spun cu: «încă puţin şi nu Mă veţi mai vedea; şi, din
nou, încă puţin şi Mă veţi vedea»? 20Vă spun adevărul, voi veţi plânge
şi vă veţi jeli, în timp ce lumea se va bucura; veţi fi în întristare, dar în-
tristarea voastră se va schimba în bucurie. 21Femeia, când naşte, simte în-
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tristare, pentru că i-a venit ora de suferinţă, dar după ce a născut copilul
nu-şi mai aminteşte de durere, din cauza bucuriei că a născut un om pe
lume.

22Şi voi sunteţi trişti acum, dar vă voi vedea din nou, şi inima vi se va
bucura, şi nimeni nu vă va lua bucuria. 23În ziua aceea nu Mă veţi mai
întreba de nimic. Vă spun adevărul, tot ce veţi cere Tatei în numele Meu,
El vă va da. 24Până acum n-aţi cerut nimic în numele Meu. Cereţi, şi veţi
primi, pentru ca bucuria voastră să fie deplină!

25V-am spus aceste lucruri în parabole. Vine timpul când nu vă voi
mai vorbi în parabole, ci vă voi vorbi deschis despre Tata. 26În ziua aceea
veţi cere în numele Meu, şi nu vă spun că Îl voi ruga pe Tata pentru voi.
27Într-adevăr, Însuşi Tata vă iubeşte, fiindcă voi M-aţi iubit şi aţi crezut
că Eu am ieşit de la Dumnezeu. 28Am ieşit de la Tata şi am venit în lume;
acum părăsesc lumea şi Mă întorc la Tata“.

29Discipolii Lui I-au zis: „Uite! Acum vorbeşti deschis şi nu mai fo-
loseşti nicio parabolă. 30Acum ştim că ştii totul şi că n-ai nevoie să Te în-
trebe nimeni; de aceea, credem că ai ieşit de la Dumnezeu“. 31Iesus le-a
răspuns: „Acum credeţi? 32Iată că vine timpul, şi a şi venit, ca să fiţi ri-
sipiţi fiecare la ale lui, iar pe Mine să Mă lăsaţi singur. Totuşi, nu sunt
singur, pentru că Tata este cu Mine.

33V-am spus aceasta ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea de su-
ferit, dar curaj, Eu am învins lumea!“

Rugăciunea lui Iesus Cristos pentru discipolii Săi
Rom.8:34; Evr.7:24-28

17După ce a vorbit astfel, Iesus Şi-a ridicat ochii spre cer şi a zis:
„Tată, a venit timpul! Glorifică-Ţi Fiul, pentru ca şi Fiul să Te

glorifice pe Tine! 2I-ai dat putere peste orice fiinţă omenească, pentru a
da viaţă eternă tuturor celor pe care I i-ai dat. 3Viaţa eternă este aceasta:
să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Cel pe care
L-ai trimis Tu, Iesus Cristos. 4Eu Te-am glorificat pe pământ, am termi-
nat lucrarea pe care Mi-ai dat-o de făcut. 5Acum, Tată, glorifică-Mă în
prezenţa Ta cu gloria pe care o aveam la Tine înainte de a exista lumea!

6Am făcut cunoscut numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat din
lume. Ei erau ai Tăi, şi Tu Mi i-ai dat, şi ei au păzit Cuvântul Tău. 7Acum
ei ştiu că tot ce Mi-ai dat vine de la Tine, 8pentru că le-am dat cuvintele
pe care Mi le-ai dat Tu, iar ei le-au acceptat şi au recunoscut cu adevă-
rat că am ieşit de la Tine, şi au crezut că Tu M-ai trimis.

9Eu pentru ei Te rog. Nu Mă rog pentru lume, ci pentru cei pe care Mi
i-ai dat, pentru că sunt ai Tăi. 10Tot ce este al Meu e al Tău şi ce este al
Tău e al Meu, şi am fost glorificat în ei. 11Eu nu mai sunt în lume, dar ei
sunt în lume, în timp ce Eu vin la Tine. Sfinte Tată, păzeşte-i în numele
Tău pe care Mi l-ai dat, astfel încât ei să fie una ca Noi!

12Când eram cu ei [în lume], îi păzeam Eu în numele Tău pe care Mi
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l-ai dat. I-am ocrotit [pe cei pe care Mi i-ai dat], şi niciunul dintre ei nu
s-a pierdut, în afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura.
13Acum însă vin la Tine, şi spun aceste cuvinte în lume, pentru ca să aibă
în ei bucuria Mea în plinătatea ei. 14Eu le-am dat Cuvântul Tău, şi lumea
i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, la fel cum nici Eu nu sunt din
lume. 15Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzeşti de cel rău.n 16Ei nu sunt
din lume, aşa cum nici Eu nu sunt din lume. 17Sfinţeşte-i prin adevăr:
Cuvântul Tău este adevărul! 18Aşa cum M-ai trimis Tu pe Mine în lume
i-am trimis şi Eu pe ei în lume, 19şi Mă sfinţesc pe Mine Însumi pentru
ei, ca şi ei să fie sfinţiţi prin adevăr.

20Nu Te rog numai pentru ei, ci şi pentru toţi cei care vor crede în
Mine prin cuvântul lor, 21ca toţi să fie una, aşa cum Tu, Tată, eşti în Mine,
şi cum sunt Eu în Tine, ca şi ei să fie [una] în Noi, pentru ca lumea să
creadă că Tu M-ai trimis. 22Eu le-am dat gloria pe care Mi-ai dat-o Tu,
ca să fie una, aşa cum Noi suntem una 23 – Eu în ei şi Tu în Mine –, ca
ei să fie în mod perfect una, şi astfel lumea să recunoască faptul că Tu
M-ai trimis şi că i-ai iubit aşa cum M-ai iubit pe Mine.

24Tată, vreau ca cei pe care Mi i-ai dat să fie cu Mine acolo unde sunt
Eu, ca să vadă gloria Mea pe care Mi-ai dat-o, pentru că M-ai iubit îna-
inte de întemeierea lumii.

25Dreptule Tată, lumea nu Te-a cunoscut, dar Eu Te-am cunoscut, şi
aceştia au recunoscut că Tu M-ai trimis. 26Le-am făcut cunoscut numele
Tău şi li-l voi mai face cunoscut, pentru ca iubirea cu care M-ai iubit să
fie în ei, şi Eu să fiu în ei“.

Suferinţa şi moartea lui Iesus Cristos (Capitolele 18 şi 19)

18După ce a spus aceste cuvinte, Iesus S-a dus împreună cu disci-
polii Lui pe celălalt mal al pârâului Cedron, unde se afla o grădi-

nă, în care a intrat împreună cu discipolii Lui.

Arestarea lui Iesus Mt.26:47-56; Mc.14:43-50; Lc.22:47-53
2Iuda, cel care Îl trăda, cunoştea şi el locul, pentru că Iesus cu disci-

polii Lui se adunaseră de multe ori acolo. 3Iuda a luat deci trupa de sol-
daţi romani, ca şi gărzile trimise de preoţii principali şi de farisei, şi s-a
dus acolo cu felinare, torţe şi arme. 4Iesus, care ştia tot ce urma să I se
întâmple, a ieşit şi i-a întrebat: „Pe cine căutaţi?“ 5Ei I-au răspuns: „Pe
Iesus din Nazaret“. Iesus le-a zis: „Eu sunt“. Iuda, cel care Îl trăda, era
cu ei. 6Când Iesus le-a zis: „Eu sunt“, ei s-au dat înapoi şi au căzut la pă-
mânt.

7El i-a întrebat din nou: „Pe cine căutaţi?“ Ei I-au zis: „Pe Iesus din
Nazaret“. 8Iesus le-a răspuns: „V-am spus că Eu sunt. Deci, dacă pe Mine
Mă căutaţi, lăsaţi-i pe aceştia să plece!“ 9El a zis aceasta ca să se împli-
nească cuvântul pe care-l rostise: „N-am pierdut pe niciunul dintre cei
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pe care Mi i-ai dat“.
10Atunci Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o şi l-a lovit pe scla-

vul marelui preot şi i-a tăiat urechea dreaptă. Pe sclav îl chema Malcus.
11Iesus i-a zis lui Petru: „Bagă-ţi sabia în teacă! Oare nu voi bea paharul
pe care Mi l-a dat Tata să-l beau?“

Iesus înaintea lui Ana şi Caiafa. Renegarea lui Petru
Mt.26:57-75; Mc.14:53-72; Lc.22:54-71
12Atunci trupa, comandantul şi gărzile evreilor L-au arestat pe Iesus

şi L-au legat. 13L-au dus mai întâi la Ana, căci era socrul lui Caiafa, care
era mare preot în anul acela. 14Caiafa era cel care dăduse acest sfat evrei-
lor: „Este mai bine să moară un singur om pentru popor“.

15Simon Petru şi un alt discipol Îl urmau pe Iesus. Acel discipol era
cunoscut de marele preot şi a intrat cu Iesus în curtea casei marelui preot,
16în timp ce Petru a rămas afară lângă poartă. Atunci celălalt discipol,
care era cunoscut de marele preot, a ieşit, a vorbit cu femeia care păzea
poarta şi l-a adus şi pe Petru înăuntru. 17Servitoarea care păzea poarta
i-a zis lui Petru: „Oare nu eşti şi tu unul dintre discipolii acestui Om?“
El i-a răspuns: „Nu sunt“. 18Sclavii şi gărzile care erau acolo aprinse-
seră un foc de cărbuni ca să se încălzească, pentru că era frig. Petru stă-
tea cu ei şi se încălzea şi el.

19Marele preot L-a interogat pe Iesus despre discipolii Lui şi despre
învăţătura Lui. 20Iesus i-a răspuns: „Am vorbit lumii în mod public; am
dat învăţătură totdeauna în sinagogă şi în templu, unde se adună toţi
evreii, şi n-am spus nimic în secret. 21De ce Mă interoghezi? Intero-
ghează-i pe cei care M-au auzit despre ce le-am vorbit; ei ştiu ce le-am
spus“.

22La aceste cuvinte, una dintre gărzile care se aflau acolo I-a dat o
palmă lui Iesus, zicând: „Aşa răspunzi marelui preot?“ 23Iesus i-a zis:
„Dacă am vorbit rău, arată ce-am spus rău, dar dacă am vorbit bine, de
ce Mă loveşti?“ 24Atunci Ana L-a trimis legat la Caiafa, marele preot.

25Simon Petru era acolo şi se încălzea. I s-a zis: „Oare nu eşti şi tu din-
tre discipolii Lui?“ El a negat şi a zis: „Nu sunt“. 26Unul dintre sclavii
marelui preot, rudă cu cel căruia Petru îi tăiase urechea, a zis: „Nu te-am
văzut eu în grădină cu El?“ 27Petru a negat din nou, şi imediat a cântat
un cocoş.

Iesus înaintea lui Pilat Mt.27:1-2,11:23; Mc.15:1-14; Lc.23:1-23
28De la Caiafa, Iesus a fost dus în pretoriu; era dimineaţă. Ei înşişi

n-au intrat în pretoriu, ca să nu se pângăreascăn şi să poată lua masa de
Paşte. 29Pilat a ieşit deci afară la ei şi le-a zis: „Ce acuzaţie aduceţi îm-
potriva acestui Om?“ 30Ei i-au răspuns: „Dacă n-ar fi un răufăcător, nu
L-am fi dat în mâinile tale“. 31Atunci Pilat le-a zis: „Luaţi-L voi şi jude-
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caţi-L după Legea voastră!“ Evreii i-au zis: „Nouă nu ne este permis să
executăm pe nimeni“. 32Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească cu-
vântul pe care îl zisese Iesus pentru a arăta ce fel de moarte avea să aibă.

33Atunci Pilat a intrat din nou în pretoriu, L-a chemat pe Iesus şi I-a
zis: „Eşti Tu Regele evreilor?“ 34Iesus i-a răspuns: „De la tine însuţi spui
aceasta, sau ţi-au spus-o alţii despre Mine?“ 35Pilat I-a răspuns: „Oare
sunt eu evreu? Naţiunea Ta şi preoţii principali Te-au dat în mâinile mele.
Ce-ai făcut?“

36Iesus i-a răspuns: „Regatul Meu nu este din lumea aceasta. Dacă
Regatul Meu ar fi din lumea aceasta, servitorii Mei s-ar lupta ca să nu
fiu dat în mâinile evreilor; dar, în realitate, Regatul Meu nu este de aici“.
37Pilat I-a zis: „Eşti deci Rege?“ Iesus i-a răspuns: „Tu zici că sunt Rege.
Eu pentru aceasta M-am născut şi pentru aceasta am venit în lume: ca să
depun mărturie cu privire la adevăr. Oricine este de partea adevărului
aude vocea Mea“.

38Pilat L-a întrebat: „Ce este adevărul?“ Şi, spunând aceste cuvinte,
a ieşit din nou la evrei şi le-a spus: „Eu nu găsesc în El niciun motiv de
condamnare. 39Dar cum este un obicei la voi ca de Paşte să eliberez pe
cineva, vreţi să vi-L eliberez pe Regele evreilor?“ 40Ei au strigat din nou
[cu toţii]: „Nu pe El, ci pe Baraba!“ Baraba însă era un bandit.

Biciuire, batjocorire şi condamnare Mt.27:26-31

19Atunci Pilat a ordonat să-L ia pe Iesus şi să-L biciuiască. 2Solda-
ţii au împletit o coroană din spini pe care I-au pus-o pe cap şi

L-au îmbrăcat cu o mantie de culoare purpurie. 3Apoi, apropiindu-se de
El, Îi ziceau: „Salut, Rege al evreilor!“ şi-L loveau peste faţă.

4Pilat a ieşit din nou şi a zis evreilor: „Iată, vi-L aduc afară, ca să ştiţi
că nu găsesc în El niciun motiv de condamnare!“ 5Iesus a ieşit deci, pur-
tând coroana de spini şi mantia de culoare purpurie. Pilat le-a zis: „Iată
Omul!“

6Când L-au văzut preoţii principali şi gărzile, au strigat: „Crucifi-
că-L! Crucifică-L!“ Pilat le-a zis: „Luaţi-L voi şi crucificaţi-L, căci eu
unul nu găsesc în El niciun motiv de condamnare!“ 7Evreii i-au răspuns:
„Noi avem o Lege şi, după Legea noastră, El trebuie să moară, pentru că
S-a făcut pe Sine Fiul lui Dumnezeu“.

8Când Pilat a auzit acest cuvânt, s-a temut şi mai tare. 9A intrat din
nou în pretoriu şi I-a zis lui Iesus: „De unde eşti?“ Dar Iesus nu i-a dat
niciun răspuns. 10Atunci Pilat I-a zis: „Cu mine nu vorbeşti? Nu ştii că
am putere să Te eliberez şi am putere să Te crucific?“ 11Iesus i-a răspuns:
„N-ai avea nicio putere asupra Mea dacă nu ţi-ar fi fost dată de sus. De
aceea, cine Mă dă în mâinile tale este vinovat de un păcat şi mai mare“.

12De atunci, Pilat a încercat să-L elibereze, dar evreii strigau: „Da-
că-L eliberezi, nu eşti prieten al împăratului. Oricine se face pe sine rege
se declară împotriva împăratului“. 13După ce a auzit aceste cuvinte, Pilat
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L-a dus afară pe Iesus şi s-a aşezat pe scaunul de judecată, în locul numit
„Pavajul“, în evreieşte: „Gabbatha“. 14Era ziua pregătirii Paştelui, cam
pe la amiază. Pilat le-a zis evreilor: „Iată-L pe Regele vostru!“ 15Ei au
strigat atunci: „La moarte! La moarte! Crucifică-L!“ Pilat le-a zis:
„Să-L crucific pe Regele vostru?“ Preoţii principali au răspuns: „Noi nu
avem alt rege decât pe împărat“. 16Atunci el L-a dat în mâinile lor ca să
fie crucificat. L-au luat deci pe Iesus şi L-au dus de acolo.

Crucificarea lui Iesus Mt.27:32-50; Mc.15:21-37; Lc.23:26-46
17Ducându-Şi crucea, Iesus a ieşit din oraş ca să Se îndrepte spre locul

numit „Craniul“, adică în evreieşte „Golgota“. 18Acolo L-au crucificat,
şi cu El alţi doi, câte unul de fiecare parte, iar în mijloc pe Iesus.

19Pilat a scris şi o inscripţie şi a pus-o pe cruce; pe ea era scris: „Iesus
din Nazaret, Regele evreilor“. 20Mulţi evrei au citit această inscripţie,
pentru că locul unde fusese crucificat Iesus era lângă oraş. Ea era scrisă
în evreieşte, latineşte şi greceşte. 21Preoţii principali ai evreilor i-au zis
lui Pilat: „Nu scrie: «Regele evreilor», ci: «El a zis: Eu sunt Regele
evreilor»!“ 22Pilat le-a răspuns: „Ce-am scris am scris“.

23După ce L-au crucificat pe Iesus, soldaţii I-au luat hainele şi le-au
împărţit în patru, câte o parte pentru fiecare soldat. Au luat şi tunica Lui,
care era fără cusătură, dintr-o singură bucată de sus până jos. 24Ei şi-au
zis între ei: „Să n-o sfâşiem, ci să tragem la sorţi ca să ştim a cui va fi“.
Astfel s-a împlinit acest cuvânt al Scripturii: Şi-au împărţit hainele Mele
şi au tras la sorţi pentru cămaşa Mea.n Iată ce-au făcut soldaţii.

25Lângă crucea lui Iesus stăteau mama Lui, sora mamei Lui, Maria
soţia lui Clopa şi Maria din Magdala. 26Iesus a văzut-o pe mama Lui şi,
lângă ea, pe discipolul pe care-l iubea. El i-a zis mamei Sale: „Femeie,
iată-l pe fiul tău“. 27Apoi i-a zis discipolului: „Iat-o pe mama ta“. Din
acea clipă, discipolul a luat-o acasă la el.

28După aceea, Iesus, care ştia că totul era deja împlinit, ca să se îm-
plinească deplin Scripturan, a zis: „Mi-e sete!“ 29Se afla acolo un vas plin
cu vin acru. Soldaţii au pus într-o ramură de isop un burete plin cu vin
acru şi I l-au dus la gură. 30Când Iesus a luat vinul, a zis: „S-a împlinit!“
Apoi Şi-a plecat capul şi Şi-a dat spiritul.

Întâmplările de după moartea lui Iesus Mt.27:51-56; Mc.15:39-41
31Întrucât era pregătirea Paşteluin şi acel sabat era într-adevăr o zi

mare, evreii, ca să nu le rămână corpurile pe cruce în timpul sabatului,
i-au cerut lui Pilat să le zdrobească picioarele şi să le ia de pe cruce.
32Soldaţii au venit deci ca să zdrobească picioarele celui dintâi, apoi şi
ale celuilalt care fusese crucificat împreună cu Iesus. 33Când au venit la
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El, au văzut că era deja mort. Ei nu I-au mai zdrobit picioarele, 34dar
unul dintre soldaţi I-a străpuns coasta cu o lance, şi imediat a ieşit sânge
şi apă.

35Cel care a văzut aceste lucruri a depus mărturie, şi mărturia lui este
adevărată. El ştie că spune adevărul, pentru ca şi voi să credeţi. 36Într-a-
devăr, aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească acest pasaj din Scrip-
tură: Niciunul dintre oasele Lui nu va fi zdrobit.n 37Un alt pasaj din
Scriptură spune: Îl vor vedea pe Cel pe care L-au străpuns.n

Punerea lui Iesus în mormânt
Mt.27:57-61; Mc.15:42-47; Lc.23:50-56
38După aceea, Iosif din Arimateea, care era discipol al lui Iesus, dar

în secret, de teama conducătorilor evrei, i-a cerut lui Pilat să-i permită
să ia corpul lui Iesus. Pilat i-a permis. El s-a dus deci şi a luat corpul lui
Iesus. 39A venit şi Nicodim, cel care se dusese mai înainte la El noaptea,
aducând un amestec de smirnă şi aloe, cam 30 de kilograme. 40Au luat
deci corpul lui Iesus şi l-au înfăşurat în fâşii de pânză, cu mirodenii, aşa
cum este obiceiul de înmormântare la evrei. 41În locul unde fusese Iesus
crucificat era o grădină, iar în grădină un mormânt nou, în care nu mai
fusese pus nimeni. 42Deci, pentru că era ziua pregătirii Paştelui evreilor
şi pentru că mormântul era aproape, L-au pus pe Iesus acolo.

Învierea lui Iesus Cristos Mt.28:1-10; Mc.16:1-8; Lc.24:1-12

20În prima zi din săptămână, Maria din Magdala s-a dus la mormânt
dis-de-dimineaţă, pe când era încă întuneric, şi a văzut că piatra

fusese luată de la mormânt. 2A alergat şi a venit la Simon Petru şi la ce-
lălalt discipol, pe care-l iubea Iesus, şi le-a zis: „L-au luat pe Domnul
Iesus din mormânt şi nu ştim unde L-au pus!“

3Atunci Petru şi celălalt discipol au ieşit şi s-au dus la mormânt. 4Au
alergat amândoi, dar celălalt discipol a fugit mai repede decât Petru şi a
ajuns cel dintâi la mormânt. 5S-a aplecat şi a văzut fâşiile de pânză ză-
când acolo, dar n-a intrat. 6Simon Petru, care îl urma, a ajuns şi el şi a
intrat în mormânt. A văzut fâşiile de pânză zăcând acolo, 7iar giulgiul
care fusese pe capul lui Iesus nu era cu fâşiile de pânză, ci era înfăşurat
şi aşezat separat. 8Atunci celălalt discipol, care ajunsese primul la mor-
mânt, a intrat şi el, a văzut şi a crezut. 9Într-adevăr, nu înţeleseseră încă
faptul că, potrivit Scripturii, Iesus trebuia să învie. 10Apoi discipolii s-au
întors la casele lor.
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19:36 Niciunul... zdrobit: declaraţie făcută în Vechiul Testament cu privire la Mielul pascal
(Exod 12:46; Numeri 9:12) şi la Cel Drept (Psalmul 34:20).
19:37 Îl vor vedea... străpuns: citat din Zaharia 12:10.



Iesus îi apare Mariei din Magdala Mc.16:9-11
11Maria însă stătea afară, lângă mormânt, şi plângea. În timp ce plân-

gea, s-a aplecat ca să privească în mormânt 12şi a văzut doi îngeri îm-
brăcaţi în alb, aşezaţi în locul unde fusese pus corpul lui Iesus, unul la
cap şi altul la picioare. 13Ei i-au zis: „Femeie, de ce plângi?“ Ea le-a răs-
puns: „Pentru că L-au luat pe Domnul meu şi nu ştiu unde L-au pus“.
14Zicând acestea, s-a întors şi L-a văzut pe Iesus stând în picioare, dar nu
ştia că era El. 15Iesus i-a zis: „Femeie, de ce plângi? Pe cine cauţi?“ Cre-
zând că este grădinarul, ea I-a zis: „Domnule, dacă tu L-ai luat, spu-
ne-mi unde L-ai pus, şi mă voi duce să-L iau“.

16Iesus i-a zis: „Maria!“ Ea s-a întors şi I-a zis în evreieşte: „Rab-
buni!“ (care înseamnă învăţător). 17Iesus i-a zis: „Nu Mă reţine, pentru
că încă nu M-am suit la Tatăl Meu, ci du-te la fraţii Mei şi spune-le că
Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul
vostru“. 18Maria din Magdala s-a dus să-i anunţe pe discipoli că Îl văzuse
pe Domnul Iesus şi că El îi spusese aceasta.

Iesus le apare discipolilor Mc.16:14-18; Lc.24:33-49
19În seara acelei zile, prima zi din săptămână, uşile casei unde erau

[adunaţi] discipolii erau încuiate, căci le era teamă de conducătorii evrei;
Iesus a venit, a stat între ei şi le-a zis: „Pace vouă!“ 20După ce le-a spus
aceasta, El le-a arătat mâinile şi coasta Lui. Discipolii s-au bucurat vă-
zându-L pe Domnul.

21Iesus le-a zis din nou: „Pace vouă! După cum M-a trimis Tata pe
Mine, aşa vă trimit şi Eu pe voi!“ 22După aceste cuvinte, a suflat peste
ei şi le-a zis: „Primiţi Spiritul Sfânt! 23Celor cărora le veţi ierta păcatele
le vor fi iertate, iar celor cărora le veţi reţine le vor fi reţinute“.

24Dar Toma, unul dintre cei doisprezece, cel numit „Geamănul“, nu
era cu ei când a venit Iesus. 25Ceilalţi discipoli i-au spus deci: „L-am
văzut pe Domnul“. Dar el le-a zis: „Dacă nu văd în mâinile Lui semnul
cuielor, dacă nu-mi pun degetul în semnul cuielor şi dacă nu-mi pun
mâna în coasta Lui nu voi crede!“

26După opt zile, discipolii lui Iesus erau din nou în casă, şi Toma era
cu ei. Iesus a venit în timp ce uşile erau încuiate, a stat în mijlocul lor şi
le-a zis: „Pace vouă!“ 27Apoi i-a zis lui Toma: „Adu-ţi degetul aici şi
priveşte-Mi mâinile; adu-ţi şi mâna şi pune-o în coasta Mea. Nu fi necre-
dincios, ci crede!“ 28Toma I-a răspuns: „Domnul meu şi Dumnezeul
meu!“ 29Iesus i-a zis: „Pentru că M-ai văzut, ai crezut. Fericiţi sunt cei
care n-au văzut şi care totuşi au crezut!“

Scopul Evangheliei după Ioan 1.Io.5:12-13
30Iesus a făcut multe alte semne miraculoase înaintea discipolilor Lui,

care nu sunt scrise în această carte. 31Dar acestea au fost scrise ca voi să
credeţi că Iesus este Mesia, Fiul lui Dumnezeu, şi, crezând, să aveţi viaţa
în numele Lui.
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Iesus Se revelează la Marea Tiberiadei

21După aceea, Iesus le-a apărut din nou discipolilor, lângă Marea Ti-
beriadei. Iată în ce fel le-a apărut: 2Simon Petru, Toma, numit

„Geamănul“, Natanael din Cana Galileei, cei doi fii ai lui Zebedei şi alţi
doi discipoli ai lui Iesus erau împreună. 3Simon Petru le-a zis: „Mă duc
să pescuiesc“. Ei i-au zis: „Venim şi noi cu tine“. Au ieşit şi s-au suit
într-o barcă, dar în noaptea aceea n-au prins nimic.

4Când s-a făcut dimineaţă, Iesus stătea pe ţărm, dar discipolii nu ştiau
că era El. 5El le-a zis: „Copilaşilor, nu aveţi nimic de mâncare?“ Ei I-au
răspuns: „Nu“. 6El le-a zis: „Aruncaţi plasa în partea dreaptă a bărcii şi
veţi găsi!“ Au aruncat-o deci şi n-au mai putut-o trage din cauza mulţi-
mii peştilor.

7Atunci discipolul pe care-l iubea Iesus i-a zis lui Petru: „Este Dom-
nul!“ Auzind că e Domnul, Simon şi-a luat haina şi cingătoarea, căci era
dezbrăcat, şi s-a aruncat în mare. 8Ceilalţi discipoli au venit cu barca,
trăgând plasa plină de peşti, căci nu erau departe de ţărm, cam la 100 de
metri.

9Când au coborât pe uscat, au văzut acolo un foc de cărbuni cu peşte
deasupra şi pâine. 10Iesus le-a zis: „Aduceţi câţiva dintre peştii pe care
i-aţi prins!“ 11Simon Petru s-a suit în barcă şi a tras la ţărm plasa plină
cu 153 de peşti mari; deşi erau aşa de mulţi, plasa nu s-a rupt. 12Iesus
le-a zis: „Veniţi şi mâncaţi!“ Niciunul dintre discipoli nu îndrăznea
să-L întrebe: „Tu cine eşti?“, căci ştiau că era Domnul. 13Iesus S-a apro-
piat, a luat pâinea şi le-a dat-o; la fel a făcut şi cu peştele.

14Aceasta era deja a treia oară că Iesus le apărea discipolilor Săi după
ce înviase.

Domnul vorbeşte cu servitorul Său Petru 1.Pt.5:1-4; 1.Io.4:16-19
15După ce au mâncat, Iesus i-a zis lui Simon Petru: „Simon, fiul lui

Ioan, Mă iubeşti tu mai mult decât aceştian?“ El I-a răspuns: „Da, Doam-
ne, Tu ştii că ţin la Tine“. Iesus i-a zis: „Paşte mieii Mei!“ 16El i-a zis a
doua oară: „Simon, fiul lui Ioan, Mă iubeşti?“ Petru I-a răspuns: „Da,
Doamne, Tu ştii că ţin la Tine“. Iesus i-a zis: „Păstoreşte oile Mele!“
17El i-a zis a treia oară: „Simon, fiul lui Ioan, ţii la Mine?“ Petru s-a în-
tristat pentru că-i zisese a treia oară: „Ţii la Mine?“ şi I-a răspuns:
„Doamne, Tu cunoşti totul, Tu ştii că ţin la Tine“. Iesus i-a zis: „Paşte
oile Mele!

18Îţi spun adevărul, când erai mai tânăr, te încingeai singur şi te du-
ceai unde doreai, dar când vei îmbătrâni îţi vei întinde mâinile, şi altci-
neva te va încinge şi te va duce unde nu vei dori“. 19El a spus aceasta ca
să arate prin ce moarte Îl va glorifica Petru pe Dumnezeu. Apoi i-a zis:
„Urmează-Mă!“
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20Petru s-a întors şi l-a văzut venind în urma lor pe discipolul pe ca-
re-l iubea Iesus, cel care, în timpul cinei, se aplecase spre Iesus şi zi-
sese: „Doamne, cine este cel care Te va trăda?“ 21Văzându-l, Petru I-a zis
lui Iesus: „Doamne, dar cu el ce se va întâmpla?“ 22Iesus i-a zis: „Dacă
vreau ca el să trăiască până când voi reveni Eu, ce te priveşte pe tine? Tu
urmează-Mă!“ 23Ca urmare, s-a răspândit între fraţin zvonul că acest dis-
cipol nu va muri. Totuşi, Iesus nu-i spusese lui Petru că nu va muri, ci:
„Dacă vreau ca el să trăiască până când voi reveni Eu, ce te priveşte pe
tine?“

Cuvânt de încheiere 1.Io.1:1-4; Io.20:30
24Acesta este discipolul care depune mărturie cu privire la aceste lu-

cruri şi care le-a scris, şi ştim că mărturia lui este adevărată.
25Iesus a mai făcut multe alte lucruri. Dacă ar fi fost scrise fiecare

dintre ele, cred că nici în toată lumea n-ar fi loc pentru cărţile scrise.
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Faptele apostolilor
Cartea Faptelor Apostolilor a fost scrisă pe la 60-64 d.Cr. ca o

continuare a Evangheliei după Luca de către medicul neevreu
Luca. El a fost colaborator al apostolilor Paul şi Petru şi martor
ocular al câtorva evenimente descrise în această carte. Ea rela-
tează despre răspândirea evangheliei, mesajul salvării date de
Iesus Cristos, prin apostolii (trimişii) şi colaboratorii Săi. Mai întâi,
acest mesaj a fost anunţat printre evrei, dar mai târziu şi printre
neevrei. Din carte reiese tot mereu cu claritate că Însuşi Domnul
Iesus Cristos, care S-a înălţat la cer, conduce şi operează răs-
pândirea evangheliei prin Spiritul Său Sfânt – până în ziua de azi.

Introducere Lc.1:1-4

1Dragă Teofil, în prima mea carten am scris despre tot ce a început
Iesus să facă şi să-i înveţe pe oameni 2până când a fost înălţat la cer,

după ce a dat porunci, prin Spiritul Sfânt, apostolilor pe care îi alesese.
3După ce a suferit, li S-a prezentat viu şi le-a dat multe dovezi privind
acest lucru: le-a apărut timp de 40 de zile şi le-a vorbit despre Regatul
lui Dumnezeu.

Anunţul Spiritului Sfânt promis Lc.24:44-49
4Şi pe când era împreună cu ei, le-a dat ordin să nu se depărteze de

Ierusalim, ci să aştepte ceea ce a promis Tatăl, lucru pe care, le-a spus
El, „l-aţi auzit de la Mine, 5căci Ioan a botezat cu apă, dar nu după multe
zile voi veţi fi botezaţi cu Spiritul Sfânt“.

6Atunci când apostolii erau adunaţi laolaltă, L-au întrebat: „Doamne,
în acest moment vei restabili regatul pentru Israel?“ 7El le-a răspuns:
„Nu este treaba voastră să cunoaşteţi timpurile sau momentele pe care
le-a fixat Tatăl cu propria Lui autoritate. 8Dar voi veţi primi o putere
atunci când va veni peste voi Spiritul Sfânt şi veţi fi martorii Mei în Ie-
rusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului“.

Înălţarea la cer a lui Iesus Cristos Mc.16:19; Lc.24:50-52
9După ce le-a spus aceste lucruri, a fost ridicat în sus, în timp ce ei Îl

priveau, şi un nor L-a ascuns de ochii lor. 10Pe când priveau ţintă spre cer
în timp ce El Se ducea, le-au apărut doi bărbaţi îmbrăcaţi în haine albe
11şi le-au spus: „Bărbaţi din Galileea, de ce staţi privind spre cer? Acest
Iesus, care a fost înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel
în care L-aţi văzut ducându-Se în cer“.
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1:1 Teofil... carte: o comparaţie cu Luca 1:1-4 arată că această carte a Faptelor Apostolilor
este urmarea Evangheliei după Luca.



Apostolii în Ierusalim Lc.24:49-53; 11:13
12Atunci ei s-au întors la Ierusalim de la muntele numit al Măslinilor,

care este aproape de Ierusalim, cam la o distanţă de un kilometru. 13Când
au ajuns, au urcat la etaj, în camera unde stăteau de obicei; acolo erau
Petru, Ioan, Iacob, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacob, fiul
lui Alfeu, Simon Zelotuln şi Iuda, fiul lui Iacob. 14Toţi perseverau de
comun acord în rugăciune, împreună cu femeile, cu Maria mama lui
Iesus şi cu fraţii Lui.

Matia este ales prin tragere la sorţi ca al doisprezecelea apostol
15În zilele acelea, Petru s-a ridicat în picioare în mijlocul credincio-

şilor, un grup de vreo 120 de persoane, 16şi a spus: „Fraţii mei, trebuia
să se împlinească Scripturan, ceea ce anunţase dinainte Spiritul Sfânt,
prin gura lui David, cu privire la Iuda, care a devenit călăuza celor care
L-au arestat pe Iesus. 17El era unul dintre noi şi lua parte la această lu-
crare. 18Cu banii primiţi ca răsplată pentru ticăloşia lui, acest om a cum-
părat un ogor, a căzut cu capul înainte şi a plesnit în două pe la mijloc,
şi toate intestinele i s-au împrăştiat. 19Toţi locuitorii Ierusalimului au
aflat lucrul acesta, de aceea acest ogor a fost numit în limba lor Achel-
dama, adică Ogorul Sângelui. 20În cartea Psalmilor este scris: Casa lui
să devină pustie şi nimeni să nu locuiască în ea! Şi: Altcineva să-i preia
îndatorirea!n

21Trebuie deci să alegem un bărbat dintre cei care ne-au însoţit tot
timpul cât Domnul Iesus a trăit printre noi, 22de la botezul lui Ioan şi
până în ziua când a fost înălţat din mijlocul nostru. El trebuie să devină
martor cu noi al învierii Sale“.

23Şi ei au propus doi: pe Iosif numit Barsaba, supranumit Iustus, şi pe
Matia. 24Apoi s-au rugat astfel: „Doamne, Tu care cunoşti inimile tutu-
ror, arată-ne pe care dintre aceşti doi bărbaţi l-ai ales 25ca să aibă parte
de această lucrare şi de această însărcinare de apostol pe care Iuda le-a
abandonat ca să se ducă acolo unde este locul lui!“ 26Au tras la sorţi, şi
sorţul a căzut pe Matia, care a fost adăugat celor unsprezece apostoli.

Revărsarea Spiritului Sfânt Mt.3:11; Io.7:37

2Când a venit ziua Cincizecimiin, ei erau toţi împreună în acelaşi loc.
2Deodată a venit din cer un vuiet ca acela al unui vânt puternic care

a umplut toată casa în care şedeau ei. 3Le-au apărut nişte limbi ca de foc,
separate unele de altele, şi ele s-au pus pe fiecare dintre ei. 4Toţi au fost
umpluţi de Spirit Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după
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1:13 Zelot: termen care desemna o persoană plină de zel pentru Lege sau membrul unui par-
tid de patrioţi evrei creat ca să reziste romanilor.
1:16 Scriptura: adică Vechiul Testament.
1:20 Casa lui... îndatorirea: citat din Psalmii 69:25 şi 109:8.
2:1 Ziua Cincizecimii: sărbătoarea evreiască a săptămânilor, ţinută la 50 de zile după Paşte,
din Levitic 23:15-21.



cum le dădea Spiritul să se exprime.
5În Ierusalim trăiau evrei pioşi veniţi din toate naţiunile care sunt sub

cer. 6La auzul acestui vuiet, o mulţime dintre ei s-a strâns, şi era uluită,
pentru că fiecare îi auzea vorbind în propria lui limbă. 7Ei erau [toţi] ui-
miţi şi se mirau, zicând [unii către ceilalţi]: „Oare nu sunt galileeni toţi
aceştia care vorbesc? 8Cum se face deci că îi auzim fiecare în propria
noastră limbă, limba noastră maternă? 9Parţi, mezi, elamiţi, locuitori din
Mesopotamia, din Iudeea, din Capadocia, din Pontus, din Asia, 10din Fri-
gia, din Pamfilia, din Egipt, din teritoriul Libiei vecin cu Cirene şi vizi-
tatori din Roma, 11evrei din naştere sau prin convertire, cretani şi arabi,
îi auzim vorbind în limbile noastre despre minunile lui Dumnezeu!“

12Fiind toţi uimiţi şi neştiind ce să creadă, îşi ziceau unii altora: „Oare
ce vrea să spună aceasta?“ 13Dar alţii îşi băteau joc şi ziceau: „Sunt plini
de vin dulce“.

Cuvântarea apostolului Petru
14Atunci Petru, stând în picioare cu cei unsprezece apostoli, li s-a

adresat astfel cu voce răsunătoare: „Bărbaţi din Iudeea şi voi toţi care
trăiţi în Ierusalim, înţelegeţi ce se petrece şi aplecaţi urechea la cuvintele
mele! 15Oamenii aceştia nu sunt beţi, aşa cum presupuneţi voi, căci este
ora nouă dimineaţa. 16Dar acum se realizează ce a spus profetul Ioel:

17În zilele de pe urmă, spune Dumnezeu, voi turna din Spiritul Meu
peste orice fiinţă omenească; fiii şi fiicele voastre vor profeţi, tinerii
voştri vor avea viziuni, iar bătrânii voştri vor avea vise. 18Da, peste scla-
vii Mei şi sclavele Mele voi turna în zilele acelea din Spiritul Meu, şi vor
profeţi. 19Voi face minuni sus în cer şi semne miraculoase jos pe pământ:
sânge, foc şi nori de fum; 20soarele se va transforma în întuneric şi luna
în sânge înainte de venirea zilei Domnului, a acestei zile mari şi glo-
rioase. 21Atunci, orice om care va face apel la numele Domnului va fi
salvatn.

22Israeliţilor, ascultaţi cuvintele acestea: Iesus din Nazaret, bărbat
acreditat de Dumnezeu înaintea voastră prin miracolele, prin minunile şi
prin semnele miraculoase pe care Dumnezeu le-a făcut prin El în mijlo-
cul vostru, după cum ştiţi voi înşivă, 23pe acest Bărbat, care a fost dat pe
mâna voastră după planul determinat şi preştiinţa lui Dumnezeu, voi
[L-aţi arestat şi] L-aţi făcut să moară pe o cruce prin intermediul celor
nelegiuiţi.

24Dar Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-L de durerile morţii, pentru
că nu era posibil să fie ţinut în puterea ei. 25Într-adevăr, David zice cu pri-
vire la El: Îl vedeam totdeauna pe Domnul în faţa mea, pentru că El este
la dreapta mea ca să nu fiu clătinat. 26De aceea, inima mi s-a bucurat
şi limba mi s-a înveselit. Şi corpul meu se va odihni cu speranţă, 27căci
nu-mi vei părăsi sufletul în Locuinţa morţilor, nu vei permite ca Sfântul

Fapte 2:5-27182

2:17-21 În zilele... salvat: citat din Ioel 32:28-32.



Tău să cunoască descompunerea. 28Mi-ai făcut cunoscute cărările vie-
ţii şi mă vei umple de bucurie cu prezenţa Ta.n

29Fraţii mei, să-mi fie permis să vă vorbesc deschis cu privire la pa-
triarhul David: el a murit, a fost înmormântat, şi mormântul lui există şi
astăzi printre noi. 30Ori, el era profet şi ştia că Dumnezeu îi promisese
prin jurământ că-L va pune pe [Mesian,] unul dintre descendenţii lui, pe
tronul său. 31Deci învierea lui Cristos a prevăzut-o şi a anunţat-o el zi-
când că El nu va fi părăsit în Locuinţa morţilor şi corpul Său nu va cu-
noaşte descompunerean.

32Pe acest Iesus L-a înviat Dumnezeu, şi noi toţi suntem martorii
acestui fapt. 33Fiind înălţat deci la dreapta lui Dumnezeu, El a primit de
la Tată Spiritul Sfânt care fusese promis şi L-a revărsat, după cum vedeţi
şi auziţi [acum]. 34Într-adevăr, nu David s-a suit în cer, totuşi a spus:
Domnul I-a zis Domnului meu: «Şezi la dreapta Mea, 35până ce voi face
din duşmanii Tăi scăunelul Tău de picioare!n»

36Să ştie deci cu certitudine toată comunitatea Israelului că Dumne-
zeu L-a făcut Domn şi Mesia pe acest Iesus pe care voi L-aţi crucifi-
cat!“

Biserica ia fiinţă Io.16:8; Fap.4:32-37
37După ce au ascultat această cuvântare, ei au fost străpunşi în inimă

şi i-au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: „Fraţilor, ce să facem?“
38Petru le-a răspuns: „Schimbaţi-vă atitudinea şi fiecare dintre voi să

fie botezat în numele lui Iesus Cristos pentru iertarea păcatelor voastre,
şi veţi primi darul Spiritului Sfânt! 39Într-adevăr, promisiunea este pen-
tru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei care sunt departe, toţi cei pe
care îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru“.

40Şi prin multe alte cuvinte, el depunea mărturie şi îi încuraja, zicând:
„Salvaţi-vă din această generaţie depravată!“ 41Cei care i-au acceptat cu-
vântul au fost deci botezaţi, şi în acea zi cam 3.000 de persoane au fost
adăugate la numărul credincioşilor.

42Ei perseverau în învăţătura apostolilor, în comuniunea frăţească, în
frângerea pâinii şi în rugăciuni.

43Teama punea stăpânire pe fiecare şi se făceau multe minuni şi sem-
ne miraculoase prin intermediul apostolilor. 44Toţi cei care credeau erau
împreună şi aveau totul în comun. 45Ei îşi vindeau proprietăţile şi bunu-
rile, iar banii obţinuţi în urma vânzării îi împărţeau între ei, în funcţie de
nevoi. 46În fiecare zi, cu perseverenţă, se întâlneau de comun acord în
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2:25-28 Îl vedeam... prezenţa Ta: citat din Psalmul 16:8-11.
2:30 Mesia: sau unsul lui Dumnezeu, în greacă Cristos. Conform promisiunilor din Vechiul
Testament, evreii aşteptau venirea unei persoane desemnate de Dumnezeu care să le aducă
eliberarea.
2:31 Părăsit... descompunerea: trimitere la Psalmul 16:10.
2:34-35 Şezi... picioare: Cristos folosise El Însuşi pasajul citat aici (Psalmul 110:1) într-o ar-
gumentaţie privitoare la rolul Său de Mesia, Eliberator trimis de Dumnezeu (Matei 22:41-45).



templu; frângeau pâinea în case şi îşi luau hrana cu bucurie şi simplitate
de inimă. 47Îl lăudau pe Dumnezeu şi se bucurau de favoarea tuturor oa-
menilor. Domnul adăuga zilnic la numărul lor pe cei care erau salvaţi.

Vindecarea unui paralitic Fap.4:9-22; Evr.2:3-4

3Petru şi Ioan se suiau împreună la templu, la ora de rugăciune – trei
după-amiază. 2Şi un bărbat, olog din naştere, era adus şi aşezat în fie-

care zi la poarta templului numită „Frumoasă“ ca să ceară milostenie de
la cei care intrau în templu. 3Văzând că Petru şi Ioan erau pe punctul de
a intra în templu, el le-a cerut milostenie. 4Petru, însoţit de Ioan, s-a uitat
ţintă la el şi i-a zis: „Uită-te la noi!“ 5El îi privea cu atenţie, aşteptând să
primească ceva de la ei. 6Atunci Petru i-a zis: „Nu am nici argint, nici
aur, dar ceea ce am, îţi dau: în numele lui Iesus Cristos din Nazaret, [ri-
dică-te şi] umblă!“ 7Apoi l-a prins de mâna dreaptă şi l-a ridicat. Pi-
cioarele şi gleznele i s-au întărit imediat; 8dintr-o săritură a fost în
picioare şi a început să umble. El a intrat cu ei în templu, umblând, să-
rind şi lăudându-L pe Dumnezeu.

9Tot poporul l-a văzut umblând şi lăudându-L pe Dumnezeu. 10Ei l-au
recunoscut ca fiind cel care stătea la Poarta Frumoasă a templului ca să
ceară milostenie şi s-au umplut de uimire şi mirare din cauza a ceea ce
i se întâmplase.

11Întrucât el se ţinea după Petru şi Ioan, tot poporul, uimit, a alergat
spre ei la porticul numit cel al lui Solomon.

Petru Îl anunţă pe Iesus poporului ca Mesia Fap.4:8-12
12Când Petru a văzut acest lucru, a răspuns poporului: „Israeliţilor,

de ce vă miraţi de lucrul acesta sau de ce vă aţintiţi privirile asupra noas-
tră, de parcă prin propria noastră putere sau prin pietatea noastră l-am fi
făcut să umble pe omul acesta? 13Dumnezeul lui Abraham, [Dumnezeul]
lui Isaac, [Dumnezeul] lui Iacob, Dumnezeul strămoşilor noştrin L-a
glorificat pe servitorul Său Iesus, Cel pe care L-aţi arestat şi L-aţi rene-
gat înaintea lui Pilat, care era de părere să-I dea drumul.

14Dar voi L-aţi renegat pe Cel Sfânt şi Drept şi aţi cerut ca un ucigaş
să fie graţiat pentru voi. 15L-aţi ucis pe Iniţiatorul vieţii, pe care Dumne-
zeu L-a înviat şi cu privire la care noi suntem martori. 16Prin credinţa în
numele lui Iesus l-a întărit numele Lui pe acest om pe care-l vedeţi şi pe
care-l cunoaşteţi; credinţa care vine prin El i-a dat această vindecare
completă, în prezenţa voastră a tuturor.

17Şi acum, fraţilor, ştiu că aţi acţionat din neştiinţă, la fel ca şi condu-
cătorii voştri. 18Dar Dumnezeu a împlinit astfel ceea ce anunţase dina-
inte prin gura tuturor profeţilor, şi anume că Mesia al Său trebuia să
sufere.

19Schimbaţi-vă deci atitudinea şi convertiţi-vă, pentru ca păcatele să
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3:13 Dumnezeul... noştri: prezentarea lui Dumnezeu extrasă din Exod 3:6,15.



vă fie şterse, 20să vină din partea Domnului timpuri de înviorare şi să-L
trimită pe Mesia care vă era destinat, Iesus. 21Pe El trebuie să-L primeas-
că cerul până în momentul restaurării totale despre care a vorbit Dum-
nezeu de mult timp prin gura [tuturor] sfinţilor Săi profeţi.

22Moise a spus [într-adevăr strămoşilor noştri]: Domnul, Dumnezeul
vostru va ridica dintre fraţii voştri un Profet ca mine; voi Îl veţi asculta
în tot ce vă va zice; 23oricine nu va asculta de acel Profet va fi extermi-
nat din mijlocul poporului.n

24Şi toţi profeţii care au vorbit începând cu Samuel şi cu succesorii lui
au anunţat şi ei aceste zile. 25Voi sunteţi moştenitorii profeţilor şi ai legă-
mântului pe care l-a încheiat Dumnezeu cu strămoşii voştri, zicându-i lui
Abraham: Toate familiile pământului vor fi binecuvântate în descenden-
ţa tan. 26Pentru voi L-a ridicat mai întâi Dumnezeu pe Servitorul Său
[Iesus] şi L-a trimis ca să vă binecuvânteze prin întoarcerea fiecăruia
dintre voi de la căile voastre rele!“

Petru şi Ioan înaintea sanhedrinului Mt.10:17-20; 10:26-33

4În timp ce Petru şi Ioan le vorbeau oamenilor, au venit la ei preoţii,
comandantul gărzilor templului şi saduceiin. 2Ei erau supăraţi de fap-

tul că apostolii învăţau poporul şi anunţau învierea dintre cei morţi în
Persoana lui Iesus. 3Ei i-au arestat şi, pentru că era deja seară, i-au băgat
la închisoare până a doua zi.

4Mulţi dintre cei care auziseră Cuvântul au crezut, şi numărul bărba-
ţilor a ajuns la vreo 5.000.

5A doua zi, conducătorii evreilor, prezbiterii şi specialiştii în Lege
s-au adunat la Ierusalim 6cu marele preot Ana, cu Caiafa, cu Ioan, cu
Alexandru şi cu toţi cei care erau din familia marelui preot. 7Ei au cerut
ca Petru şi Ioan să fie aduşi înaintea lor şi i-au întrebat: „Prin ce putere
sau în care nume aţi făcut lucrul acesta?“

8Atunci Petru, umplut cu Spirit Sfânt, le-a zis: „Conducători ai popo-
rului şi prezbiteri! 9Dacă astăzi suntem interogaţi despre o binefacere
făcută unui infirm prin care acesta a fost vindecat, 10să ştiţi bine voi toţi,
şi întregul popor Israel, că prin numele lui Iesus Cristos din Nazaret, Cel
pe care voi L-aţi crucificat şi pe care Dumnezeu L-a înviat, da, prin El
se prezintă acest om în deplină sănătate înaintea voastră. 11Iesus este pia-
tra respinsă de voi care construiţi şi care a devenit piatra unghiulară.n

12Şi în nimeni altcineva nu există salvare, pentru că nu există sub cer
niciun alt nume dat printre oameni prin care să fim salvaţi“.

13Văzând îndrăzneala lui Petru şi a lui Ioan, se mirau, căci ştiau că
erau oameni de rând, neinstruiţi, şi îi recunoşteau că fuseseră cu Iesus.
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3:22-23 Domnul... poporului: aluzie la Deuteronom 18:15,19.
3:25 Toate... descendenţa ta: citat din Geneza 22:18.
4:1 Saducei: membrii unui partid alcătuit din familiile marilor preoţi şi din aristocraţi. Ei
aveau bogăţie şi influenţă politică, erau amabili cu romanii şi deschişi faţă de cultura greacă.
4:11 Piatra... unghiulară: citat din Psalmul 118:22.



14Dar cum îl vedeau în picioare cu ei pe omul care fusese vindecat, nu
aveau nimic de replicat.

15Ei le-au dat ordin să iasă din sanhedrinn, apoi au deliberat între ei,
16zicând: „Ce să le facem acestor oameni? Într-adevăr, este limpede pen-
tru toţi locuitorii Ierusalimului că prin ei s-a făcut un semn miraculos
evident, şi nu-l putem nega. 17Dar, pentru ca aceasta să nu se răspân-
dească mai departe în popor, să-i ameninţăm ca să nu mai vorbească ni-
mănui în acest Nume!“

18Atunci i-au chemat şi le-au interzis absolut să vorbească sau să dea
învăţătură în numele lui Iesus. 19Petru şi Ioan le-au răspuns: „Este oare
drept, înaintea lui Dumnezeu, să ascultăm mai mult de voi decât de
Dumnezeu? Judecaţi voi înşivă! 20Cât despre noi, nu putem să nu vorbim
despre ceea ce am văzut şi am auzit“.

21După ce i-au ameninţat din nou, le-au dat drumul. Din cauza popo-
rului, ei nu găseau mijlocul de a-i pedepsi, pentru că toţi Îl glorificau pe
Dumnezeu pentru cele întâmplate. 22Într-adevăr, omul care fusese vinde-
cat miraculos avea peste 40 de ani.

Rugăciunea Adunării Mt.18:19-20; Ef.6:18-20; Col.4:2-4
23După ce li s-a dat drumul, Petru şi Ioan s-au dus la ai lor şi le-au po-

vestit tot ce le spuseseră preoţii principali şi prezbiterii. 24După ce i-au
ascultat, toţi şi-au ridicat vocea către Dumnezeu cu un singur gând: „Stă-
pâne, Tu Cel care ai creat cerul, pământul, marea şi tot ce este în elen,
25Tu ai vorbit, prin Spiritul Sfânt, prin gura servitorului Tău, părintele
nostru David: De ce se agită naţiunile şi de ce fac popoarele planuri za-
darnice? 26Regii pământului stau gata să atace şi conducătorii s-au aliat
împreună contra Domnului şi contra Unsului Său.n

27Într-adevăr, Herod şi Ponţiu Pilat s-au aliat în acest oraş cu naţiu-
nile şi cu poporul Israel contra sfântului Tău Servitor Iesus, pe care
L-ai uns Tu, 28ca să facă tot ce au decis mai înainte mâna Ta şi voia [Ta].
29Şi acum, Doamne, ia aminte la ameninţările lor şi dă sclavilor Tăi să
predice cu îndrăzneală Cuvântul Tău! 30Întinde-Ţi mâna ca să se facă
vindecări, semne miraculoase şi minuni prin numele sfântului Tău Ser-
vitor Iesus!“

31Când s-au rugat, locul unde erau adunaţi s-a cutremurat; toţi au fost
umpluţi cu Spirit Sfânt şi predicau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăz-
neală.

Comunitatea şi dărnicia credincioşilor Fap.2:44-47
32Mulţimea celor care crezuseră nu era decât o inimă şi un suflet. Ni-
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4:15 Sanhedrin: consiliu evreiesc prezidat de marele preot, care ţinea loc de guvern şi tribunal
suprem pentru chestiuni care nu erau de competenţa romanilor.
4:24 Ai creat... în ele: prezentarea lui Dumnezeu extrasă din Exod 20:11 sau din Psalmul
146:6.
4:25-26 De ce... Unsului Său: citat din Psalmul 2:1-2.



meni nu spunea că vreunul dintre bunurile lui era al lui, ci aveau totul în
comun. 33Apostolii depuneau mărturie cu multă putere despre învierea
Domnului Iesus, şi o mare graţie era peste ei toţi. 34Nu exista niciun ne-
voiaş printre ei: toţi cei care posedau ogoare sau case le vindeau, adu-
ceau banii din vânzări 35şi-i puneau la picioarele apostolilor; şi se îm-
părţea fiecăruia după cum avea nevoie. 36Iosif, supranumit de apostoli
Barnaba, care tradus înseamnă „cel care încurajează“, un levit originar
din Cipru, 37a vândut un ogor pe care-l avea, a adus banii şi i-a pus la pi-
cioarele apostolilor.

Înşelăciunea lui Anania şi Safira 1.Tim.6:9-10

5Un om pe care-l chema Anania, împreună cu soţia lui, Safira, a vân-
dut o proprietate 2şi a păstrat o parte din preţ, la înţelegere cu soţia lui.

El a adus restul şi l-a pus la picioarele apostolilor. 3Petru i-a zis: „Ana-
nia, de ce ţi-a umplut Satan inima ca să-L minţi pe Spiritul Sfânt şi să
păstrezi o parte din preţul ogorului? 4Dacă rămânea nevândut, nu era tot
al tău? Şi, după ce l-ai vândut, nu puteai să faci ce vrei cu banii? Cum
ţi-a venit ideea acestei afaceri? Nu pe oameni i-ai minţit, ci pe Dumne-
zeu“. 5Când a auzit aceste cuvinte, Anania a căzut jos şi şi-a dat sufle-
tul. O mare teamă a pus stăpânire pe toţi cei care auzeau lucrul acesta.
6Tinerii s-au ridicat ca să înfăşoare corpul, apoi l-au scos afară ca să-l în-
mormânteze.

7Cam trei ore mai târziu a intrat soţia lui, fără să ştie ce se întâmplase.
8Petru a întrebat-o: „Spune-mi, cu atât aţi vândut ogorul?“ Ea i-a răs-
puns: „Da, cu atât“. 9Atunci Petru i-a zis: „De ce v-aţi înţeles împreună
să-L puneţi la încercare pe Spiritul Domnului? Cei care l-au înmormân-
tat pe soţul tău se află la uşă şi te vor duce şi pe tine“. 10Ea a căzut ime-
diat la picioarele lui şi a murit. Când tinerii au intrat, au găsit-o moartă;
au dus-o afară şi au înmormântat-o lângă soţul ei. 11O mare teamă a pus
stăpânire pe toată Adunarean şi pe toţi cei care au auzit aceste lucruri.

Prin apostoli se făceau semne şi minuni Evr.2:3-4
12Multe semne miraculoase şi minuni se făceau în mijlocul poporu-

lui prin intermediul apostolilor. Ei erau cu toţii de comun acord în por-
ticul lui Solomon. 13Nimeni altcineva nu îndrăznea să li se alăture, dar
poporul îi respecta foarte mult. 14Numărul celor care credeau în Domnul
Iesus, bărbaţi şi femei, creştea tot mai mult, 15astfel încât oamenii îi sco-
teau pe străzi pe cei bolnavi şi-i aşezau pe paturi improvizate şi pe tărgi,
pentru ca atunci când va trece Petru măcar umbra lui să cadă peste vreu-
nul dintre ei. 16Se strângea şi o mulţime de oameni din oraşele aflate în
jurul Ierusalimului; ei îi aduceau şi pe cei bolnavi şi pe cei chinuiţi de
spirite necurate, şi toţi erau vindecaţi.
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5:11 Adunare: cuvântul grec ekklesia înseamnă „adunarea celor chemaţi afară din (lume sau
tabără religioasă)“. Aici, el înseamnă o adunare de creştini strânşi pentru închinare.



Arestarea apostolilor şi eliberarea lor miraculoasă
17Atunci marele preot şi toţi cei care erau cu el, adică partidul saduce-

ilor, s-au sculat, plini de invidie, 18i-au arestat pe apostoli şi i-au aruncat
în închisoarea publică. 19Dar, în timpul nopţii, un înger al Domnului a
deschis porţile închisorii, i-a condus afară şi le-a zis: 20„Duceţi-vă, staţi
în templu şi predicaţi poporului toate cuvintele acestei Vieţi!“

21După ce au auzit aceasta, ei au intrat în templu încă în zori şi au în-
ceput să dea învăţătură. Când au ajuns marele preot şi cei care erau cu
el, au convocat sanhedrinul şi pe toţi prezbiterii copiilor lui Israel, şi au
trimis să-i caute pe apostoli la închisoare. 22Dar gărzile, când au ajuns,
nu i-au găsit în închisoare; ei s-au întors şi au raportat, 23zicând: „Am
găsit închisoarea încuiată cu grijă, iar pe gardieni stând la uşi, dar când
am deschis, n-am găsit pe nimeni înăuntru“. 24La auzul acestor cuvinte,
comandantul gărzilor templului şi preoţii principali s-au arătat nedume-
riţi, neştiind ce să creadă despre această situaţie. 25Cineva a venit să le
spună: „Bărbaţii pe care i-aţi închis se află în templu şi dau învăţătură oa-
menilor!“

O nouă mărturie depusă înaintea sanhedrinului Fap.4:5-12; 4:18-20
26Atunci comandantul a plecat cu gărzile şi i-a adus, dar fără violenţă,

căci se temeau să nu fie lapidaţi de popor. 27După ce i-au adus, i-au făcut
să se înfăţişeze înaintea sanhedrinului. Marele preot i-a interogat, 28zi-
când: „Oare nu v-am ordonat expres să nu-i mai învăţaţi pe oameni în
Numele acesta? Totuşi, iată că aţi umplut Ierusalimul cu învăţătura voas-
tră şi vreţi să aduceţi asupra noastră sângele acestui Om“.

29Petru şi apostolii i-au răspuns: „Trebuie să ascultăm mai mult de
Dumnezeu decât de oameni. 30Dumnezeul strămoşilor noştri L-a înviat
pe Iesus, pe care voi L-aţi ucis atârnându-L pe lemn. 31Dumnezeu L-a
înălţat la dreapta Lui ca Prinţ şi Salvator, ca să dea Israelului pocăinţan

şi iertarea păcatelor. 32Noi suntem martori ai acestor evenimente, ca şi
Spiritul Sfânt pe care Dumnezeu L-a dat celor care ascultă de El“.

Sfatul dat de Gamaliel
33Auzind aceste cuvinte, ei s-au înfuriat şi au vrut să-i ucidă. 34Dar un

fariseun cu numele de Gamaliel, profesor de Lege onorat de tot poporul,
s-a ridicat în sanhedrin şi a ordonat să-i scoată puţin afară pe apostoli.
35Apoi le-a zis: „Israeliţilor, aveţi grijă ce vreţi să le faceţi acestor oa-
meni! 36Într-adevăr, acum câtva timp a apărut Teuda, care pretindea că
era cineva, şi s-au raliat cu el cam 400 de bărbaţi. El a fost ucis, şi toţi
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5:31 Pocăinţă: denotând o schimbare a gândirii, cuvântul face referire la o transformare ra-
dicală a persoanei, care renunţă la atitudinile ei greşite pentru a adopta un nou comporta-
ment şi o nouă perspectivă, conforme voii lui Dumnezeu.
5:34 Fariseu: membrul unui curent din cadrul iudaismului caracterizat printr-un interes pu-
ternic pentru chestiuni de puritate rituală şi prin grija de a respecta cât mai strict posibil Legea
lui Moise, precum şi tradiţiile.



partizanii lui s-au împrăştiat şi nu s-a ales nimic de aici. 37După el, pe
timpul recensământului, a apărut Iuda Galileeanul şi a condus poporul
la revoltă. Şi el a pierit, iar cei care-l urmaseră au fost împrăştiaţi.

38Iar acum, eu vă spun: nu vă mai ocupaţi de oamenii aceştia şi lăsa-
ţi-i în pace; căci, dacă acest plan sau această activitate este de la oameni,
el se va distruge; 39în schimb, dacă vine de la Dumnezeu, nu-l veţi putea
distruge. Nu puteţi risca să luptaţi împotriva lui Dumnezeu!“ Ei au fost
convinşi de el, 40i-au chemat pe apostoli, i-au biciuit, le-au interzis să
vorbească în numele lui Iesus şi le-au dat drumul.

41Apostolii au plecat deci din sanhedrin bucurându-se pentru că au
fost consideraţi vrednici să fie maltrataţi pentru numele [lui Iesus]. 42Şi,
în fiecare zi, în templu şi în case, ei nu încetau să dea învăţătură şi să
anunţe Vestea Bună despre Iesus Mesia.

Numirea diaconilor 1.Tim.3:8-13

6În acele zile, când numărul discipolilor creştea, eleniştiin au murmu-
rat contra evreilorn pentru că văduvele lor erau neglijate la distribui-

rea zilnică a hranei.
2Cei doisprezece au convocat ansamblul discipolilor şi le-au zis:

„N-ar fi corect ca noi să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu pentru a servi la
mese. 3Fraţilor, alegeţi dintre voi şapte bărbaţi cu o mărturie bună, plini
de Spirit şi de înţelepciune, pe care îi vom numi în această lucrare, 4iar
noi ne vom dedica rugăciunii şi lucrării cu Cuvântul!“

5Această propunere a plăcut întregii adunări. Ei l-au ales pe Ştefan,
un bărbat plin de credinţă şi de Spirit Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Ni-
canor, pe Timon, pe Parmenas şi pe Nicolae, un neevreu convertit din
Antiohia. 6Ei i-au prezentat apostolilor, care s-au rugat şi şi-au pus mâi-
nile peste ei.

7Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea, numărul discipolilor creştea
mult în Ierusalim, şi o mare mulţime de preoţi asculta de credinţă.

Acuzaţiile false împotriva lui Ştefan Lc.21:14-15; Io.15:18-21
8Ştefan, plin de graţia lui Dumnezeu şi de putere, făcea minuni şi

semne mari miraculoase în popor. 9Câţiva membri din sinagoga numită
„sinagoga celor eliberaţi“, din cea a cirenienilor, din cea a alexandrini-
lor şi din cea a celor din Cilicia şi din Asia, au început să discute cu el,
10dar nu puteau rezista în faţa înţelepciunii şi a Spiritului prin care vor-
bea el. 11Atunci au plătit nişte bărbaţi care să spună: „L-am auzit rostind
cuvinte blasfematoare faţă de Moise şi faţă de Dumnezeu“.

12Ei au incitat poporul, pe prezbiteri şi pe specialiştii în Lege, apoi
s-au aruncat asupra lui, l-au arestat şi l-au dus înaintea sanhedrinului.
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6:1 Elenişti: evrei care trăiau în afara teritoriului Israelului şi care vorbeau greaca.
6:1 Evrei: evrei născuţi şi crescuţi pe teritoriul Israelului, a căror limbă era aramaica, ase-
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13Au adus şi nişte martori falşi, care au zis: „Acest om nu încetează să
rostească cuvinte [blasfematoare] împotriva Locului sfânt şi împotriva
Legii; 14noi l-am auzit spunând că Iesus, acest Nazarinean, va distruge
acest Loc şi va schimba obiceiurile pe care ni le-a transmis Moise!“
15Toţi cei care şedeau în sanhedrin s-au uitat ţintă la el; ei au văzut că faţa
lui era ca cea a unui înger.

Mărturia depusă de Ştefan înaintea sanhedrinului

7Marele preot l-a întrebat: „Aşa stau lucrurile?“ 2Ştefan a răspuns:
„Fraţilor şi părinţilor, ascultaţi! Dumnezeul gloriei i-a apărut strămo-

şului nostru Abraham în timp ce era în Mesopotamia, înainte de a locui
în Haran, 3şi i-a zis: «Ieşi din ţara ta şi dintre rudele tale şi du-te în ţara
pe care ţi-o voi arăta!n»

4Atunci el a ieşit din ţara caldeenilor şi a locuit în Haran. De acolo,
după moartea tatălui său, Dumnezeu l-a făcut să se mute în această ţară,
în care locuiţi voi acum. 5El nu i-a dat nicio moştenire în această ţară,
nici măcar unde să-şi pună piciorul, dar i-a promis să i-o dea ca pose-
siune, lui şi descendenţilor lui, deşi nu avea copii.

6Iată ce i-a zis Dumnezeu: Descendenţii lui vor fi străini într-o ţară
străină; vor fi făcuţi sclavi şi vor fi maltrataţi timp de 400 de ani. 7Pe na-
ţiunea care-i va face sclavi o voi judeca Eu Însumi, a zis Dumnezeu.
După aceea vor ieşi şi Mi se vor închina în acest loc.n 8Apoi Dumnezeu
a încheiat cu el legământul circumciziei; astfel, Abraham l-a avut ca fiu
pe Isaac şi l-a circumcis în ziua a opta, Isaac a făcut la fel pentru Iacob,
şi Iacob pentru cei doisprezece patriarhi.

9Patriarhii, invidioşi pe Iosif, l-au vândut ca să fie dus în Egipt, dar
Dumnezeu era cu el 10şi l-a salvat din toate necazurile lui; i-a dat favoare
şi înţelepciune înaintea lui Faraon, regele Egiptului, care l-a numit gu-
vernator peste Egipt şi peste toată casa lui.

11A venit atunci o foamete în tot Egiptul şi în Canaan. Strâmtorarea
era mare, şi strămoşii noştri nu găseau de mâncare. 12Iacob a auzit că în
Egipt exista grâu, aşa că i-a trimis pe strămoşii noştri prima dată. 13A
doua oară, Iosif li s-a făcut cunoscut fraţilor săi, şi Faraon a aflat din ce
neam se trăgea Iosif. 14Iosif a trimis după tatăl său Iacob şi după întreaga
lui familie, alcătuită din 75 de persoane. 15Iacob a venit în Egipt, unde a
murit, ca şi strămoşii noştri. 16Corpurile lor au fost transportate la Sihem
şi depuse în mormântul pe care-l cumpărase Abraham cu o sumă de bani
de la tribul lui Hamor din Sihem.

17Când s-a apropiat timpul ca Dumnezeu să-Şi împlinească promi-
siunea pe care i-o făcuse lui Abraham, poporul crescuse şi se înmulţise
în Egipt, 18până la venirea unui alt rege, care nu-l cunoscuse pe Iosif.n

19Acest rege a acţionat cu viclenie faţă de neamul nostru şi i-a maltratat
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pe strămoşii noştri, până la a-i face să-şi abandoneze copiii, ca să nu ră-
mână în viaţă.

20În timpul acela s-a născut Moise, care era frumos în ochii lui Dum-
nezeu. El a fost hrănit trei luni în casa tatălui său 21şi, când a fost aban-
donat, fiica lui Faraon l-a adoptat şi l-a crescut ca pe fiul ei. 22Moise a
fost educat cu toată înţelepciunea egiptenilor; el era puternic în cuvinte
şi în fapte.

23Când Moise era în vârstă de 40 de ani, a avut pe inimă să-şi viziteze
fraţii, fiii lui Israel. 24Văzând că unul era maltratat, i-a luat apărarea şi,
ca să-l răzbune pe cel oprimat, l-a ucis pe egiptean. 25El credea că fraţii
lui vor înţelege că Dumnezeu îl folosea ca să-i salveze, dar ei n-au înţe-
les.

26În ziua următoare, el a venit în mijlocul lor atunci când unii se bă-
teau şi a încercat să-i împace, spunându-le: «Voi sunteţi fraţi; de ce vă
faceţi rău unul altuia?» 27Dar cel care îl maltrata pe celălalt i-a zis: Cine
te-a pus conducător şi judecător peste noi? 28Vrei să mă ucizi cum l-ai
ucis ieri pe egipteann? 29La acest cuvânt, Moise a fugit şi s-a refugiat ca
străin în ţara Madian, unde a avut doi fii.

30După 40 de ani, un înger [al Domnului] i-a apărut la Muntele Sinai
în deşert în flacăra unui tufiş care ardea.n 31Văzând aceasta, Moise se
mira de această apariţie; în timp ce se apropia ca să privească, vocea
Domnului s-a făcut auzită: 32Eu sunt Dumnezeul strămoşilor tăi, Dum-
nezeul lui Abraham, al lui Isaac şi al lui Iacob.n Moise, tremurând, nu
îndrăznea să privească. 33Domnul i-a zis: Scoate-ţi sandalele, pentru că
locul în care stai este un pământ sfânt. 34Am văzut suferinţa poporului
Meu care este în Egipt, am auzit gemetele lui şi am coborât să-l elibe-
rez. Acum, du-te, te voi trimite în Egipt.n

35Acest Moise pe care ei îl renegaseră, zicând: «Cine te-a pus con-
ducător şi judecător?n» este cel pe care Dumnezeu l-a trimis ca şi con-
ducător şi eliberator cu ajutorul îngerului care i-a apărut în tufiş. 36Acesta
i-a făcut să iasă din Egipt, făcând minuni şi semne miraculoase în ţara
Egiptului, la Marea Roşie şi în deşert, timp de 40 de ani.

37Acest Moise este cel care le-a spus fiilor lui Israel: [Domnul nos-
tru] Dumnezeu vă va ridica dintre fraţii voştri un Profet ca minen. 38El
este cel care, în adunarea din deşert, era cu îngerul care îi vorbea pe
Muntele Sinai şi cu strămoşii noştri; el a primit cuvinte de viaţă ca să ni
le transmită. 39Strămoşii noştri n-au vrut să asculte de el, ci l-au respins
şi, în inima lor, s-au întors spre Egipt, 40zicându-i lui Aaron: Fă-ne nişte
dumnezei care să meargă înaintea noastră! Într-adevăr, nu ştim ce s-a
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întâmplat cu acest Moise care ne-a făcut să ieşim din ţara Egiptuluin.
41Şi în zilele acelea au făcut un viţel, au oferit un sacrificiu idolului

şi s-au bucurat de lucrarea mâinilor lor. 42Dumnezeu S-a întors de la ei
şi i-a lăsat să se închine la corpurile cereşti, aşa cum este scris în cartea
profeţilor: Mi-aţi oferit animale înjunghiate şi sacrificii timp de 40 de
ani în deşert, comunitate a Israelului? 43Voi aţi purtat cortul lui Moloh
şi steaua zeului vostru Refan, aceste imagini pe care le-aţi făcut ca să
vă închinaţi la ele. De aceea, vă voi deporta dincolo de Babilon.n

44Cortul mărturiei era cu strămoşii noştri în deşert, aşa cum ordonase
Cel care a vorbit cu Moise să-l facă după modelul pe care-l văzuse.
45Strămoşii noştri l-au primit şi l-au introdus, sub conducerea lui Iosua,
în ţara cucerită de la naţiunile pe care le-a alungat Dumnezeu dinaintea
lor, şi el a rămas acolo până în zilele lui David. 46David a găsit graţie
înaintea lui Dumnezeu şi a cerut să găsească o locuinţă pentru Dumne-
zeul lui Iacob, 47însă Solomon I-a construit o casă.

48Dar Cel Preaînalt nu locuieşte în case făcute de mâna omului, aşa
cum spune profetul: 49Cerul este tronul Meu, iar pământul e scăunelul
Meu de picioare! Ce casă Mi-aţi putea construi, zice Domnul, sau care
ar putea fi locul Meu de odihnă? 50Oare nu mâna Mea a făcut toate aces-
tea?n 51Oameni refractari, necircumcişi la inimă şi la urechi! Voi totdea-
una vă împotriviţi Spiritului Sfânt! Cum au făcut strămoşii voştri, aşa
faceţi şi voi! 52Pe care dintre profeţi nu l-au persecutat strămoşii voştri?
Ei i-au ucis pe cei care au anunţat dinainte venirea Celui Drept, ai cărui
trădători şi ucigaşi aţi devenit voi acum – 53voi, care aţi primit Legea
promulgată de îngeri şi care n-aţi păzit-o!“

Lapidarea lui Ştefan Mt.23:34-36
54Când au auzit aceste cuvinte, turbau în inima lor şi scrâşneau din

dinţi împotriva lui. 55Dar Ştefan, plin de Spiritul Sfânt, şi-a aţintit privi-
rile spre cer, a văzut gloria lui Dumnezeu şi pe Iesus stând în picioare la
dreapta lui Dumnezeu. 56El a zis: „Iată, văd cerul deschis şi pe Fiul Omu-
lui stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu“.

57Ei au scos atunci strigăte puternice, şi-au astupat urechile, s-au re-
pezit toţi împreună asupra lui, 58l-au scos afară din oraş şi au început să
arunce cu pietre în el. Martorii îşi puseseră hainele la picioarele unui
tânăr numit Saul. 59Ei aruncau cu pietre în Ştefan, care se ruga şi zicea:
„Doamne Iesuse, primeşte spiritul meu!“ 60Apoi s-a pus în genunchi şi
a strigat cu voce răsunătoare: „Doamne, nu le ţine în seamă acest păcat!“
După ce a spus aceasta, a adormit.

Fapte 7:41-60192

7:40 Fă-ne... Egiptului: citat din Exod 32:1.
7:42-43 Mi-aţi oferit... Babilon: citat din Amos 5:25-27.
7:49-50 Cerul... acestea: citat din Isaia 66:1-2.



Persecuţie în Ierusalim. Împrăştierea discipolilor Fap.11:19-21

8Saul aproba şi el uciderea lui Ştefan. Chiar din acea zi a izbucnit o
persecuţie mare împotriva Adunării din Ierusalim, şi toţi, cu excep-

ţia apostolilor, s-au împrăştiat în regiunile Iudeei şi Samariei. 2Nişte oa-
meni pioşi l-au înmormântat pe Ştefan şi l-au plâns mult. 3Cât despre
Saul, el căuta să distrugă Adunarea: pătrundea în case, scotea cu forţa
bărbaţi şi femei şi îi arunca în închisoare.

4Cei care se împrăştiaseră mergeau din loc în loc, anunţând vestea
bună a Cuvântului.

Filip în Samaria. Simon magicianul Fap.1:8
5Filip s-a dus într-un oraş din Samaria şi L-a predicat acolo pe Cris-

tos. 6Mulţimile erau atente la cele zise de Filip când au auzit şi au văzut
semnele miraculoase pe care le făcea. 7Într-adevăr, din mulţi oameni ie-
şeau spirite necurate, scoţând strigăte puternice, şi mulţi paralitici şi
şchiopi erau vindecaţi. 8Şi a fost multă bucurie în acest oraş.

9Dar un om cu numele de Simon se găsea deja în oraş. Lăudân-
du-se că era un om important, el practica magia şi provoca uimirea între-
gului popor din Samaria. 10Toţi, de la cel mai mic până la cel mai mare,
îl ascultau atent şi spuneau: „Acest om este puterea lui Dumnezeu, cea
numită mare“. 11Ei îl ascultau cu atenţie, pentru că el îi uimise de mult
timp cu magia lui.

12Dar când l-au crezut pe Filip, care le anunţa vestea bună a Regatu-
lui lui Dumnezeu şi a numelui lui Iesus Cristos, atât bărbaţi, cât şi femei
s-au lăsat botezaţi. 13Simon însuşi a crezut şi, după ce a fost botezat, con-
tinua să rămână lângă Filip; el vedea cu uimire semnele şi miracolele
mari care se făceau.

Petru şi Ioan în Samaria
14Apostolii care erau în Ierusalim au aflat că locuitorii din Samaria ac-

ceptaseră Cuvântul lui Dumnezeu şi i-au trimis la ei pe Petru şi pe Ioan.
15Aceştia s-au dus şi s-au rugat pentru ei ca să primească Spiritul Sfânt.
16Într-adevăr, El nu coborâse încă peste niciunul dintre ei, ci fuseseră
doar botezaţi în numele Domnului Iesus. 17Atunci Petru şi Ioan şi-au pus
mâinile peste ei, iar ei au primit Spiritul Sfânt.

18Văzând că Spiritul [Sfânt] era dat prin punerea mâinilor apostolilor,
Simon le-a oferit bani, 19zicând: „Daţi-mi şi mie această putere, ca acela
peste care îmi voi pune mâinile să primească Spiritul Sfânt!“

20Dar Petru i-a zis: „Banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai
crezut că darul lui Dumnezeu se poate cumpăra cu bani! 21Tu n-ai nici
parte, nici moştenire în această chestiune, căci inima ta nu este dreaptă
înaintea lui Dumnezeu. 22Schimbă-ţi atitudinea cu privire la răutatea ta
şi roagă-te Domnului ca să-ţi fie iertat acest gând al inimii tale, dacă este
posibil. 23Într-adevăr, văd că eşti plin de amărăciune şi în legăturile ne-
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legiuirii“. 24Simon a răspuns: „Rugaţi-vă voi Domnului pentru mine, ca
să nu mi se întâmple nimic din ceea ce aţi spus!“

25După ce au depus mărturie şi au predicat Cuvântul Domnului, Petru
şi Ioan s-au întors la Ierusalim, anunţând Vestea Bună în multe sate ale
samaritenilor.

Filip şi ministrul de finanţe din Etiopia
26Un înger al Domnului i s-a adresat lui Filip, zicând: „Scoală-te şi

du-te spre sud, pe drumul care coboară din Ierusalim la Gaza şi care este
pustiu!“ 27El s-a sculat şi a plecat. Un eunuc etiopian, înalt funcţionar al
lui Candace, regina Etiopiei, şi administrator al trezoreriei ei, venise la
Ierusalim să se închine. 28El se întorcea, aşezat în carul său, şi citea din
profetul Isaia.

29Spiritul i-a zis lui Filip: „Apropie-te şi ţine-te de acest car!“ 30Filip
a alergat şi l-a auzit pe etiopian citind din profetul Isaia. El i-a zis: „Înţe-
legi ce citeşti?“ 31Omul i-a răspuns: „Cum aş putea, dacă nu-mi explică
cineva?“ şi l-a invitat pe Filip să se suie şi să se aşeze lângă el.

32Pasajul din Scriptură pe care-l citea era acesta: El a fost dus ca o
oaie la abator şi, asemenea unui miel mut în faţa celui care-l tunde,
nu-Şi deschide gura. 33În umilinţa Lui, dreptatea I-a fost refuzată. Cine
va putea vorbi despre aceasta în generaţia Lui? Într-adevăr, viaţa I-a
fost luată de pe pământ.n

34Eunucul i-a zis lui Filip: „Spune-mi, te rog, despre cine spune pro-
fetul lucrul acesta: despre el însuşi sau despre altcineva?“ 35Filip a luat
cuvântul şi, începând de la acest pasaj din Scriptură, i-a anunţat vestea
bună despre Iesus.

36În timp ce-şi urmau drumul, au ajuns la o apă. Eunucul a zis: „Uite
apă! Ce mă împiedică să fiu botezat?“ 37[„Filip i-a zis: «Dacă crezi din
toată inima, se poate». Eunucul i-a răspuns: «Cred că Iesus Cristos este
Fiul lui Dumnezeu»“.] 38El a dat ordin să se oprească carul. Filip şi eu-
nucul au coborât amândoi în apă, şi Filip l-a botezat pe eunuc.

39Când au ieşit din apă, Spiritul Domnului l-a răpit pe Filip, şi eunu-
cul nu l-a mai văzut. El îşi vedea înainte de drum cu veselie. 40Filip s-a
găsit în Azot, de unde s-a dus la Cezareea, evanghelizând toate oraşele
prin care trecea.

Convertirea lui Saul
Fap.22:3-16; 26:9-20; Gal.1:11-16; 1.Tim.1:12-16

9Cât despre Saul, respira mereu ameninţare şi ucidere împotriva dis-
cipolilor Domnului. El s-a dus la marele preot 2şi i-a cerut scrisori

pentru sinagogile din Damasc, ca să poată aresta şi duce la Ierusalim pe
adepţii acestei învăţături pe care-i va găsi, bărbaţi şi femei.

3În timp ce era pe drum şi se apropia de Damasc, deodată a strălucit
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în jurul lui o lumină care venea din cer. 4El a căzut la pământ şi a auzit
o voce care-i zicea: „Saul, Saul, de ce Mă persecuţi?“ 5El a răspuns:
„Cine eşti, Doamne?“ Şi Domnul i-a zis: „Eu sunt Iesus, Cel pe care tu
Îl persecuţi. 6Ridică-te, intră în oraş, şi ţi se va spune ce trebuie să faci!“

7Bărbaţii care-l însoţeau s-au oprit, muţi de uimire; ei auzeau vocea,
dar nu vedeau pe nimeni. 8Saul s-a ridicat de la pământ, dar deşi avea
ochii deschişi nu vedea nimic, aşa că l-au dus de mână până în Damasc.
9El a rămas trei zile fără să vadă, şi n-a mâncat, nici n-a băut nimic.

10În Damasc era un discipol numit Anania. Domnul i-a zis într-o vizi-
une: „Anania!“ El a răspuns: „Iată-mă, Doamne!“ 11Domnul i-a zis
atunci: „Scoală-te, du-te pe strada numită Dreaptă şi, în casa lui Iuda, în-
treabă de unul numit Saul din Tarsus! Într-adevăr, el se roagă 12şi a văzut
în viziune un om numit Anania intrând şi punându-şi mâinile peste el ca
să-şi recapete vederea“.

13Anania I-a răspuns: „Doamne, am aflat de la mulţi despre tot răul
pe care acest om l-a făcut sfinţilor Tăin la Ierusalim, 14şi aici are puteri
depline, din partea preoţilor principali, ca să-i aresteze pe toţi cei care fac
apel la Tine“.

15Dar Domnul i-a zis: „Du-te, căci acest om este un instrument pe
care l-am ales ca să facă cunoscut numele Meu neevreilor, regilor şi is-
raeliţilor. 16Eu îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru Mine“.

17Anania a plecat, a intrat în casă şi şi-a pus mâinile peste Saul, zi-
când: „Frate Saul, Domnul m-a trimis, Iesus, Cel care ţi-a apărut pe dru-
mul pe care veneai, ca să-ţi recapeţi vederea şi să fii umplut de Spiritul
Sfânt“. 18Imediat, de pe ochii lui a căzut ceva ca nişte solzi, şi el şi-a re-
căpătat vederea. S-a ridicat, a fost botezat 19şi, după ce a mâncat ceva,
i-au revenit puterile.

Saul în Damasc şi Ierusalim
El a rămas câteva zile cu discipolii care erau în Damasc 20şi a înce-

put imediat să predice în sinagogi că Iesus este Fiul lui Dumnezeu. 21Toţi
cei care-l auzeau se mirau şi ziceau: „Oare nu este cel care, în Ierusalim,
îi distrugea pe cei care fac apel la acest Nume şi n-a venit el aici ca să-i
aresteze şi să-i ducă înaintea preoţilor principali?“ 22Dar Saul se întărea
tot mai mult şi îi reducea la tăcere pe evreii care locuiau în Damasc, de-
monstrând că Iesus era Mesia.

23După ce au trecut multe zile, evreii au decis împreună să-l ucidă,
24dar complotul lor a ajuns la cunoştinţa lui Saul. Ei păzeau zi şi noapte
porţile oraşului ca să-l ucidă. 25Dar, într-o noapte, discipolii l-au luat şi
l-au coborât de-a lungul zidului aşezat într-un coş.

26Ajuns în Ierusalim, Saul a încercat să se alăture discipolilor, dar tu-
turor le era teamă de el, căci nu credeau că era discipol. 27Atunci Barnaba
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l-a luat cu el, l-a dus la apostoli şi le-a spus cum, pe drum, Saul Îl văzuse
pe Domnul Iesus, care îi vorbise, şi cu ce îndrăzneală vorbise în Damasc
în numele lui Iesus.

28Saul se ducea şi venea cu ei în Ierusalim, vorbind cu îndrăzneală în
numele Domnului. 29El vorbea de asemenea şi discuta cu eleniştiin, dar
aceştia încercau să-l ucidă. 30Aflând aceasta, fraţii l-au dus la Cezareea
şi l-au trimis la Tarsus.

31Biserica avea pace în toată Iudeea, Galileea şi Samaria; ea se edifi-
ca, umbla în teama Domnului şi se înmulţea cu ajutorul Spiritului Sfânt.

Petru în Lida
32În cursul călătoriilor lui Petru prin zonă, s-a dus să-i vadă şi pe sfin-

ţii care locuiau în Lida. 33A găsit acolo un om pe nume Enea care zăcea
în pat de opt ani, pentru că era paralizat. 34Petru i-a zis: „Enea, Iesus
Cristos te vindecă! Ridică-te şi fă-ţi patul!“ El s-a ridicat imediat. 35Toţi
locuitorii din Lida şi din Saron l-au văzut şi s-au convertit la Domnul.

Învierea Tabitei
36În Iope era o discipolă pe nume Tabita, care tradus înseamnă „Dor-

ca“. Ea făcea multe fapte bune şi acte de caritate. 37În zilele acelea, ea
s-a îmbolnăvit şi a murit. După ce au spălat-o, au pus-o într-o cameră de
la etaj. 38Lida se află aproape de Iope, şi discipolii aflaseră că Petru se
găsea acolo; au trimis deci doi bărbaţi la el să-l roage: „Nu ezita să vii
până la noi!“

39Petru s-a sculat şi a plecat cu ei; când au ajuns, l-au condus în ca-
mera de la etaj. Toate văduvele au venit la el plângând şi i-au arătat că-
măşile şi hainele pe care le făcuse Dorca pe când era cu ele.

40Petru le-a scos afară pe toate, a îngenuncheat şi s-a rugat. Apoi s-a
întors către corp şi a zis: „Tabita, scoală-te!“ Ea a deschis ochii şi, când
l-a văzut pe Petru, a şezut în capul oaselor. 41El i-a dat mâna şi a aju-
tat-o să se ridice în picioare. Apoi i-a chemat pe sfinţi şi pe văduve şi
le-a prezentat-o vie. 42Acest fapt a devenit cunoscut în tot oraşul Iope, şi
mulţi au crezut în Domnul Iesus. 43Petru a rămas câtva timp în Iope, la
un tăbăcar numit Simon.

Salvarea pentru păgâni – Dumnezeu lucrează în viaţa lui Corneliu

10În Cezareea se afla un bărbat numit Corneliu, care era ofiţer în
trupa romană numită „cohorta italiană“. 2El era pios şi se temea de

Dumnezeu cu toată casa lui; dădea mulţi bani poporului şi nu înceta să
se roage la Dumnezeu.

3Către ora trei după-amiază, el a văzut clar într-o viziune un înger al
lui Dumnezeu intrând la el şi zicându-i: „Corneliu!“ 4El s-a uitat ţintă la
el şi, înfricoşat, a răspuns: „Ce este, Doamne?“ Îngerul i-a zis: „Rugă-
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ciunile şi darurile pe care le-ai făcut s-au înălţat Dumnezeu, şi El Şi-a
adus aminte de ele. 5Acum, trimite nişte bărbaţi la Iope ca să-l cheme pe
Simon, supranumit Petru; 6el găzduieşte la un anume Simon, un tăbăcar
a cărui casă se găseşte lângă mare“.

7După ce îngerul care-i vorbise a plecat, Corneliu i-a chemat pe doi
dintre servitorii săi şi pe un soldat pios dintre cei care erau în serviciul
său, 8le-a spus tot ce se întâmplase şi i-a trimis la Iope.

Salvarea pentru păgâni – Dumnezeu îi vorbeşte lui Petru Ef.2:11-14
9A doua zi, pe la amiază, în timp ce aceşti bărbaţi erau pe drum şi se

apropiau de oraş, Petru s-a suit pe acoperiş ca să se roage. 10I s-a făcut
foame şi a vrut să mănânce. În timp ce-i pregăteau masa, el a căzut în
extaz.

11A văzut cerul deschis şi un obiect semănând cu o faţă mare de masă,
prinsă de cele patru colţuri, ce cobora pe pământ. 12În interior se găseau
tot felul de patrupede, de reptile de pe pământ, ca şi de păsări ale ceru-
luin. 13O voce i-a zis: „Scoală-te, Petru, înjunghie şi mănâncă!“

14Dar Petru a zis: „Nicidecum, Doamne, căci n-am mâncat niciodată
ceva pângărit sau necurat!“ 15Vocea i-a vorbit din nou, pentru a doua
oară: „Să nu consideri pângărit ceea ce a declarat Dumnezeu curat!“
16Acest lucru s-a întâmplat de trei ori şi apoi, imediat, obiectul a dispă-
rut în cer.

17În timp ce Petru era nedumerit cu privire la înţelesul viziunii pe care
o avusese, bărbaţii trimişi de Corneliu întrebaseră unde era casa lui
Simon. Ei s-au prezentat la poartă 18şi au strigat ca să se informeze dacă
acolo găzduia Simon, supranumit Petru.

19Petru reflecta încă la viziune când Spiritul i-a zis: „Te caută trei băr-
baţi. 20Scoală-te, coboară şi du-te cu ei fără să eziţi, căci Eu i-am trimis“.
21Petru a coborât şi a zis acestor bărbaţi: „Iată-mă, eu sunt cel pe care-l
căutaţi. Din ce motiv aţi venit?“

22Ei i-au răspuns: „Ofiţerul roman Corneliu este un om drept şi se
teme de Dumnezeu. Toată naţiunea evreilor depune o mărturie bună des-
pre el. El a fost îndrumat divin de un înger sfânt să te facă să te duci la
el acasă ca să audă cuvintele tale“. 23Atunci Petru i-a poftit înăuntru şi
i-a găzduit. A doua zi, el [s-a sculat şi] a plecat cu ei. Câţiva dintre fra-
ţii din Iope l-au însoţit.

Convertirea lui Corneliu Lc.24:47; Fap.1:8; Ef.11-19; 3:6
24A doua zi au ajuns la Cezareea. Corneliu îi aştepta. El îşi invitase

rudele şi prietenii apropiaţi. 25Când Petru a intrat, Corneliu, care venise
în întâmpinarea lui, s-a aruncat la picioarele lui şi s-a închinat. 26Petru
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însă l-a ridicat, zicând: „Ridică-te! Şi eu sunt tot om“.
27Tot conversând cu el, a intrat şi a găsit mulţi oameni adunaţi. 28El

le-a zis: „Voi ştiţi că unui evreu îi este interzis să se lege cu un străin
sau să intre la el, dar Dumnezeu mi-a arătat că nu trebuie să declar nicio
fiinţă umană pângărită sau necurată. 29De aceea, nu am avut nicio obiec-
ţie să vin când m-aţi chemat. Vă întreb deci din ce motiv aţi făcut să vin
aici“.

30Corneliu i-a răspuns: „Cu patru zile în urmă, [posteam] până la
această oră [şi] mă rugam acasă la ora trei după-amiază. Un om îmbră-
cat în haine strălucitoare s-a prezentat înaintea mea 31şi mi-a zis: «Cor-
neliu, rugăciunea ta a fost ascultată, şi Dumnezeu Şi-a amintit de actele
tale de caritate. 32Trimite deci pe cineva la Iope şi fă să vină Simon, su-
pranumit Petru. El este găzduit în casa lui Simon tăbăcarul, lângă mare.
[Când va veni, el îţi va vorbi]». 33Am trimis atunci de îndată pe cineva
la tine, şi ai făcut bine că ai venit. Acum deci suntem toţi în prezenţa lui
Dumnezeu ca să auzim tot ce ţi-a ordonat Domnul să ne spui“.

34Atunci Petru a luat cuvântul şi le-a zis: „Într-adevăr, înţeleg că
Dumnezeu nu este părtinitor 35şi că în orice naţiune cine se teme de El
şi practică dreptitudinea Îi este plăcut. 36El Şi-a trimis Cuvântul Său is-
raeliţilor anunţându-le pacea prin Iesus Cristos, care este Domnul tutu-
ror. 37Voi ştiţi ce s-a întâmplat în toată Iudeea, după ce a început în
Galileea ca urmare a botezului predicat de Ioan, 38cum Dumnezeu L-a
uns pe Iesus din Nazaret cu Spiritul Sfânt şi putere, şi cum mergea pre-
tutindeni făcând bine şi vindecându-i pe toţi cei care erau sub puterea
diavolului, pentru că Dumnezeu era cu El.

39Noi suntem martori a tot ce a făcut El în ţara evreilor şi la Ierusa-
lim. Ei L-au ucis pironindu-L pe cruce, 40dar Dumnezeu L-a înviat a treia
zi şi a făcut ca El să fie văzut 41nu de tot poporul, ci de martorii aleşi di-
nainte de Dumnezeu – de noi care am mâncat şi am băut cu El după în-
vierea Lui. 42Iesus ne-a ordonat să predicăm poporului şi să atestăm că
El este Cel pe care Dumnezeu L-a desemnat ca Judecător al celor vii şi
al celor morţi. 43Toţi profeţii depun cu privire la El mărturia că orice om
care crede în El primeşte prin numele Său iertarea păcatelor“.

44Petru vorbea încă atunci când Spiritul Sfânt a coborât peste toţi cei
care ascultau Cuvântul. 45Toţi credincioşii circumcişin care veniseră cu
Petru au fost uluiţi de faptul că darul Spiritului Sfânt a fost revărsat şi
peste neevrei. 46Într-adevăr, ei îi auzeau vorbind în limbi şi lăudând mă-
reţia lui Dumnezeu. Atunci Petru a zis: 47„Se poate oare refuza apa bo-
tezului celor care au primit Spiritul Sfânt ca şi noi?“ 48Şi el a dat ordin
să-i boteze în numele lui Iesus Cristos. Ei i-au cerut atunci să rămână câ-
teva zile cu ei.
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Petru îşi justifică comportarea înaintea credincioşilor evrei

11Apostolii şi fraţii care erau în Iudeea au auzit că neevreii primiseră
şi ei Cuvântul lui Dumnezeu. 2Şi când Petru s-a dus la Ierusalim,

cei care erau circumcişi i-au făcut reproşuri, 3spunând: „Ai intrat la nişte
bărbaţi necircumcişi şi ai mâncat cu ei!“

4Petru a început să le explice în ordine tot ce se întâmplase. El a zis:
5„Eram în oraşul Iope şi, în timp ce mă rugam, am avut în extaz o vi-
ziune: un obiect care semăna cu o faţă mare de masă prinsă de cele patru
colţuri care cobora din cer şi venea până la mine. 6Eu l-am examinat
atent şi am văzut patrupedele pământului, animalele sălbatice, reptilele,
ca şi păsările cerului. 7Apoi am auzit o voce care îmi spunea: «Scoa-
lă-te, Petru, înjunghie şi mănâncă!»

8Dar eu am zis: «În niciun caz, Doamne, pentru că niciodată n-a in-
trat în gura mea ceva pângărit sau necurat». 9Pentru a doua oară, vocea
s-a făcut auzită din cer: «Ceea ce a curăţat Dumnezeu, tu să nu consideri
pângărit». 10Aceasta s-a întâmplat de trei ori, apoi totul a fost retras din
nou în cer.

11Şi iată că în aceeaşi clipă trei bărbaţi, trimişi din Cezareea la mine,
au ajuns la casa în care eram eu. 12Spiritul mi-a spus să plec cu ei fără să
ezit. M-au însoţit şi aceşti şase fraţi şi am intrat în casa acelui om. 13El
ne-a povestit cum a văzut îngerul stând în casa lui şi zicându-i: «Trimite
pe cineva la Iope şi fă să vină Simon, supranumit Petru, 14care îţi va
transmite un mesaj prin care vei fi salvat tu şi toată familia ta».

15Când am început să vorbesc, Spiritul Sfânt a coborât peste ei, ca şi
peste noi la început. 16Şi eu mi-am amintit de acest cuvânt al Domnului:
«Ioan a botezat cu apă, dar voi veţi fi botezaţi cu Spiritul Sfânt». 17Deci,
dacă Dumnezeu le-a acordat acelaşi dar ca şi nouă care am crezut în
Domnul Iesus Cristos, cine eram eu ca să mă împotrivesc lui Dumne-
zeu?“

18După ce au auzit aceste lucruri, ei n-au mai spus nimic şi L-au glori-
ficat pe Dumnezeu, zicând: „Dumnezeu a acordat deci şi neevreilor po-
sibilitatea de a-şi schimba atitudinea ca să aibă viaţa!“

Antiohia, prima Adunare alcătuită din evrei şi neevrei
Barnaba şi Saul Fap.8:1-4; Rom.10:12; Col.3:11
19Cei care fuseseră împrăştiaţi de persecuţia survenită după moartea

lui Ştefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru şi în Antiohia, dar n-au pre-
dicat Cuvântul decât evreilor. 20Totuşi, unii dintre ei, nişte bărbaţi din
Cipru şi din Cirene, au venit la Antiohia şi s-au adresat şi neevreilor pen-
tru a le anunţa vestea bună despre Domnul Iesus. 21Mâna Domnului era
cu ei, şi un mare număr de persoane au crezut şi s-au întors la Domnul.

22Vestea a ajuns la urechile Adunării din Ierusalim, şi ei l-au trimis pe
Barnaba până la Antiohia. 23La sosirea lui, când a văzut graţia lui Dum-
nezeu, s-a bucurat. El îi îndemna pe toţi să rămână fideli Domnului cu
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o inimă hotărâtă, 24pentru că era un om bun, plin de Spiritul Sfânt şi de
credinţă. O mulţime destul de numeroasă a fost adusă la Domnul.

25Barnaba s-a dus apoi la Tarsus ca să-l caute pe Saul. 26Când l-a găsit,
l-a adus la Antiohia. Timp de un an întreg, ei au participat la întrunirile
Adunării şi i-au învăţat pe mulţi oameni. La Antiohia, pentru prima oară
discipolii au fost numiţi creştini.

Ajutoare pentru credincioşii din Iudeea
27În acele zile au venit de la Ierusalim la Antiohia nişte profeţi. 28Unul

dintre ei, pe nume Agab, s-a ridicat şi a anunţat prin Spirit că va fi o
mare foamete pe tot pământul. Ea s-a şi întâmplat pe timpul împăratu-
lui Claudius. 29Discipolii au decis să trimită, fiecare după mijloacele sale,
un ajutor fraţilor care locuiau în Iudeea, 30ceea ce au şi făcut trimiţân-
du-l prezbiterilor prin intermediul lui Barnaba şi Saul.

Arestarea şi eliberarea lui Petru

12Pe timpul acela, regele Herod a început să-i maltrateze pe unii
membri ai Bisericii 2şi l-a ucis cu sabia pe Iacob, fratele lui Ioan.

3Când a văzut că aceasta plăcea evreilor, a continuat şi l-a arestat şi pe
Petru. – Era în timpul sărbătorii Pâinilor Nedospite. – 4După ce l-a ares-
tat şi băgat în închisoare, l-a pus sub paza a patru grupe de câte patru sol-
daţi, vrând ca după Paşte să-l aducă la judecată înaintea poporului. 5Petru
era deci păzit în închisoare, şi Biserica Îi adresa lui Dumnezeu rugăciuni
arzătoare pentru el.

6În noaptea de dinaintea zilei când Herod urma să-l aducă la judeca-
tă, Petru, legat cu două lanţuri, dormea între doi gardieni; nişte santine-
le postate în faţa porţii păzeau închisoarea.

7Deodată, un înger al Domnului a apărut şi o lumină a strălucit în ce-
lulă. Îngerul l-a trezit pe Petru, lovindu-l în coastă, şi i-a zis: „Scoală-te
repede!“ Lanţurile i-au căzut de la mâini. 8Apoi îngerul i-a zis: „Încin-
ge-te şi leagă-ţi sandalele!“ El a făcut întocmai. Îngerul i-a mai zis:
„Ia-ţi haina şi urmează-mă!“

9Petru a ieşit şi l-a urmat, fără să ştie dacă ce făcea îngerul era real: i
se părea că are o viziune. 10Au trecut de prima gardă, apoi de a doua, şi
au ajuns la poarta de fier care dă în oraş; ea s-a deschis de la sine în faţa
lor; ei au ieşit şi au luat-o pe o stradă, şi imediat îngerul l-a părăsit.

11Venindu-şi în fire, Petru a zis: „Acum ştiu cu adevărat că Domnul
l-a trimis pe îngerul Său şi m-a scăpat din mâna lui Herod şi de la tot ce
aştepta poporul evreu“. 12După ce s-a gândit bine, s-a îndreptat spre casa
Mariei, mama lui Ioan, supranumit Marcu, unde erau adunate multe per-
soane şi se rugau.

13El a bătut la uşa de la intrare, şi o servitoare, numită Roda, a venit
să-i deschidă. 14Ea a recunoscut vocea lui Petru şi, de bucurie, în loc să
deschidă, a alergat înăuntru ca să anunţe că Petru stătea la uşă. 15Ei i-au
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zis: „Nu eşti în toate minţile!“ Dar ea susţinea că aşa era. Atunci ei au
zis: „Este îngerul lui!“

16Petru însă continua să bată. Ei i-au deschis şi, când l-au văzut, au
fost foarte miraţi. 17El le-a făcut semn cu mâna să tacă şi le-a povestit
cum îl scosese Domnul din închisoare. El a adăugat: „Spuneţi acest lucru
lui Iacob şi celorlalţi fraţi!“ Apoi a ieşit şi s-a dus într-un alt loc.

18Când s-a făcut zi, a fost o mare agitaţie printre soldaţi cu privire la
ce se întâmplase cu Petru. 19Herod a făcut cercetări în privinţa lui, dar nu
l-a găsit. A interogat gărzile şi a dat ordin să fie executate. Pe urmă a
părăsit Iudeea şi a coborât la Cezareea pentru a rămâne acolo un timp.

Judecata lui Dumnezeu asupra lui Herod Agrippa
20Herod era furios pe locuitorii din Tir şi Sidon. Aceştia s-au pus de

acord ca să se prezinte înaintea lui şi, după ce l-au câştigat de partea lor
pe Blastus, care era şambelanul regelui, au cerut pace, pentru că regiu-
nea lor era dependentă economic de cea a regelui. 21În ziua stabilită,
Herod, îmbrăcat în ţinuta regală, stătea la tribună şi le ţinea un discurs.
22Poporul a strigat: „Este vocea unui dumnezeu şi nu a unui om!“ 23Un
înger al Domnului l-a lovit imediat, pentru că nu dăduse glorie lui Dum-
nezeu. El a murit mâncat de viermi.

24Cât despre Cuvântul lui Dumnezeu, el se răspândea tot mai mult.
25După ce şi-au terminat misiunea la Ierusalim, Barnaba şi Saul au ple-
cat, luându-l cu ei şi pe Ioan, supranumit Marcu.

Prima călătorie misionară: Trimiterea lui Barnaba şi Saul

13În Adunarea din Antiohia erau nişte profeţi şi învăţători: Barnaba,
Simeon, numit Negrul, Lucius din Cirene, Manaen, care fusese

crescut cu tetrarhuln Herod, şi Saul. 2În timp ce se închinau în public
Domnului şi posteau, Spiritul Sfânt le-a zis: „Puneţi-Mi deoparte pe Bar-
naba şi pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat!“ 3Atunci, după ce
au postit, s-au rugat şi şi-au pus mâinile peste ei, i-au lăsat să plece.

Barnaba şi Saul în Cipru
4Trimişi de Spiritul Sfânt, Barnaba şi Saul au coborât la Seleucia, de

unde s-au îmbarcat pentru Cipru. 5Ajunşi la Salamis, au proclamat Cu-
vântul lui Dumnezeu în sinagogile evreilor. Îl aveau cu ei pe Ioan ca aju-
tor.

6Pe urmă, au traversat toată insula până la Pafos, unde au găsit un
magician, un pretins profet evreu numit Bar-Iesus. 7El făcea parte din
anturajul guvernatorului Sergius Paulus, un om inteligent. Acesta i-a
chemat la el pe Barnaba şi pe Saul şi şi-a exprimat dorinţa să audă Cu-
vântul lui Dumnezeu. 8Dar Elima magicianul – într-adevăr, aşa se tra-
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duce numele lui – li se împotrivea şi căuta să-l întoarcă pe guvernator de
la credinţă.

9Atunci Saul, numit şi Paul, umplut de Spiritul Sfânt, şi-a aţintit pri-
virile asupra lui 10şi i-a zis: „Om plin de viclenie şi de înşelătorie, fiu al
diavolului, duşman a tot ce este drept, oare nu vei înceta să perverteşti
căile drepte ale Domnului? 11Acum, iată că mâna Domnului este peste
tine: vei fi orb şi până la un timp nu vei vedea soarele“. Şi imediat au
căzut peste el ceaţă şi întuneric, şi el se întorcea în toate părţile, căutând
pe cineva care să-l ducă de mână. 12Când a văzut ce se întâmplase, gu-
vernatorul a crezut, fiind profund impresionat de învăţătura Domnului.

13Paul şi însoţitorii lui s-au îmbarcat la Pafos ca să se ducă la Perga
în Pamfilia, dar Ioan s-a despărţit de ei şi s-a întors la Ierusalim.

Predica lui Paul înaintea evreilor din Antiohia Pisidiei
Fap.2:22-36; 7:1-50; 10:36-43
14Din Perga, ei şi-au continuat drumul şi au ajuns la Antiohia Pisi-

diei. În ziua de sabat au intrat în sinagogă şi s-au aşezat. 15După ce s-a
citit din Lege şi din Profeţi, conducătorii sinagogii le-au trimis vorbă:
„Fraţilor, dacă aveţi vreun cuvânt de încurajare pentru popor, vorbiţi!“

16Paul s-a ridicat, a făcut semn cu mâna şi a zis: „Israeliţilor şi voi
care vă temeţi de Dumnezeu, ascultaţi! 17Dumnezeul acestui popor, Is-
rael, i-a ales pe strămoşii noştri. El a făcut să crească poporul în timpul
şederii lui în ţara Egiptului şi l-a făcut să iasă din ea prin puterea Sa. 18El
i-a suportat cam 40 de ani în deşert 19şi, după ce a distrus şapte naţiuni
din ţara Canaan, le-a dat ca moştenire ţara lor, 20timp de vreo 450 de ani.
După aceea le-a dat judecători până la profetul Samuel.

21Ei au cerut atunci un rege, şi Dumnezeu li l-a dat timp de 40 de ani
pe Saul, fiul lui Chiş, din tribul lui Beniamin. 22Apoi El l-a respins şi li
l-a dat ca rege pe David, despre care depune această mărturie: L-am găsit
pe David, fiul lui Iese, un bărbat după inima Mea, care Îmi va îndeplini
toate dorinţele.n

23Dintre descendenţii lui David, Dumnezeu, în conformitate cu pro-
misiunea Lui, a adus Israelului un Salvator, care este Iesus. 24Înainte de
venirea Sa, Ioan predicase întregului popor Israel botezul pocăinţei. 25Şi,
pe când îşi termina alergarea, Ioan zicea: «Cine credeţi că sunt eu? Nu
sunt eu Acela; dar iată că după mine vine Cel ale cărui sandale nu sunt
vrednic nici măcar să le dezleg».

26Fraţilor, descendenţi ai lui Abraham şi voi care vă temeţi de Dum-
nezeu, nouă ne-a fost trimis acest mesaj al salvării. 27Într-adevăr, locui-
torii Ierusalimului şi conducătorii lor n-au ştiut cine era Iesus, dar con-
damnându-L au împlinit cuvintele profeţilor care se citesc în fiecare
sabat. 28Deşi nu au găsit nimic în El care să merite moartea, ei i-au cerut
lui Pilat să-L execute. 29După ce au îndeplinit tot ce s-a scris cu privire
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la El, L-au coborât de pe cruce şi L-au depus într-un mormânt.
30Dar Dumnezeu L-a înviat. 31El a apărut timp de mai multe zile celor

care călătoriseră cu el din Galileea la Ierusalim şi care acum sunt mar-
torii Lui în faţa poporului.

32Şi noi vă aducem această veste bună: promisiunea făcută strămoşi-
lor noştri, 33Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, descendenţii lor, învi-
indu-L pe Iesus, aşa cum este scris în Psalmul 2: Tu eşti Fiul Meu, astăzi
am devenit Tatăl Tău.n

34Faptul că L-a înviat în aşa fel, încât nu Se mai întoarce niciodată la
descompunere, l-a rostit astfel: Vă voi da binecuvântările sfinte şi sigu-
re promise lui David.n 35De aceea, El spune şi în altă parte: Nu vei per-
mite ca Sfântul Tău să cunoască descompunerea.n

36David însă, după ce în generaţia sa a fost în serviciul voii lui Dum-
nezeu, a murit, s-a alăturat strămoşilor lui şi a cunoscut descompune-
rea. 37Dar Cel pe care Dumnezeu L-a înviat n-a cunoscut-o.

38Să ştiţi deci, fraţilor, că prin Iesus vă este anunţată iertarea păcate-
lor, 39şi prin El oricine crede este îndreptăţit de tot ce nu puteaţi fi în-
dreptăţiţi prin Legea lui Moise. 40Astfel, luaţi seama să nu vi se întâmple
ce se spune în Profeţi: 41Priviţi, dispreţuitorilor, miraţi-vă şi dispăreţi,
pentru că o să fac în zilele voastre o lucrare pe care n-aţi crede-o dacă
vi s-ar povesti!“n

Evreii se împotrivesc evangheliei – neevreii o acceptă
Rom.15:8-13; 15:16-21; 1.Tes.2:14-16
42În timp ce Paul şi Barnaba ieşeau [din sinagoga evreilor], oamenii

i-au invitat să vorbească despre acelaşi subiect în sabatul următor. 43După
ce adunarea s-a împrăştiat, mulţi evrei şi neevrei pioşi convertiţi la iu-
daism i-au urmat pe Paul şi pe Barnaba, care discutau cu ei şi îi îndem-
nau să rămână fideli graţiei lui Dumnezeu.

44În sabatul următor, aproape tot oraşul s-a adunat ca să audă Cuvân-
tul Domnului. 45Când evreii au văzut această mulţime, s-au umplut de in-
vidie şi se împotriveau celor spuse de Paul, [contrazicându-l şi] insul-
tându-l. 46Barnaba şi Paul le-au zis cu îndrăzneală: „Vouă trebuia mai
întâi să vă fie predicat Cuvântul lui Dumnezeu, dar, întrucât îl respingeţi
şi vă judecaţi voi înşivă nedemni de viaţa eternă, ne întoarcem către ne-
evrei. 47Într-adevăr, acesta este ordinul pe care ni l-a dat Domnul: Te-am
pus să fii lumina naţiunilor, ca să duci salvarea până la marginile pă-
mântului“.n

48Neevreii se bucurau auzind aceasta, glorificau Cuvântul Domnu-
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lui, şi toţi cei care erau desemnaţi pentru viaţa eternă au crezut. 49Cu-
vântul Domnului se răspândea în toată ţara.

50Dar evreii au stârnit femeile pioase din înalta societate şi persona-
lităţile oraşului, au provocat o persecuţie împotriva lui Paul şi a lui Bar-
naba şi i-au alungat din regiunea lor. 51Aceştia şi-au scuturat praful de pe
picioaren ca protest împotriva lor şi s-au dus la Iconium. 52Cât despre
discipoli, erau plini de bucurie şi de Spirit Sfânt.

Binecuvântare şi lupte în Iconium 2.Tim.3:10-12

14În Iconium s-a petrecut acelaşi lucru: Paul şi Barnaba au intrat în
sinagoga evreilor şi au vorbit în aşa fel, încât o mare mulţime de

evrei şi neevrei a crezut. 2Dar evreii neconvertiţi i-au stârnit pe neevrei
şi le-au otrăvit mintea împotriva fraţilor. 3Paul şi Barnaba au stat deci
destul de mult timp la Iconium; ei vorbeau cu îndrăzneală, bizuindu-se
pe Domnul, care depunea mărturie Cuvântului graţiei Sale permiţând să
se facă prin intermediul lor semne miraculoase şi minuni.

4Populaţia oraşului s-a divizat: unii erau de partea evreilor, alţii de
partea apostolilor. 5Atunci când neevreii şi evreii, împreună cu condu-
cătorii lor, se pregăteau să-i maltrateze şi să-i lapideze, 6Paul şi Barnaba,
aflând despre aceasta, au fugit în oraşele din Licaonia, Listra, Derbe şi
în împrejurimi, 7şi au anunţat şi acolo Vestea Bună.

Vindecarea unui olog în Listra
8În Listra şedea un om care nu se putea ţine pe picioare, care era in-

firm din naştere şi care nu umblase niciodată. 9El îl asculta pe Paul vor-
bind. Acesta s-a uitat drept la el şi, văzând că avea credinţă pentru a fi
salvat, 10i-a zis cu voce răsunătoare: „Ridică-te drept în picioare!“ El a
sărit în sus şi a început să meargă.

11Când a văzut mulţimea ce făcuse Paul, a strigat în limba licaoniană:
„Zeii au coborât la noi într-o formă omenească!“ 12Pe Barnaba îl numea
Zeus, iar pe Paul Hermesn, pentru că el era cel care lua cuvântul. 13Preo-
tul lui Zeus, al cărui templu era la intrarea în oraş, a adus tauri şi ghir-
lande la porţi şi, împreună cu mulţimea, voia să ofere un sacrificiu.

14Când au auzit aceasta, apostolii Barnaba şi Paul şi-au sfâşiat hainele
şi s-au repezit spre mulţime, strigând: 15„Oameni buni, de ce faceţi aceas-
ta? Şi noi avem aceeaşi natură ca şi voi şi vă aducem o veste bună, che-
mându-vă să vă întoarceţi de la aceste lucruri fără valoare la Dumnezeul
cel viu, care a făcut cerul, pământul, marea şi tot ce este în ele.n 16În ge-
neraţiile trecute, El a lăsat toate naţiunile să-şi urmeze propriile căi. 17To-
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tuşi, El nu S-a lăsat fără mărturie: El a arătat bunătate dându-vă ploaie
din cer şi recolte la timpul lor; El vă copleşeşte cu hrană şi vă umple
inima de veselie“. 18De abia au putut, prin aceste cuvinte, să împiedice
mulţimea să le ofere un sacrificiu.

Paul este lapidat în Listra. Întoarcerea în Antiohia 2.Cor.6:3
19Atunci au sosit din Antiohia şi din Iconium nişte evrei care au câş-

tigat mulţimea de partea lor. După ce l-au lapidat pe Paul, l-au târât afară
din oraş, crezând că era mort. 20Totuşi, când l-au înconjurat discipolii, el
s-a ridicat şi a intrat în oraş. A doua zi, el a plecat la Derbe împreună cu
Barnaba. 21După ce au evanghelizat acest oraş şi au făcut un anumit nu-
măr de discipoli, s-au întors la Listra, la Iconium şi la Antiohia, 22întă-
rind sufletul discipolilor, îndemnându-i să rămână în credinţă şi zicând:
„Trebuie să intrăm în Regatul lui Dumnezeu prin multe suferinţe“.

23Ei au desemnat prezbiteri în fiecare Adunare şi, după ce s-au rugat
şi au postit, i-au încredinţat Domnului în care crezuseră. 24Traversând
apoi Pisidia, au ajuns în Pamfilia. 25Au predicat Cuvântul în Perga, apoi
au plecat în Atalia.

26De acolo s-au îmbarcat pentru Antiohia, de unde fuseseră încredin-
ţaţi graţiei lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care au îndeplinit-o. 27Când
au ajuns, Paul şi Barnaba au strâns Adunarea şi au povestit tot ce făcuse
Dumnezeu cu ei şi cum deschisese neevreilor uşa credinţei. 28Au rămas
destul de mult acolo cu discipolii.

Consfătuirea din Ierusalim privind relaţia cu creştinii neevrei
Gal.1:6-7; 2:1-9; 2:15-21; 5:1

15Câţiva bărbaţi veniţi din Iudeea îi învăţau pe fraţi astfel: „Dacă nu
sunteţi circumcişi după obiceiul lui Moise, nu puteţi fi salvaţi“.

2Paul şi Barnaba au avut o mare controversă şi o discuţie aprinsă cu ei.
Fraţii au decis ca Paul, Barnaba şi câţiva dintre ei să se ducă la Ierusa-
lim, la apostoli şi la prezbiteri, cu privire la această chestiune.

3Trimişi deci de Adunare, ei au traversat Fenicia şi Samaria povestind
convertirea neevreilor şi au produs o mare bucurie tuturor fraţilor.
4Ajunşi la Ierusalim, au fost primiţi de Adunare, apostoli şi prezbiteri, şi
au relatat tot ce făcuse Dumnezeu cu ei.

5Atunci câţiva credincioşi proveniţi din partidul fariseilor s-au ridi-
cat şi au spus că trebuia să-i circumcidă pe neevrei şi să li se ordone să
respecte Legea lui Moise. 6Apostolii şi prezbiterii s-au reunit ca să exa-
mineze această chestiune.

7A avut loc o discuţie lungă. Petru s-a ridicat şi le-a zis: „Fraţilor, voi
ştiţi că, din primele zile, Dumnezeu a făcut o alegere între voi: El a decis
ca neevreii să audă din gura mea Cuvântul evangheliei şi să creadă. 8Iar
Dumnezeu, care cunoaşte inimile, a depus mărturie pentru ei dându-le
Spiritul Sfânt la fel ca şi nouă. 9El n-a făcut nicio diferenţă între noi şi
ei, pentru că le-a curăţat inima prin credinţă.
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10Acum deci, de ce-L puneţi la încercare pe Dumnezeu, impunând
discipolilor un jug pe care nici strămoşii noştri, nici noi nu l-am putut
purta? 11Noi credem dimpotrivă că suntem salvaţi prin graţia Domnului
nostru Iesus Cristos, exact ca şi ei“. 12Întreaga adunare a tăcut şi i-a as-
cultat pe Barnaba şi pe Paul relatând toate semnele miraculoase şi mi-
nunile pe care le făcuse Dumnezeu prin intermediul lor în mijlocul ne-
evreilor.

13Când au terminat de vorbit, Iacob a luat cuvântul şi a zis: „Fraţilor,
ascultaţi-mă! 14Simon ne-a relatat cum de la început Dumnezeu a inter-
venit pentru a alege dintre naţiuni un popor care să-I poarte numele.
15Cuvintele profeţilor sunt în concordanţă cu acest lucru, pentru că este
scris: 16După aceea voi reveni, voi reconstrui cortul căzut al lui David,
îi voi repara ruinele şi îl voi ridica; 17atunci restul oamenilor Îl va căuta
pe Domnul, ca şi toate naţiunile care poartă numele Său, zice Domnul,
care face toate acestea,n 18cunoscute din eternitate.

19De aceea, eu cred că nu trebuie să se creeze dificultăţi neevreilor
care se întorc la Dumnezeu, 20ci trebuie să le scriem ca să evite pângă-
ririle idolilor, imoralitatea sexuală, animalele sugrumate şi sângele.
21Într-adevăr, de multe generaţii, în fiecare oraş se predică Legea lui
Moise, fiind citită în sinagogi în fiecare sabat“.

Scrisoarea adresată Adunărilor Col.1:26-27; Gal.5:1-12
22Atunci apostolii şi prezbiterii, împreună cu toată Adunarea, au decis

să aleagă dintre ei nişte bărbaţi pe care să-i trimită la Antiohia, împreună
cu Barnaba şi cu Paul: pe Iuda, numit Barsaba, şi pe Silas, bărbaţi stimaţi
între fraţi. 23Au trimis prin ei următoarea scrisoare: „Apostolii, prezbi-
terii şi fraţii, către fraţii de origine neevreiască ce locuiesc în Antiohia,
Siria şi Cilicia: salut!

24Întrucât am auzit că unii plecaţi de la noi la voi, dar fără vreun ordin
din partea noastră, v-au tulburat sufletul prin cuvântările lor şi v-au clă-
tinat, [zicându-vă să vă lăsaţi circumcişi şi să respectaţi Legea,] 25am
decis, de comun acord, să alegem nişte delegaţi pe care să-i trimitem la
voi împreună cu iubiţii noştri Barnaba şi Paul, 26oameni care şi-au dedi-
cat viaţa pentru numele Domnului nostru Iesus Cristos. 27I-am trimis
deci pe Iuda şi pe Silas, care vă vor povesti prin viu grai aceleaşi lucruri.
28Într-adevăr, a părut de bine Spiritului Sfânt şi nouă să nu vă impunem
o altă povară decât ce este necesar: 29să vă abţineţi de la cărnuri sacrifi-
cate idolilor, de la sânge, de la animale sugrumate şi de la imoralitate se-
xuală. Veţi acţiona bine dacă veţi evita aceste lucruri. Cu bine!“

30Deci, cei ce fuseseră trimişi s-au dus la Antiohia, unde au adunat co-
munitatea şi le-au înmânat scrisoarea. 31Citind-o, ei s-au bucurat de îm-
bărbătarea pe care le-o aducea. 32Iuda şi Silas, care erau ei înşişi profeţi,
i-au încurajat pe fraţi şi i-au întărit vorbindu-le mult timp. 33După câtva
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timp, fraţii i-au lăsat să plece în pace la cei care îi trimiseseră. 34[Totuşi,
Silas a găsit de bine să rămână.] 35Paul şi Barnaba au rămas în Antiohia;
ei dădeau învăţătură şi proclamau cu mulţi alţii vestea bună a Cuvântu-
lui Domnului.

Despărţirea lui Paul de Barnaba
Plecarea lui Paul în a doua călătorie misionară
36Câteva zile mai târziu, Paul i-a zis lui Barnaba: „Să ne întoarcem

să-i vizităm pe fraţi în toate oraşele în care am predicat Cuvântul Dom-
nului, ca să vedem ce mai fac!“ 37Barnaba voia să-l ia cu ei şi pe Ioan,
supranumit Marcu, 38dar Paul credea că nu era corect să-l ia cu ei pe cel
care îi părăsise în Pamfilia şi nu-i însoţise în lucrare.

39Acest dezacord a fost destul de mare ca să-i despartă unul de altul.
Barnaba l-a luat pe Marcu cu el şi s-a îmbarcat pentru Cipru, 40iar Paul
l-a ales pe Silas şi a plecat, după ce fraţii i-au încredinţat graţiei Dom-
nului. 41Au călătorit prin Siria şi Cilicia, întărind Adunările.

Paul îl ia pe Timotei ca şi colaborator

16El s-a dus pe urmă la Derbe şi la Listra. Acolo se afla un discipol
numit Timotei, fiul unei evreice credincioase şi al unui tată grec.

2Fraţii din Listra şi din Iconium îl vorbeau de bine. 3Paul a vrut să plece
cu el în călătorie; l-a luat şi l-a circumcis, din cauza evreilor care erau
în acele regiuni, căci toţi ştiau că tatăl lui era grec. 4În oraşele prin care
treceau, ei transmiteau fraţilor deciziile luate de apostolii şi de prezbiterii
din Ierusalim, recomandându-le să le respecte. 5Adunările se întăreau în
credinţă şi creşteau la număr în fiecare zi.

Chemarea divină de a se duce în Macedonia
6Împiedicaţi de Spiritul Sfânt să predice Cuvântul în Asia, ei au tra-

versat Frigia şi Galaţia. 7Când au ajuns lângă Misia, se pregăteau să intre
în Bitinia, dar Spiritul lui Iesus nu le-a dat voie. 8Ei au traversat atunci
Misia şi au coborât la Troas.

9În timpul nopţii, Paul a avut o viziune: i-a apărut un macedonean
stând în picioare şi rugându-l: „Treci în Macedonia şi ajută-ne!“ 10În
urma acestei viziuni, am căutat imediat să ne ducem în Macedonia, de-
ducând că Dumnezeu ne chema să le anunţăm Vestea Bună.

Predicarea evangheliei în Filipi. Lidia, vânzătoarea de purpură
11După ce ne-am îmbarcat la Troas, ne-am îndreptat direct spre Samo-

trace, iar a doua zi spre Neapolis. 12De acolo ne-am dus la Filipi, care era
oraşul principal din acel district al Macedoniei, o colonie romană. Am
petrecut câteva zile în acest oraş.

13În ziua de sabat ne-am dus în afara oraşului, pe malul unui râu, unde
ne gândeam că era un loc de rugăciune. Ne-am aşezat şi am vorbit fe-
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meilor care erau adunate. 14Una dintre ele se numea Lidia. Ea era o vân-
zătoare de purpurăn originară din oraşul Tiatira care se temea de Dum-
nezeu. Ea ne asculta, şi Domnul i-a deschis inima ca să fie atentă la ce
spunea Paul. 15După ce a fost botezată cu familia ei, ea ne-a invitat, zi-
când: „Dacă mă consideraţi o credincioasă în Domnul, veniţi şi rămâneţi
în casa mea!“ – şi ne-a convins.

Servitoarea care avea un spirit de ghicire
16În timp ce ne duceam la rugăciune, ne-a ieşit în întâmpinare o ser-

vitoare tânără care avea un spirit de ghicire. Prin prezicerile ei, ea adu-
cea un mare câştig stăpânilor ei. 17Ea îl urma pe Paul şi pe noi, strigând:
„Aceşti oameni sunt sclavi ai Dumnezeului Preaînalt şi vă anunţă calea
salvării“. 18Ea a făcut acest lucru timp de mai multe zile. Tulburat, Paul
s-a întors şi i-a zis spiritului: „Îţi ordon în numele lui Iesus Cristos să ieşi
din ea!“ El a ieşit din ea chiar atunci.

19Când stăpânii ei au văzut că speranţa lor de câştig s-a dus, i-au prins
pe Paul şi pe Silas şi i-au târât în piaţa publică înaintea magistraţilor.
20I-au prezentat judecătorilor, zicând: „Aceşti oameni ne tulbură oraşul.
Sunt evrei 21şi anunţă nişte obiceiuri pe care nu ne este permis să le ac-
ceptăm sau să le urmăm, noi fiind romani“. 22Mulţimea s-a ridicat şi ea
împotriva lor, iar judecătorii le-au sfâşiat hainele şi au dat ordin să fie bă-
tuţi cu nuiele.

Paul şi Silas în închisoare. Convertirea gardianului
Fil.1:12; 2.Tim.2:3,10; 2.Cor.4:8-10
23După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în închisoare, dând

ordin gardianului să-i păzească bine. 24Primind acest ordin, gardianul
i-a aruncat în închisoarea interioară şi le-a pus picioarele în butucin.

25Către miezul nopţii, Paul şi Silas se rugau şi cântau laude lui Dum-
nezeu, iar deţinuţii îi ascultau. 26Deodată, a avut loc un cutremur aşa de
mare, că fundaţiile închisorii s-au zguduit. Toate uşile s-au deschis ime-
diat, şi tuturor li s-au dezlegat lanţurile.

27Când gardianul s-a trezit şi a văzut uşile închisorii deschise, şi-a
scos sabia ca să se sinucidă, crezând că deţinuţii au fugit. 28Dar Paul a
strigat cu voce răsunătoare: „Să nu-ţi faci niciun rău, pentru că toţi sun-
tem aici!“ 29Atunci gardianul a cerut lumină, s-a repezit înăuntru şi s-a
aruncat tremurând la picioarele lui Paul şi ale lui Silas.

30El i-a condus afară şi a zis: „Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu sal-
vat?“ 31Paul şi Silas i-au răspuns: „Crede în Domnul Iesus şi vei fi sal-
vat, tu şi familia ta!“ 32Şi ei i-au predicat Cuvântul Domnului, ca şi
tuturor celor care erau în casa lui. 33La ora aceea din noapte, gardianul
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i-a luat şi le-a spălat rănile. Şi imediat a fost botezat, el şi toţi ai lui.
34După ce i-a condus acasă la el, le-a servit masa. El se bucura cu toată
familia lui pentru că crezuseră în Dumnezeu.

Eliberarea lui Paul şi Silas 2.Tim.3:11
35Când s-a făcut zi, judecătorii şi-au trimis agenţii să spună gardia-

nului: „Eliberează-i pe oamenii aceia!“ 36Gardianul i-a raportat lui Paul
aceste cuvinte: „Judecătorii au trimis vorbă să fiţi eliberaţi. Ieşiţi deci
acum şi plecaţi în pace!“ 37Dar Paul a zis agenţilor: „După ce ne-au bătut
în public şi fără judecată, deşi suntem cetăţeni romani, ne-au aruncat în
închisoare, şi acum vor să ne scoată afară pe ascuns? În niciun caz! Să
vină ei înşişi să ne pună în libertate!“

38Agenţii au raportat aceste cuvinte judecătorilor, care s-au speriat
aflând că Paul şi Silas erau cetăţeni romani. 39Au venit să le prezinte
scuze şi i-au eliberat, cerându-le să părăsească oraşul. 40După ce au ieşit
din închisoare, ei au intrat la Lidia şi, după ce i-au văzut şi încurajat pe
fraţi, au plecat.

Paul şi Silas în Tesalonic 1.Tes.1; 2:1-16

17Paul şi Silas au trecut prin Amfipolis şi Apolonia şi au ajuns la
Tesalonic, unde era o sinagogă a evreilor. 2După obiceiul său, Paul

a intrat în ea. Timp de trei zile de sabat a discutat cu ei pornind de la
Scripturin, 3explicând şi demonstrând că Mesia trebuia să sufere şi să
învie. „Acest Iesus pe care vi-L proclam eu e Mesia!“ 4Unii dintre ei au
fost convinşi şi li s-au alăturat lui Paul şi lui Silas, ca şi un mare număr
de neevrei care se temeau de Dumnezeu şi multe femei importante.

5Dar evreii au devenit invidioşi şi, adunând de prin pieţe nişte oa-
meni de nimic, au format o gloată şi au provocat tulburări în oraş. Apoi
s-au dus la casa lui Iason şi i-au căutat pe Paul şi pe Silas, ca să-i aducă
în faţa poporului. 6Pentru că nu i-au găsit, l-au târât pe Iason şi pe alţi câ-
ţiva fraţi înaintea magistraţilor oraşului, strigând: „Aceşti oameni care au
întors lumea pe dos au venit şi aici, 7şi Iason i-a primit. Toţi aceştia ac-
ţionează contra edictelor împăratului, spunând că există un alt Rege:
Iesus“. 8Prin aceste cuvinte au tulburat mulţimea şi pe magistraţi, 9care
nu i-au eliberat pe Iason şi pe ceilalţi până nu au plătit o cauţiune.

Primirea evangheliei în Bereea
10Fraţii i-au trimis imediat pe Paul şi pe Silas în timpul nopţii la Be-

reea. Când au sosit, au intrat în sinagoga evreilor. 11Aceştia aveau o gân-
dire mai nobilă decât cei din Tesalonic. Ei au primit Cuvântul cu toată
înflăcărarea şi în fiecare zi examinau Scripturile, ca să vadă dacă ceea ce
li se spunea era exact. 12Mulţi dintre evrei au crezut, ca şi nişte grecoaice
de rang înalt şi mulţi bărbaţi greci.
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13Dar când evreii din Tesalonic au aflat că Paul predica Cuvântul lui
Dumnezeu şi în Bereea, au venit acolo ca să agite şi să tulbure mulţimea.
14Atunci fraţii l-au trimis imediat pe Paul până spre mare, în timp ce
Silas şi Timotei au rămas acolo. 15Cei care îl însoţeau pe Paul l-au con-
dus până la Atena, apoi au plecat, după ce au primit ordinul pentru Silas
şi Timotei să i se alăture cât puteau de repede.

Paul în Atena 1.Cor.1:17-28
16În timp ce Paul îi aştepta în Atena, spiritul lui era profund indignat

la vederea acestui oraş plin de idoli. 17El se întreţinea deci în sinagogă
cu evreii şi cu neevreii care se temeau de Dumnezeu, şi în fiecare zi în
piaţa publică cu cei care se găseau acolo.

18Câţiva filozofi epicurieni şi stoici au început să vorbească cu el.
Unii ziceau: „Ce vrea să spună palavragiul acesta?“ Alţii, pentru că el
predica despre Iesus şi înviere, ziceau: „Se pare că anunţă nişte zei stră-
ini“.

19Atunci l-au luat şi l-au condus la Areopag, zicând: „Am putea şti
care este această învăţătură nouă pe care o aduci? 20Într-adevăr, ne-ai
făcut să auzim lucruri ciudate. Am vrea deci să ştim ce înseamnă aceste
lucruri“. 21Toţi atenienii şi toţi străinii care locuiau acolo nu-şi petreceau
timpul decât spunând sau ascultând ultimele noutăţi.

Predica lui Paul ţinută pe Areopag
22Paul s-a ridicat în picioare în mijlocul Areopagului şi a zis: „Bărbaţi

atenieni, văd că în orice privinţă sunteţi foarte religioşi. 23Într-adevăr, în
timp ce străbăteam oraşul vostru şi examinam obiectele închinării voas-
tre, am descoperit şi un altar cu această inscripţie: «Unui dumnezeu ne-
cunoscut». Ceea ce veneraţi voi fără să cunoaşteţi este ce o să vă anunţ
eu.

24Dumnezeul care a făcut lumea şi tot ce este în ea e Domnul cerului
şi al pământului, şi El nu locuieşte în temple făcute de mâna omului.
25El nu S-a servit de mâini omeneşti, ca şi cum ar avea nevoie de ceva,
El care dă tuturor viaţa, suflarea şi toate lucrurile.

26El a făcut ca toate popoarele, ieşite dintr-un singur om, să locuiască
pe toată suprafaţa pământului, şi a determinat durata timpurilor şi limi-
tele locuinţei lor. 27El a vrut ca ei să-L caute pe Dumnezeu şi să se stră-
duiască să-L găsească bâjbâind, deşi nu este departe de fiecare dintre
noi. 28Într-adevăr, în El trăim, ne mişcăm şi existăm, cum au zis şi unii
dintre poeţii voştri: «Şi noi suntem din neamul Lui».

29Astfel deci, întrucât suntem din neamul lui Dumnezeu, nu trebuie
să credem că divinitatea seamănă cu aurul, cu argintul sau cu piatra,
sculptate prin arta şi imaginaţia omului.

30Fără să ţină seamă de timpurile de neştiinţă, Dumnezeu porunceşte
acum tuturor oamenilor de pretutindeni să-şi schimbe atitudinea, 31pen-
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tru că a fixat o zi în care va judeca lumea cu dreptate prin Omul pe care
L-a desemnat. El a dat tuturor o dovadă sigură a acestui lucru prin fap-
tul că L-a înviat“.

32Când au auzit vorbindu-se despre învierea morţilor, unii îşi băteau
joc, alţii au zis: „Te vom asculta altădată cu privire la aceasta!“ 33Astfel,
Paul i-a părăsit. 34Totuşi, unii dintre ei i s-au alăturat şi au crezut. Prin-
tre ei era Dionisius Areopagitul, o femeie cu numele Damaris şi alţii îm-
preună cu ei.

Paul în Corint

18După aceea, Paul a plecat din Atena şi s-a dus la Corint. 2Acolo a
găsit un evreu cu numele de Aquila, originar din Pontus, care ve-

nise recent din Italia, împreună cu soţia lui, Priscilla, pentru că Claudius
dăduse ordin tuturor evreilor să plece din Roma. Paul s-a apropiat de ei
3şi, cum aveau aceeaşi meserie, a rămas la ei şi lucrau împreună: erau fa-
bricanţi de corturi. 4În fiecare sabat, Paul purta discuţii în sinagogă şi
încerca să-i convingă atât pe evrei, cât şi pe greci.

5Când Silas şi Timotei au sosit din Macedonia, Paul s-a consacrat
predicării Cuvântului, declarând evreilor că Iesus era Mesia. 6Dar cum
ei i se opuneau şi-l batjocoreau, Paul şi-a scuturat hainele şi le-a zis:
„Sângele vostru să cadă asupra capului vostru! Eu sunt curat de respon-
sabilitate. De acum mă duc la neevrei“.

7El a ieşit de acolo şi a intrat în casa unuia numit Titius Iustus, un om
care se temea de Dumnezeu şi a cărui casă era lângă sinagogă. 8Dar Cris-
pus, conducătorul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată fami-
lia lui. Mulţi corinteni l-au ascultat pe Paul; au crezut şi ei şi au fost
botezaţi.

9Domnul i-a vorbit lui Paul într-o viziune în timpul nopţii: „Nu te
teme, ci vorbeşte şi nu tăcea, 10fiindcă Eu sunt cu tine, şi nimeni nu te va
ataca pentru a-ţi face rău. Într-adevăr, în acest oraş am un mare popor“.
11El s-a stabilit acolo un an şi jumătate şi i-a învăţat Cuvântul lui Dumne-
zeu.

12În timp ce Gallio era guvernator al Ahaiei, evreii s-au ridicat de
comun acord contra lui Paul şi l-au dus înaintea tribunalului, 13zicând:
„Acest om îi incită pe oameni să se închine lui Dumnezeu într-un fel
contrar Legii!“

14Paul tocmai voia să deschidă gura, când Gallio le-a zis evreilor:
„Dacă ar fi vorba de o nedreptate sau de o faptă gravă, v-aş asculta după
cum se cuvine, evreilor. 15Dar dacă este vorba despre discuţii cu privire
la un cuvânt, la nişte nume şi la Legea voastră, aceasta vă priveşte: eu
nu vreau să fiu judecător în aceste lucruri“. 16Şi i-a scos afară din tribu-
nal. 17Atunci toţi [grecii] l-au prins pe Sostenes, conducătorul sinagogii,
şi îl băteau în faţa tribunalului, fără ca lui Gallio să-i pese de aceasta.
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Întoarcerea în Antiohia
18Paul a rămas destul de mult timp la Corint cu fraţii. Apoi şi-a luat

rămas-bun de la fraţi şi s-a îmbarcat pentru Siria cu Priscilla şi Aquila.
La Cencreea, Paul şi-a ras capul, pentru că făcuse un jurământ. 19Au
ajuns la Efes, unde Paul s-a despărţit de însoţitorii lui. El însuşi a intrat
în sinagogă şi a purtat discuţii cu evreii, 20care i-au cerut să rămână cu
ei mai mult timp, dar el a refuzat 21şi şi-a luat rămas-bun de la ei, zicând:
„[Trebuie neapărat să ţin sărbătoarea următoare la Ierusalim.] Dacă
Dumnezeu vrea, voi reveni la voi!“ Şi a plecat din Efes cu corabia. 22A
debarcat la Cezareea şi s-a dus la Ierusalim ca să salute Adunarea, apoi
a plecat la Antiohia.

A treia călătorie misionară. Apolo în Efes 1.Cor.3:4-8
23După ce a petrecut câtva timp la Antiohia, Paul a plecat, traversând

succesiv Galaţia şi Frigia, întărind toţi discipolii.
24Un evreu originar din Alexandria cu numele de Apolo ajunsese la

Efes. El era un vorbitor elocvent şi versat în Scripturi. 25Era instruit cu
privire la calea Domnului, avea un spirit înflăcărat, vorbea şi dădea în-
văţătură cu exactitate despre lucrurile privitoare la Iesus, deşi cunoştea
doar botezul lui Ioann. 26El a început să vorbească cu îndrăzneală în si-
nagogă. După ce Priscilla şi Aquila l-au ascultat, l-au luat cu ei şi i-au
expus mai exact calea lui Dumnezeu.

27Pentru că el voia să se ducă în Ahaia, fraţii l-au încurajat şi au scris
discipolilor să-l primească bine. De la sosirea lui, el a fost, prin graţia lui
Dumnezeu, de mare ajutor celor care crezuseră. 28Într-adevăr, el îi com-
bătea viguros pe evrei în public, demonstrând prin Scripturi că Iesus este
Mesia.

Paul în Efes. Discipolii lui Ioan 1.Cor.16:8-9

19În timp ce Apolo era la Corint, Paul a ajuns la Efes după ce a călă-
torit prin interiorul provinciei. El a găsit nişte discipoli 2şi le-a zis:

„Aţi primit Spiritul Sfânt când aţi crezut?“ Ei i-au răspuns: „Nici măcar
n-am auzit vorbindu-se de vreun Spirit Sfânt“. 3El i-a întrebat: „Ce botez
aţi primit?“ Ei i-au răspuns: „Botezul lui Ioan“.

4Atunci Paul a zis: „Ioan a botezat cu botezul pocăinţei, spunând po-
porului să creadă în Cel care venea după el, adică în Iesus“. 5După ce au
auzit aceste cuvinte, ei au fost botezaţi în numele Domnului Iesus. 6Când
Paul şi-a pus mâinile peste ei, Spiritul Sfânt a venit peste ei, şi ei vorbeau
în limbi şi profeţeau. 7Erau, în total, cam doisprezece bărbaţi.

Predicarea evangheliei şi minunile care o însoţeau
Evr.2:3-4; Rom.15:16-19; 2.Cor.12:12
8Pe urmă, Paul a intrat în sinagogă şi a vorbit acolo cu îndrăzneală
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timp de trei luni, discutând şi convingându-i în ce privea Regatul lui
Dumnezeu. 9Dar unii dintre ei s-au împietrit; ei refuzau să creadă şi vor-
beau de rău Calea în faţa comunităţii, aşa că Paul i-a părăsit. I-a luat pe
discipoli cu el, şi în fiecare zi purta discuţii în şcoala lui Tiranus. 10Acest
lucru a durat doi ani, aşa încât toţi locuitorii Asiei, evrei şi neevrei, au
auzit Cuvântul Domnului.

11Dumnezeu făcea miracole extraordinare prin intermediul lui Paul,
12până acolo că se puneau pe bolnavi batistele şi şorţurile care îi atinse-
seră corpul; bolile îi părăseau, iar spiritele rele ieşeau din ei.

13Câţiva exorcişti evrei ambulanţi au încercat să pronunţe numele
Domnului Iesus peste cei care aveau spirite rele; ei spuneau: „Vă ordon
să ieşiţi în numele lui Iesus pe care Îl predică Paul!“ 14Cei care făceau
aceasta erau şapte fii ai lui Sceva, un mare preot evreu. 15Spiritul rău
le-a răspuns: „Pe Iesus Îl cunosc, despre Paul ştiu, dar voi cine sunteţi?“
16Atunci omul în care era spiritul rău s-a aruncat asupra lor, i-a înfrânt
pe toţi şi i-a maltratat în aşa fel, încât au fugit din casa aceea goi şi ră-
niţi.

17Acest lucru a devenit cunoscut de toţi locuitorii din Efes, evrei şi ne-
evrei, şi pe toţi i-a cuprins teama, iar numele Domnului era preamărit.
18Mulţi credincioşi veneau să-şi recunoască în public faptele rele. 19Un
mare număr dintre cei care practicaseră magia şi-au adus cărţile, le-au ars
în faţa tuturor şi le-au estimat valoarea la 50.000 de monede de argint.

20În felul acesta, Cuvântul Domnului se răspândea şi câştiga în putere.
21După aceste evenimente, Paul a decis să se ducă la Ierusalim traver-

sând Macedonia şi Ahaia. El zicea: „După ce mă duc acolo, trebuie să
vizitez şi Roma“. 22I-a trimis în Macedonia pe doi dintre cei care-l aju-
tau, Timotei şi Erastus, iar el a mai rămas câtva timp în Asia.

Revolta din Efes
23Pe timpul acela, s-a produs o mare tulburare cu privire la calea

Domnului. 24Într-adevăr, un argintar pe nume Demetrius fabrica din ar-
gint temple ale lui Artemis şi aducea un câştig considerabil meseriaşilor.

25El i-a adunat împreună cu cei care aveau o activitate similară şi
le-a zis: „Oameni buni, ştiţi că prosperitatea noastră depinde de această
industrie, 26ori, voi vedeţi şi auziţi spunându-se că nu numai în Efes, ci
în aproape toată Asia, acest Paul a convins şi a dus în rătăcire o mare
mulţime, spunând că zeii fabricaţi de mâna omului nu sunt zei. 27Aceasta
riscă nu numai să ne discrediteze activitatea, ci şi să reducă la zero im-
portanţa templului marii zeiţe Artemis, şi chiar s-o lipsească de măreţia
ei pe cea pe care o venerează toată Asia şi lumea întreagă“. 28Când au
auzit aceste cuvinte, ei s-au umplut de mânie şi au început să strige:
„Mare este Artemis a efesenilor!“

29Oraşul s-a umplut de confuzie. Ei au năvălit ca un singur om în tea-
tru, după ce i-au prins şi i-au dus cu ei pe macedonenii Gaius şi Aristar-
cus, tovarăşi de călătorie ai lui Paul. 30Paul voia să iasă în faţa adunării
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poporului, dar discipolii nu l-au lăsat, 31şi chiar şi câţiva asiarhin, care-i
erau prieteni, au trimis pe cineva la el ca să-l roage să nu se ducă la tea-
tru.

32Unii strigau ceva, alţii strigau altceva, căci adunarea era în confu-
zie, şi majoritatea nu ştiau de ce se adunaseră. 33Atunci l-au scos din
mulţime pe Alexandru, pe care evreii îl împingeau în faţă, şi el a făcut
semn cu mâna că voia să vorbească poporului în apărarea sa. 34Dar când
l-au recunoscut că era evreu, au strigat cu toţii la unison timp de vreo
două ore: „Mare este Artemis a efesenilor!“

35Totuşi, secretarul oraşului a potolit mulţimea, spunând: „Efesenilor,
cine nu ştie că oraşul Efes este păzitorul templului marii [zeiţe] Artemis
şi a statuii ei căzute din cer? 36Este un fapt incontestabil! Ar trebui să vă
liniştiţi şi să nu faceţi nimic cu pripeală. 37Într-adevăr, i-aţi adus aici pe
aceşti bărbaţi care nu se fac vinovaţi nici de sacrilegiu, nici de blasfemie
împotriva zeiţei noastre.

38Dacă deci Demetrius şi meseriaşii care îl însoţesc au o acuzaţie îm-
potriva cuiva, sunt zile de audienţă şi guvernatori: să facă plângere! 39Şi
dacă aveţi alte reclamaţii, aceasta se va regla într-o adunare legală. Noi
riscăm într-adevăr să fim acuzaţi de revoltă pentru ce s-a petrecut as-
tăzi, întrucât nu există niciun motiv care să ne permită să justificăm
această adunare tumultuoasă!“ Acestea fiind zise, a dat drumul adună-
rii.

Paul în Macedonia şi Grecia 1.Cor.16:1-7; 2.Cor.7:5

20După ce a încetat tumultul, Paul i-a chemat pe discipoli şi i-a în-
curajat, apoi şi-a luat rămas-bun de la ei şi a plecat în Macedonia.

2El a traversat acele regiuni adresând numeroase cuvinte de încurajare
credincioşilor şi s-a dus în Grecia, 3unde a stat trei luni. El era pe punc-
tul de a se îmbarca pentru Siria, dar cum evreii au pus la cale un com-
plot împotriva lui, a decis să se întoarcă prin Macedonia.

4Era însoţit [până în Asia] de Sopater, fiul lui Pirus din Bereea, Aris-
tarcus şi Secundus din Tesalonic, Gaius din Derbe, Timotei, ca şi Tihi-
cus şi Trofimus, originari din Asia. 5Aceştia s-au dus înainte şi ne-au
aşteptat la Troas.

În Troas. Învierea lui Euticus Fap.9:36-42
6Noi însă, după sărbătoarea Pâinilor Nedospite, ne-am îmbarcat la

Filipi şi în cinci zile ne-am alăturat celorlalţi la Troas, unde am petrecut
şapte zile.

7Duminica, eram adunaţi să frângem pâinea. Cum Paul trebuia să ple-
ce în ziua următoare, discuta cu discipolii şi şi-a prelungit cuvântarea
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până la miezul nopţii. 8Erau multe lămpi în camera de la etaj unde eram
adunaţi. 9Un tânăr, pe nume Euticus, stătea pe pervazul ferestrei. El a
fost cuprins de un somn adânc, în timp ce Paul vorbea în continuare.
Doborât de somn, el a căzut de la etajul al treilea. Când l-au ridicat, era
mort.

10Paul a coborât, s-a aruncat peste el şi l-a luat în braţe, spunând: „Nu
vă neliniştiţi, căci sufletul lui este în el!“ 11Pe urmă a urcat din nou, a
frânt pâinea şi a mâncat. A mai vorbit cu ei mult timp până în zori, apoi
a plecat. 12Tânărul a fost adus viu, şi ei au fost foarte mângâiaţi.

Călătoria continuă până la Milet
13Noi am plecat înainte ca să ne îmbarcăm pe o corabie cu destinaţia

Assos, de unde urma să-l luăm la bord pe Paul. El făcuse acest aranja-
ment, căci voia să facă drumul pe jos. 14Când ne-a întâlnit la Assos, l-am
luat la bord şi ne-am dus la Mitilene. 15De acolo, continuând pe mare, am
ajuns a doua zi în apropiere de Chios, în ziua următoare am traversat
spre Samos, iar o zi după aceea am ajuns la Milet. 16Paul hotărâse să na-
vigheze pe lângă Efes, ca să nu piardă timp în Asia; el se grăbea într-ade-
văr ca să ajungă la Ierusalim, dacă era posibil, de ziua Cincizecimii.

Cuvântarea de rămas-bun a lui Paul către prezbiterii din Efes
1.Tes.2:1-12; 1.Pt.5:1-4; Mt.7:15-20; 2.Pt.2:1-3
17Din Milet, el a trimis la Efes după prezbiterii Adunării. 18Când aceş-

tia au ajuns la el, le-a zis: „Voi ştiţi cum am trăit tot timpul cât am fost
cu voi, din prima zi când am pus piciorul în Asia: 19L-am servit pe Dom-
nul cu toată umilinţa, cu [multe] lacrimi şi în mijlocul încercărilor prin
care am trecut din cauza comploturilor evreilor. 20Voi ştiţi că n-am ascuns
nimic din ceea ce vă era de folos, ci v-am făcut cunoscut şi v-am învă-
ţat în public şi prin case. 21I-am chemat atât pe evrei, cât şi pe neevrei
să-şi schimbe atitudinea întorcându-se la Dumnezeu şi crezând în Dom-
nul nostru Iesus [Cristos].

22Şi acum, iată că, legat de Spirit, mă duc la Ierusalim fără să ştiu ce
mi se va întâmpla acolo. 23Ştiu doar că Spiritul Sfânt îmi confirmă în
fiecare oraş că mă aşteaptă legături şi suferinţe. 24Dar nu fac niciun caz
de viaţa mea, ca şi cum mi-ar fi preţioasă, ci scopul meu e să-mi termin
alergarea [cu bucurie] şi lucrarea pe care mi-a încredinţat-o Domnul
Iesus: să fac să fie crezută vestea bună a graţiei lui Dumnezeu.

25Şi iată, acum ştiu că nu-mi veţi mai vedea faţa, voi toţi cei printre
care am petrecut predicând Regatul [lui Dumnezeu]. 26De aceea, vă de-
clar astăzi că sunt curat de sângele tuturor, 27căci v-am anunţat tot pla-
nul lui Dumnezeu fără să vă ascund nimic.

28Luaţi seama la voi înşivă şi la toată turma Domnului peste care Spi-
ritul Sfânt v-a pus supraveghetori, ca să păstoriţi Adunarea lui Dumne-
zeu, pe care El Şi-a dobândit-o prin propriul Său sânge. 29Eu ştiu că după
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plecarea mea vor pătrunde printre voi lupi cruzi care nu vor cruţa turma,
30şi chiar dintre voi se vor ridica bărbaţi care vor deforma adevărul ca
să-i atragă pe discipoli după ei.

31De aceea, vegheaţi şi amintiţi-vă că timp de trei ani, noapte şi zi,
n-am încetat să vă avertizez cu lacrimi pe fiecare dintre voi! 32Iar acum,
[fraţilor,] vă încredinţez lui Dumnezeu şi mesajului graţiei Sale, cel care
poate să vă edifice şi să [vă] dea moştenirea cu toţi cei sfinţiţi.

33N-am dorit nici argintul, nici aurul, nici hainele cuiva. 34Voi înşivă
ştiţi că mâinile acestea s-au îngrijit de nevoile mele şi ale celor care sunt
cu mine. 35În orice privinţă v-am arătat că lucrând din greu în felul acesta
trebuie să-i ajutaţi pe cei slabi şi să vă amintiţi cuvintele Domnului Iesus,
că El Însuşi a zis: «Este mai multă fericire să dai decât să primeşti»“.

36După ce a spus acestea, el a îngenuncheat şi s-a rugat cu ei toţi.
37Toţi plângeau în timp ce-l îmbrăţişau şi îl sărutau pe Paul, 38întristaţi
mai ales de ceea ce le spusese el, că nu-i vor mai vedea faţa. Apoi l-au
însoţit până la corabie.

Continuarea călătoriei până la Tir

21După ce ne-am despărţit de ei, ne-am îmbarcat şi am plecat di-
rect la Cos, a doua zi la Rodos, iar de acolo la Patara. 2Am găsit

o corabie care făcea traversarea spre Fenicia, ne-am suit la bord şi am
plecat.

3Când am văzut la orizont Ciprul, l-am lăsat în stânga, am navigat
spre Siria şi am acostat la Tir. Într-adevăr, acolo trebuia să fie descărcată
corabia. 4Găsind nişte discipoli, am rămas cu ei şapte zile. Îndemnaţi de
Spirit, discipolii îi spuneau lui Paul să nu se ducă la Ierusalim.

5Când zilele noastre petrecute acolo s-au încheiat, am plecat şi
ne-am continuat drumul. Toţi ne-au însoţit cu soţia şi copiii lor până
afară din oraş. Am îngenuncheat pe ţărm şi ne-am rugat. 6Apoi, după ce
ne-am luat rămas-bun unii de la alţii, ne-am suit în corabie, iar ei s-au în-
tors acasă.

Paul în Ptolemais şi Cezareea Fap.20:22-24
7Ne-am continuat călătoria din Tir şi am ajuns la Ptolemais, unde

i-am salutat pe fraţi şi am rămas cu ei o zi. 8A doua zi am plecat la Ceza-
reea. Acolo am intrat în casa lui Filip, evanghelistul, care era unul din-
tre cei şapten, şi am rămas la el. 9El avea patru fiice fecioare care profe-
ţeau.

10Rămânând acolo mai multe zile, un profet, pe nume Agab, a cobo-
rât din Iudeea 11şi a ajuns la noi. El a luat cingătoarea lui Paul, şi-a legat
mâinile şi picioarele şi a zis: „Iată ce spune Spiritul Sfânt: Aşa îl vor
lega evreii pe omul căruia îi aparţine această cingătoare şi-l vor da în
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mâinile neevreilor“.
12Auzind aceasta, noi înşine şi cei de acolo l-am rugat pe Paul să nu

se ducă la Ierusalim. 13Atunci el ne-a răspuns: „Ce faceţi de plângeţi şi
îmi frângeţi inima? Eu sunt gata nu numai să fiu închis, ci şi să mor în
Ierusalim pentru numele Domnului Iesus“. 14Cum el nu se lăsa convins,
am încetat să mai vorbim, spunând: „Facă-se voia Domnului!“

15După aceste zile, ne-am pregătit de drum şi ne-am dus la Ierusalim.
16Câţiva discipoli din Cezareea au venit şi ei cu noi şi ne-au dus să găz-
duim la Mnason. El era din Cipru şi unul dintre primii discipoli.

Paul în Ierusalim 1.Cor.9:19-23
17Când am sosit la Ierusalim, fraţii ne-au primit cu bucurie. 18A doua

zi, Paul s-a dus cu noi la Iacob, şi toţi prezbiterii erau prezenţi. 19După
ce i-a salutat, el le-a relatat, unul câte unul, lucrurile pe care le făcuse
Dumnezeu printre neevrei prin lucrarea lui.

20După ce l-au auzit, ei Îl glorificau pe Dumnezeu, apoi i-au zis:
„Vezi, frate, câte mii de evrei au crezut, şi toţi sunt zeloşi pentru Lege.
21Ei au auzit spunându-se despre tine că-i înveţi pe toţi evreii care trăiesc
printre neevrei să abandoneze Legea lui Moise, zicându-le să nu-şi cir-
cumcidă copiii şi să nu se mai conformeze obiceiurilor. 22Ce este deci de
făcut? Fără nicio îndoială [se va strânge o mulţime, căci] se va auzi că
ai venit.

23Fă deci ce-ţi vom spune: sunt printre noi patru bărbaţi care au făcut
un legământ. 24Ia-i cu tine, treci cu ei prin ritualul de purificare şi plă-
teşte-le cheltuielile ca să-şi radă capul. Astfel, toţi vor şti că nu este nimic
adevărat în ceea ce li s-a spus despre tine, ci că şi tu trăieşti respectând
Legea.

25Cât despre credincioşii de origine neevreiască, noi le-am comuni-
cat prin scris decizia noastră: ei trebuie să se abţină de la cărnuri sacri-
ficate idolilor, de la sânge, de la animale sugrumate şi de la imoralitate
sexuală“.

26Paul i-a luat atunci pe acei bărbaţi, s-a purificat cu ei şi a intrat a
doua zi în templu pentru a anunţa la ce dată va lua sfârşit perioada de pu-
rificare, când urma să se aducă o ofrandă pentru fiecare dintre ei.

Paul este arestat în templu Fap.20:23; 1.Tes.2:15
27Când cele şapte zile erau pe sfârşite, evreii din Asia care îl văzuseră

pe Paul în templu au aţâţat toată mulţimea şi l-au prins. 28Ei strigau: „Is-
raeliţilor, ajutor! Iată omul care îi învaţă pe toţi oamenii de pretutindeni
împotriva poporului, împotriva Legii şi împotriva acestui loc. Pe lângă
aceasta, el a introdus nişte neevrei în templu şi a profanat acest loc
sfânt“. 29Într-adevăr, îl văzuseră mai înainte pe Trofimus din Efes cu el
în oraş şi credeau că Paul îl introdusese în templu.

30Tot oraşul s-a pus în mişcare şi tot poporul a venit alergând din toate
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părţile. Ei l-au prins pe Paul şi l-au târât afară din templu, ale cărui uşi
au fost încuiate imediat. 31Ei încercau să-l ucidă când comandantul gar-
nizoanei romane a fost informat că tot Ierusalimul era în dezordine. 32El
a luat imediat nişte soldaţi şi nişte ofiţeri şi a alergat spre mulţime. Când
l-au văzut pe comandant şi pe soldaţi, ei au încetat să-l mai lovească pe
Paul.

33Atunci comandantul s-a apropiat, l-a arestat şi a dat ordin să fie
legat cu două lanţuri. Apoi a întrebat cine era şi ce făcuse. 34În mulţime,
unii strigau un lucru, alţii altul. Cum nu putea să afle nimic sigur din
cauza tumultului, a ordonat să-l ducă pe Paul în fortăreaţă. 35Când acesta
a ajuns pe treptele scării, a trebuit să fie dus de soldaţi din cauza violenţei
mulţimii, 36căci mulţimea poporului îi urma, strigând: „La moarte cu
el!“

37Când erau pe punctul de a-l duce în fortăreaţă, Paul i-a zis coman-
dantului: „Îmi este permis să-ţi spun ceva?“ Comandantul i-a răspuns:
„Vorbeşti greaca? 38Deci nu eşti tu egipteanul care s-a revoltat cu câtva
timp în urmă şi care a dus în deşert 4.000 de rebeli?“ 39Paul i-a zis atunci:
„Eu sunt evreu din Tarsus în Cilicia, cetăţean al unui oraş care nu este
fără importanţă. Te rog, permite-mi să vorbesc poporului!“ 40Coman-
dantul i-a permis, iar Paul, stând în picioare pe trepte, a făcut poporului
semn cu mâna. S-a făcut linişte adâncă. El li s-a adresat în limba ebraică:

Cuvântarea lui Paul către poporul evreu Fap.9:1-30; 26:9-21

22Fraţilor şi părinţilor, ascultaţi ce am să vă spun acum în apărarea
mea!“ 2Când au auzit ei că le vorbea în limba ebraică, au făcut şi

mai multă linişte. Paul a zis atunci:
3„Eu sunt evreu, născut în Tarsus din Cilicia, dar am fost crescut la

Ierusalim şi educat la picioarele lui Gamaliel în conformitate cu respec-
tarea strictă a Legii strămoşilor; eram plin de zel pentru Dumnezeu aşa
cum sunteţi voi toţi astăzi.

4I-am persecutat până la moarte pe cei care urmau această Cale, ares-
tând şi aruncând în închisoare bărbaţi şi femei. 5Marele preot şi tot Con-
siliul prezbiterilor îmi sunt martori, pentru că am primit de la ei şi scri-
sori către fraţii din Damasc, unde m-am dus ca să-i arestez pe cei ce se
găseau acolo şi să-i aduc la Ierusalim ca să fie pedepsiţi.

6Eram pe drum şi mă apropiam de Damasc când deodată, pe la amia-
ză, a strălucit în jurul meu o lumină puternică venită din cer. 7Am căzut
la pământ şi am auzit o voce care îmi spunea: «Saul, Saul, de ce Mă per-
secuţi?» 8Eu am răspuns: «Cine eşti, Doamne?» El mi-a zis: «Eu sunt
Iesus din Nazaret, Cel pe care tu Îl persecuţi».

9Cei care erau împreună cu mine au văzut lumina [şi s-au înspăi-
mântat], dar nu au înţeles vocea Celui care îmi vorbea. 10Atunci am zis:
«Ce să fac, Doamne?» Şi Domnul mi-a zis: «Ridică-te, du-te la Damasc,
şi acolo ţi se va spune tot ce s-a stabilit să faci». 11Cum nu vedeam nimic
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din cauza strălucirii acestei lumini, cei care erau cu mine m-au luat de
mână şi am ajuns la Damasc.

12Un oarecare Anania, un bărbat pios, fidel Legii şi foarte respectat de
toţi evreii care locuiau acolo, 13a venit la mine şi, stând lângă mine,
mi-a zis: «Frate Saul, recapătă-ţi vederea!» Chiar în clipa aceea mi-am
recăpătat vederea şi am putut să-l văd. 14El a adăugat: «Dumnezeul stră-
moşilor noştri te-a destinat să-I cunoşti voia, să-L vezi pe Cel Drept şi
să auzi cuvinte din gura Lui, 15pentru că vei fi martorul Lui înaintea tu-
turor oamenilor privind ceea ce ai văzut şi ai auzit. 16Şi acum, ce aştepţi?
Ridică-te, lasă-te botezat şi spălat de păcatele tale făcând apel la numele
Lui!»

17După ce m-am întors la Ierusalim, în timp ce mă rugam în templu,
am căzut în extaz 18şi L-am văzut pe Domnul spunându-mi: «Grăbeş-
te-te şi ieşi repede din Ierusalim, pentru că nu-ţi vor accepta mărturia
despre Mine!» 19Eu am răspuns: «Doamne, ei ştiu bine că eu mergeam
în fiecare sinagogă ca să-i trimit la închisoare şi să-i biciuiesc pe cei care
credeau în Tine. 20Şi când s-a vărsat sângele lui Ştefan, martorul Tău, eu
eram prezent, aprobându-i [execuţia] şi păzind hainele celor care-l uci-
deau». 21Atunci Domnul mi-a zis: «Du-te, pentru că te voi trimite de-
parte la neevrei!»“

22Mulţimea îl ascultase până la aceste cuvinte, dar apoi a început să
strige cât putea de tare: „Ia de pe pământ un asemenea om, căci nu este
vrednic să trăiască!“

Paul este dus înaintea comandantului roman
23Ei urlau, îşi aruncau hainele şi împrăştiau praf în aer. 24Comandan-

tul a dat ordin ca Paul să fie dus în fortăreaţă şi să fie interogat prin bi-
ciuire, ca să afle din ce motiv strigau aşa împotriva lui. 25În timp ce-l
legau cu curele, Paul i-a zis ofiţerului care era acolo: „Aveţi dreptul de
a biciui un cetăţean roman care nu este condamnat?“ 26Auzind aceste
cuvinte, ofiţerul s-a dus la comandant şi i-a raportat, spunându-i: „Ce
vrei să faci? Omul acesta este cetăţean roman!“

27Comandantul s-a dus la el şi l-a întrebat: „Spune-mi, eşti cetăţean
roman?“ Paul i-a răspuns: „Da!“ 28Comandantul a reluat: „Eu am dobân-
dit cu o mare sumă de bani această cetăţenie“. Paul i-a zis: „Eu o am din
naştere“. 29Îndată, cei care urmau să-l interogheze s-au retras, iar coman-
dantul, când a aflat că Paul era cetăţean roman, s-a temut pentru că îl le-
gase.

30A doua zi, comandantul a vrut să ştie cu certitudine de ce îl acuzau
evreii. El l-a dezlegat, a dat ordin preoţilor principali şi întregului san-
hedrin să se întrunească. Apoi l-a adus pe Paul şi l-a pus înaintea lor.
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Paul înaintea sanhedrinului

23Aţintindu-şi privirile asupra sanhedrinului, Paul le-a zis: „Fraţilor,
mi-am dus viaţa cu o conştiinţă curată înaintea lui Dumnezeu până

astăzi“.
2Marele preot Anania a ordonat celor care stăteau lângă el să-l lo-

vească peste gură. 3Atunci Paul i-a zis: „O să te lovească Dumnezeu,
perete văruit! Tu şezi ca să mă judeci în conformitate cu Legea, dar în-
calci Legea dând ordin să mă lovească!“ 4Cei care stăteau lângă el i-au
zis: „Îl insulţi pe marele preot al lui Dumnezeu?“ 5Paul le-a răspuns:
„Nu ştiam, fraţilor, că este marele preot. Într-adevăr, e scris: Nu vei vorbi
rău despre conducătorul poporului tău!“

6Ştiind că o parte din adunare era compusă din saducei, iar cealaltă
din farisei, Paul a strigat în sanhedrin: „Fraţilor, eu sunt fariseu, fiu de
fariseu. Din cauza speranţei mele în învierea morţilor sunt eu judecat!“

7Când a spus aceasta, s-a stârnit o dezbatere între farisei şi saducei,
şi adunarea s-a divizat. 8Într-adevăr, saduceii spun că nu există nici în-
viere, nici îngeri, nici spirite, iar fariseii le recunosc pe toate.

9S-a stârnit un mare tumult, iar unii dintre specialiştii în Lege care
erau membri în partidul fariseilor s-au ridicat şi s-au angajat cu tărie în
dezbatere, spunând: „Noi nu găsim nimic rău la acest om: dar dacă i-a
vorbit un spirit sau un înger? [Să nu luptăm împotriva lui Dumnezeu]“.
10Cum dezbaterea devenea violentă, comandantului i-a fost teamă ca
Paul să nu fie făcut bucăţi de aceşti oameni şi a ordonat soldaţilor să se
ducă să-l smulgă din mijlocul lor şi să-l ducă în fortăreaţă.

11În noaptea următoare, Domnul i-a apărut lui Paul şi i-a spus: „Curaj,
[Paul]! Aşa cum ai depus mărturie despre Mine în Ierusalim, tot aşa tre-
buie să depui mărturie şi în Roma“.

Complotul evreilor
12Când s-a făcut zi, evreii au pus la cale un complot şi s-au angajat cu

blestem să nu mănânce şi să nu bea până când nu-l vor ucide pe Paul.
13Cei care au pus la cale această conspiraţie erau mai mult de 40. 14Ei
s-au dus la preoţii principali şi la prezbiteri ca să le spună: „Ne-am an-
gajat cu blestem să nu mâncăm nimic până când nu-l ucidem pe Paul.
15Acum deci, voi şi sanhedrinul adresaţi-vă comandantului roman ca
să-l aducă [mâine] la voi sub pretextul că vreţi să-i examinaţi cazul mai
în amănunt, iar noi suntem gata să-l ucidem înainte să ajungă aici“.

16Dar fiul surorii lui Paul a auzit despre cursă şi s-a dus în fortăreaţă
ca să-l informeze pe Paul. 17Paul l-a chemat pe unul dintre ofiţerii romani
şi i-a zis: „Condu-l pe acest tânăr la comandant, căci are să-i comunice
ceva!“ 18Ofiţerul l-a luat pe tânăr, l-a dus la comandant şi i-a zis: „Deţi-
nutul Paul m-a chemat şi m-a rugat să-l aduc la tine pe acest tânăr care
are ceva să-ţi spună“. 19Comandantul l-a luat pe tânăr de mână, l-a dus
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la o parte şi l-a întrebat: „Ce ai să-mi comunici?“
20El i-a răspuns: „Evreii s-au înţeles să-ţi ceară să-l duci pe Paul

mâine în faţa sanhedrinului, sub pretextul că vor să ancheteze mai amă-
nunţit cazul lui. 21Tu să nu-i asculţi, căci mai mult de 40 dintre ei îi în-
tind o cursă şi s-au angajat cu blestem să nu mănânce şi să nu bea până
când nu-l vor ucide; acum sunt gata şi aşteaptă aprobarea ta“. 22Coman-
dantul l-a poftit pe tânăr să iasă, după ce îl sfătuise: „Să nu spui nimă-
nui că mi-ai dezvăluit aceste lucruri!“

Paul este dus la Cezareea
23Pe urmă a chemat doi ofiţeri şi le-a spus: „Pregătiţi, de la ora nouă

diseară, 200 de soldaţi, 70 de călăreţi şi 200 de lăncieri ca să se ducă la
Cezareea! 24Pregătiţi şi cai pentru a-l duce pe Paul în siguranţă la gu-
vernatorul Felix!“ 25El a scris următoarea scrisoare:

26„Claudius Lisias către excelenţa sa, guvernatorul Felix: salut!
27Evreii l-au prins pe omul acesta şi erau pe cale să-l ucidă. Am interve-
nit atunci cu soldaţi şi l-am smuls din mâna lor, căci aflasem că este ce-
tăţean roman. 28Vrând să cunosc motivul pentru care îl acuzau, l-am dus
înaintea tribunalului lor. 29Am descoperit că era acuzat cu privire la nişte
chestiuni referitoare la Legea lor, dar el nu comisese nicio greşeală care
să merite moartea sau închisoarea. 30Apoi am fost informat că există un
complot împotriva lui şi l-am trimis imediat la tine, informându-i şi pe
acuzatorii lui să vină înaintea ta cu acuzaţiile pe care le au împotriva lui.
[Cu bine!]“

31În conformitate cu ordinul primit, soldaţii l-au luat pe Paul şi l-au
dus la Antipatris în timpul nopţii. 32A doua zi, i-au lăsat pe călăreţi să-şi
urmeze drumul cu el şi s-au întors la fortăreaţă. 33Ajunşi la Cezareea,
călăreţii i-au dat guvernatorului scrisoarea şi i l-au predat pe Paul. 34Gu-
vernatorul a citit scrisoarea şi apoi i-a întrebat din ce provincie venea
Paul. Aflând că era originar din Cilicia, 35i-a zis: „Te voi audia când vor
veni acuzatorii tăi“. Apoi a dat ordin să fie ţinut sub pază în pretoriul lui
Herod.

Paul este acuzat înaintea guvernatorului Felix

24După cinci zile, marele preot Anania a coborât la Cezareea cu
câţiva prezbiteri şi cu un avocat pe nume Tertullus. Ei şi-au adus

acuzaţiile împotriva lui Paul înaintea guvernatorului. 2După ce Paul a
fost chemat, Tertullus a început să-l acuze astfel: „Excelenţă, datorită
ţie ne bucurăm de multă pace, şi în această naţiune s-au realizat reforme
datorită prevederii tale.

3Noi recunoaştem aceasta pretutindeni şi oricând, excelenţă Felix, cu
deplină recunoştinţă. 4Dar, ca să nu te reţin prea mult, te rog, în bună-
voinţa ta, să ne asculţi câteva clipe.

5Am descoperit că omul acesta este o pacoste; el provoacă revolte
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printre toţi evreii din lume. Este conducătorul sectei nazarinenilor 6şi a
încercat chiar şi să profaneze templul. Noi l-am arestat [şi am vrut să-l
judecăm după Legea noastră, 7dar a venit comandantul Lisias. El l-a
smuls din mâinile noastre cu mare violenţă 8şi a dat ordin acuzatorilor lui
să vină înaintea ta.] 8Tu însuţi vei putea, interogându-l, să te convingi de
toate acuzaţiile pe care le aducem contra lui“. 9Evreii s-au alăturat şi ei
acuzaţiei, afirmând că aceste lucruri erau aşa.

Cuvântarea de apărare a lui Paul
10Când guvernatorul i-a făcut semn să vorbească, Paul a răspuns:

„Ştiu că eşti de mulţi ani judecătorul acestei naţiuni şi iau cuvântul cu în-
credere ca să-mi apăr cauza. 11După cum poţi verifica şi tu, nu sunt mai
mult de 12 zile de când m-am dus la Ierusalim ca să mă închin.

12Nici în templu, nici în sinagogi şi nici în oraş n-am fost găsit pe
cale de a discuta cu cineva sau de a tulbura mulţimea. 13Ei nu pot să-ţi
dovedească lucrurile de care mă acuză acum.

14Îţi mărturisesc că Îl servesc pe Dumnezeul strămoşilor noştri după
Calea pe care ei o numesc sectă. Eu cred tot ce este scris în Lege şi în
Profeţi, 15şi am în Dumnezeu speranţa pe care o au şi ei, că va fi o înviere
a celor drepţi şi a celor nedrepţi. 16De aceea mă străduiesc şi eu să am ne-
încetat o conştiinţă ireproşabilă înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oame-
nilor.

17După o absenţă de mai mulţi ani, am venit să aduc daruri naţiunii
mele şi să prezint ofrande. 18Ei m-au găsit în templu ocupat cu acestea,
după ce am îndeplinit ceremonia de purificare, fără vreo mulţime sau
tumult. 19Erau şi nişte evrei din Asia, care ar trebui să fie prezenţi înain-
tea ta şi să mă acuze, dacă ar avea ceva împotriva mea. 20Sau cei care
sunt aici să spună de care infracţiune m-au găsit vinovat când am stat
înaintea sanhedrinului, 21afară numai de aceste cuvinte pe care le-am
strigat în mijlocul lor: «Cu privire la învierea morţilor sunt eu judecat as-
tăzi înaintea voastră!»“

22Atunci Felix, care era bine informat cu privire la Cale, i-a amânat,
spunând: „Când va veni comandantul Lisias, voi decide cazul vostru“.
23El a dat ordin ofiţerului să-l ţină pe Paul sub pază, dar să-i lase o anu-
mită libertate şi să nu-i împiedice pe ai lui să-i facă servicii [sau să vină
să-l vadă].

Discuţia apostolului cu Felix şi Drusilla. Arest în Cezareea
24Câteva zile mai târziu, Felix a venit cu soţia sa Drusilla, care era

evreică. El a trimis după Paul şi l-a ascultat vorbind despre credinţa în
Cristos Iesus.

25Dar, când Paul a discutat despre dreptitudine, despre stăpânire de
sine şi despre judecata viitoare, Felix s-a temut şi a zis: „Acum du-te;
când voi avea ocazia te voi chema“. 26În acelaşi timp, el spera că Paul îi
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va da bani [ca să-i dea drumul] şi de aceea trimitea deseori după el ca să
converseze cu el.

27Doi ani au trecut astfel, şi Felix l-a avut ca succesor pe Porcius Fes-
tus. Dorind să facă o favoare evreilor, Felix l-a lăsat pe Paul în închi-
soare.

Paul înaintea lui Festus

25La trei zile după sosirea lui în provincie, Festus s-a dus de la Ce-
zareea la Ierusalim. 2Preoţii principali şi personalităţile evreieşti

au adus înaintea lui plângere împotriva lui Paul. I-au cerut cu insistenţă
3favoarea de a-l face să vină la Ierusalim. Ei pregăteau o capcană ca
să-l omoare pe drum.

4Festus a răspuns atunci că Paul era păzit în Cezareea şi că el însuşi
trebuia să se ducă acolo curând. 5„Aceia dintre voi care sunt competenţi
să vină cu mine“, le-a zis el, „şi dacă acest om a făcut ceva rău, să-l
acuze“.

6Festus n-a petrecut printre ei mai mult de opt sau zece zile, apoi s-a
întors la Cezareea. A doua zi şi-a luat locul în tribunal şi a dat ordin să
fie adus Paul. 7Când acesta a sosit, evreii veniţi de la Ierusalim l-au în-
conjurat şi au adus contra lui multe acuzaţii grave, pe care nu le puteau
dovedi. 8Paul s-a apărat astfel: „N-am păcătuit cu nimic nici contra Legii
evreilor, nici contra templului, nici contra împăratului!“

Paul face apel la împărat
9Dar Festus, vrând să facă o favoare evreilor, i-a răspuns lui Paul:

„Accepţi să mergi la Ierusalim ca să fii judecat acolo înaintea mea pri-
vind aceste acuzaţii?“

10Paul i-a zis: „Stau înaintea tribunalului împăratului, şi acolo trebuie
să fiu judecat. N-am făcut nimic rău evreilor, aşa cum ştii şi tu foarte
bine. 11Dacă am făcut ceva rău sau am comis ceva vrednic de moarte, nu
refuz să mor, dar dacă acuzaţiile lor contra mea nu sunt adevărate, ni-
meni nu are dreptul să mă dea în mâinile lor. Fac apel la împărat“.
12Atunci Festus, după ce a vorbit cu consilierii săi, a răspuns: „Ai făcut
apel la împărat, te vei duce înaintea împăratului!“

Guvernatorul Festus şi regele Agrippa se consfătuiesc
13Câteva zile mai târziu, regele Agrippa şi Berenice au sosit la Ceza-

reea ca să-l salute pe Festus. 14Pentru că au stat acolo mai multe zile,
Festus i-a expus regelui cazul lui Paul, zicând: „Este aici un om pe care
Felix l-a lăsat în închisoare. 15Când eram în Ierusalim, preoţii principali
şi prezbiterii evreilor au adus acuzaţii contra lui cerându-i condamnarea.

16Eu le-am răspuns că nu este obiceiul romanilor să dea un om [la
moarte] înainte ca acuzatul să fi fost confruntat cu acuzatorii săi şi să fi
avut ocazia de a se apăra contra acuzaţiilor lor. 17Ei au venit deci aici şi,

Fapte 24:27–25:17 223



fără să mai aşteptăm, am luat loc a doua zi la tribunal, dând ordin să fie
adus omul.

18Şi când acuzatorii s-au ridicat ca să vorbească, nu l-au acuzat de ni-
ciuna dintre faptele grave pe care le presupuneam; 19ei aveau cu el nişte
controverse privitoare la religia lor şi la un oarecare Iesus care a murit
şi despre care Paul afirma că este viu.

20Neştiind cum să investighez asemenea chestiuni, l-am întrebat dacă
voia să se ducă la Ierusalim ca să fie judecat acolo pentru aceste acuza-
ţii, 21dar Paul a cerut să fie ţinut sub pază pentru decizia împăratului; am
dat deci ordin să fie ţinut sub pază până când îl voi trimite la Cezar“.

22Agrippa i-a zis lui Festus: „Aş vrea să-l aud şi eu pe omul acesta“.
„Mâine“, a zis el, „îl vei auzi“.

23A doua zi deci, Agrippa şi Berenice au venit cu mare fast şi au in-
trat în sala de audiere împreună cu comandanţii romani şi cu bărbaţii
importanţi din oraş, iar Festus a dat ordin să fie adus Paul.

24Atunci Festus a zis: „Rege Agrippa şi voi toţi cei care vă aflaţi aici
cu noi, priviţi-l pe cel în legătură cu care mi s-a adresat întreaga comu-
nitate evreiască, atât la Ierusalim, cât şi aici, strigând că el nu mai tre-
buie să trăiască. 25Eu n-am găsit nimic care să merite moartea, dar cum
el însuşi a făcut apel la împărat, am decis să-l trimit la Roma.

26Totuşi, nu am nimic precis să-i scriu împăratului despre el, şi de
aceea l-am adus aici, înaintea voastră, şi în mod special înaintea ta, rege
Agrippa, aşa încât să am ceva de scris după acest interogatoriu. 27În-
tr-adevăr, mi se pare absurd să trimit un deţinut fără să indic acuzaţiile
împotriva lui“.

Paul se apără înaintea regelui Agrippa

26Agrippa i-a zis lui Paul: „Îţi este permis să vorbeşti în apărarea
ta“. Paul a întins mâna şi şi-a început apărarea:

2„Rege Agrippa, mă consider fericit să mă apăr astăzi înaintea ta cu
privire la toate lucrurile de care sunt acuzat de evrei, 3mai ales pentru că
eşti un expert în obiceiurile şi disputele evreilor. Te rog deci să mă as-
culţi cu răbdare.

4Toţi evreii îmi cunosc modul de viaţă din tinereţe, pentru că am trăit
de la început în mijlocul naţiunii mele şi în Ierusalim. 5Cunoscându-mă
de mult timp, ei ştiu, dacă vor să depună mărturie, că am trăit ca fariseu,
în conformitate cu partidul cel mai strict al religiei noastre.

6Şi acum stau la judecată pentru speranţa în promisiunea pe care a
făcut-o Dumnezeu strămoşilor noştri. 7Aceasta este promisiunea pe care
cele douăsprezece triburi ale noastre speră s-o vadă împlinită, în timp ce
Îl servesc cu ardoare pe Dumnezeu noapte şi zi. Cu privire la această
speranţă sunt acuzat eu de către evrei, majestate! 8De ce vi se pare de ne-
crezut că Dumnezeu învie morţii?

9În ce mă priveşte, mi s-a părut că trebuie să fac multe împotriva nu-
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melui lui Iesus din Nazaret, 10ceea ce am şi făcut în Ierusalim. Am arun-
cat în închisoare mulţi creştini, căci primisem această putere de la preo-
ţii principali, iar când erau condamnaţi la moarte votam împotriva lor.
11I-am pedepsit adesea în toate sinagogile şi îi forţam să blasfemieze. În
furia mea fără margini împotriva lor îi persecutam chiar şi în oraşele
străine.

12Astfel, m-am dus la Damasc cu puteri depline şi cu mandat de la
preoţii principali. 13Pe la amiază, majestate, în timp ce eram pe drum, am
văzut o lumină din cer, mai puternică decât soarele, strălucind în jurul
meu şi în jurul celor care mă însoţeau. 14Am căzut cu toţii la pământ şi
am auzit o voce care îmi spunea în limba ebraică: «Saul, Saul, de ce Mă
persecuţi? Este greu pentru tine să te revolţi contra ţepuşei!»n

15Eu am răspuns: «Cine eşti, Doamne?» Iar Domnul mi-a răspuns:
«Eu sunt Iesus, Cel pe care tu Îl persecuţi. 16Dar ridică-te şi stai în pi-
cioare, căci ţi-am apărut ca să te fac servitor şi martor a ceea ce ai văzut
şi ceea ce-ţi voi arăta. 17Te-am ales din poporul tău şi dintre neevrei, la
care te trimit 18să le deschizi ochii ca să se întoarcă de la întuneric la lu-
mină şi de la puterea lui Satan la Dumnezeu, pentru ca să primească ier-
tarea păcatelor şi o parte de moştenire împreună cu cei sfinţiţi prin
credinţa în Mine».

19De aceea, rege Agrippa, n-am fost neascultător de viziunea ce-
rească, 20ci le-am declarat mai întâi celor din Damasc, apoi celor din Ie-
rusalim, din toată Iudeea şi neevreilor că trebuie să se pocăiască şi să se
întoarcă la Dumnezeu adoptând un mod de a acţiona care să le confirme
schimbarea de atitudine. 21Iată de ce m-au arestat evreii în templu şi au
încercat să mă ucidă!

22Dar, datorită ajutorului lui Dumnezeu, am continuat până astăzi să
depun mărturie înaintea celor mici şi a celor mari. Eu nu spun nimic alt-
ceva decât ce au declarat Moise şi profeţii că urmează să se întâmple:
23că Mesia va suferi şi că, fiind primul care va învia, va proclama lu-
mina atât poporului evreu, cât şi neevreilor“.

24În timp ce Paul vorbea astfel în apărarea sa, Festus a zis cu voce ră-
sunătoare: „Eşti nebun, Paul! Învăţătura ta cea multă s-a transformat în
nebunie!“

25Dar Paul i-a răspuns: „Nu mi-am ieşit din minţi, excelenţă Festus,
ci ceea ce spun este adevărat şi raţional. 26Regele înţelege foarte bine
aceste lucruri, şi îi vorbesc cu încredere, întrucât sunt convins că nimic
din acestea nu-i este necunoscut, căci nu s-au întâmplat într-un colţ.
27Crezi în profeţi, rege Agrippa? Ştiu că crezi“.

28Agrippa i-a zis lui Paul: „Crezi că în aşa scurt timp mă poţi con-
vinge să fiu creştin?“ 29Paul i-a răspuns: „În scurt timp sau în lung – mă
rog la Dumnezeu ca nu numai tu, ci toţi cei care mă ascultă astăzi să de-
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vină aşa cum sunt şi eu, cu excepţia acestor lanţuri“.
30[Când Paul a zis aceasta,] regele, guvernatorul, Berenice şi cei care

stăteau cu ei s-au ridicat 31şi s-au retras. Ei îşi spuneau unii altora: „Omul
acesta n-a făcut nimic care să merite moartea sau închisoarea“. 32Agrippa
i-a zis lui Festus: „Omul acesta ar fi putut fi eliberat dacă n-ar fi făcut
apel la împărat“.

Plecarea apostolului în Italia

27Când s-a decis îmbarcarea noastră pentru Italia, Paul şi alţi câţiva
deţinuţi au fost predaţi lui Iulius, ofiţer al cohortei imperiale.

2Ne-am suit la bordul unei corăbii din Adramitium, care urma să navi-
gheze spre coastele Asiei. Cu noi era Aristarcus, un macedonean din Te-
salonic.

3În ziua următoare am debarcat la Sidon. Iulius, care îl trata pe Paul
cu omenie, i-a permis să se ducă la prietenii lui şi să primească îngriji-
rile lor. 4Plecaţi de acolo, am mers de-a lungul insulei Cipru, pentru că
vânturile erau contrare. 5După ce am traversat marea care scaldă Cilicia
şi Pamfilia, am ajuns la Mira în Licia. 6Acolo, găsind o corabie din Ale-
xandria care se ducea în Italia, ofiţerul ne-a îmbarcat pe ea.

7Timp de mai multe zile am navigat încet, şi nu fără greutate am ajuns
în dreptul insulei Cnidus, unde vântul nu ne-a lăsat să debarcăm. Am
depăşit atunci capul Salmone pentru a trece pe la sudul Cretei. 8Am mers
cu dificultate de-a lungul insulei şi am ajuns la un loc numit „Porturi
bune“, aproape de oraşul Laseea.

9Se scursese destul de mult timp şi navigarea devenea periculoasă,
căci trecuse deja chiar timpul postului. De aceea, Paul i-a avertizat, 10zi-
când: „Oameni buni, văd că navigarea nu se va face fără pagubă şi că vor
fi multe pierderi, nu numai pentru încărcătură şi pentru corabie, ci şi
pentru noi înşine“.

11Dar ofiţerul se încredea mai mult în căpitanul şi în proprietarul co-
răbiei decât în cuvintele lui Paul. 12Întrucât portul nu era potrivit pentru
iernat, cei mai mulţi au fost de părere să-l părăsească pentru a încerca să
ajungă la Fenix, un port din Creta orientat spre sud-vest şi nord-vest, ca
să petreacă iarna acolo.

13Când a început să sufle un vânt uşor din sud, ei credeau că-şi pot
atinge ţinta, aşa că au ridicat ancora şi au început să navigheze aproape
de coasta Cretei.

Furtuna 2.Cor.11:25-26
14Dar curând s-a dezlănţuit dinspre insulă un vânt cu forţa unui ura-

gan numit Eurachilon. 15Corabia a fost purtată fără să se poată împotrivi
vântului, şi noi ne-am lăsat duşi în derivă. 16Pe când treceam pe lângă o
insulă mică numită Cauda, abia am putut să ţinem sub control barca de
salvare a corăbiei. 17După ce au luat-o la bord, au folosit frânghiile ca să
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încingă corăbia. De teamă să nu eşueze pe Sirtan, au coborât pânzele şi
astfel s-au lăsat duşi de vânt.

18Cum eram bătuţi violent de furtună, a doua zi au aruncat încărcătura
în mare, 19iar a treia zi au aruncat cu mâinile lor greementuln corăbiei.
20Soarele şi stelele n-au apărut timp de mai multe zile, şi furtuna era atât
de puternică, încât în final ne-am pierdut orice speranţă că vom fi salvaţi.

21Ei nu mai mâncaseră de mult timp. Atunci Paul s-a ridicat în mij-
locul lor şi le-a zis: „Oameni buni, ar fi trebuit să mă ascultaţi şi să nu
fi plecat din Creta, ca să evitaţi aceste pagube şi aceste pierderi. 22Dar
acum vă invit să prindeţi curaj, căci niciunul dintre voi nu-şi va pierde
viaţa, ci doar corabia va fi pierdută. 23Într-adevăr, în această noapte
mi-a apărut un înger al Dumnezeului căruia Îi aparţin şi pe care Îl ser-
vesc 24şi mi-a zis: «Nu te teme, Paul! Tu trebuie să te înfăţişezi înaintea
împăratului, şi iată că Dumnezeu ţi i-a acordat pe toţi cei care navighează
cu tine». 25De aceea, prindeţi curaj, oameni buni, căci am încredere în
Dumnezeu că se va întâmpla aşa cum mi-a spus El! 26Acum însă trebuie
să eşuăm pe o insulă“.

27În a paisprezecea noapte, cam pe la miezul nopţii, pe când eram
duşi încolo şi încoace pe Marea Adriatică, marinarii au bănuit că se apro-
pie de uscat. 28Au aruncat sonda şi au găsit 36 de metri adâncime. Un pic
mai departe, au aruncat-o din nou şi au găsit 27 de metri. 29De teamă să
nu eşueze pe recife, au coborât patru ancore de la pupa şi se rugau să se
facă ziuă.

30Dar, pe când marinarii încercau să scape de pe corabie şi au cobo-
rât pe mare barca de salvare sub pretext că aruncă ancorele de la proră,
31Paul a zis ofiţerului şi soldaţilor: „Dacă aceşti oameni nu rămân în co-
rabie, nu puteţi fi salvaţi“. 32Atunci soldaţii au tăiat frânghiile bărcii de
salvare şi au lăsat-o să cadă.

33Chiar înainte de a se crăpa de ziuă, Paul i-a încurajat pe toţi să mă-
nânce, spunând: „Astăzi este a paisprezecea zi de când sunteţi în aştep-
tare fără să mâncaţi nimic. 34Vă invit deci să mâncaţi ceva, căci acest
lucru este necesar pentru salvarea voastră. Niciunul dintre voi nu-şi va
pierde măcar un fir de păr de pe cap“.

35După ce a zis aceasta, a luat pâine, I-a mulţumit lui Dumnezeu îna-
intea tuturor, apoi a frânt-o şi a început să mănânce. 36Atunci toţi au prins
curaj şi au mâncat şi ei. 37Noi eram de toţi 276 de oameni pe corabie.
38După ce şi-au potolit foamea, au uşurat corabia aruncând grâul în mare.

Naufragiu şi salvare
39Când s-a făcut zi, marinarii n-au recunoscut uscatul, dar au zărit un

golf cu o plajă şi au decis, dacă era posibil, să facă corabia să eşueze
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acolo. 40Au desprins ancorele şi le-au lăsat în mare, dezlegând în acelaşi
timp frânghiile care ţineau cârma. Apoi au ridicat în vânt vela cea mică
şi s-au îndreptat spre ţărm, 41dar s-au lovit de un banc de nisip, unde au
făcut să eşueze corabia. Prora s-a înfipt în nisip rămânând imobilizată,
în timp ce pupa era ruptă în bucăţi de violenţa valurilor.

42Soldaţii erau de părere să-i omoare pe deţinuţi, ca nu cumva vreu-
nul să scape înotând, 43dar ofiţerul, care voia să-l salveze pe Paul, i-a
împiedicat să-şi pună planul în aplicare. El a ordonat celor care ştiau să
înoate să se arunce primii în apă şi să ajungă la uscat, 44iar celorlalţi să
se agaţe de scânduri sau rămăşiţe din corabie, şi astfel au ajuns cu toţii
teferi la ţărm.

Şedere timp de trei luni pe insula Malta

28După ce am ajuns teferi pe ţărm, am aflat că insula se numea
Malta. 2Locuitorii insulei ne-au arătat o bunătate neobişnuită; ei

ne-au primit pe toţi lângă un foc mare pe care îl aprinseseră, pentru că
ploua şi era frig.

3Paul adunase o grămadă de vreascuri şi le-a pus pe foc. Sub efectul
căldurii, a ieşit o viperă care i s-a prins de mână. 4Când locuitorii insu-
lei au văzut animalul atârnând de mâna lui, şi-au zis unii altora: „Omul
acesta este cu siguranţă un ucigaş, întrucât Dreptatea nu l-a lăsat să tră-
iască, deşi a scăpat din mare“. 5Paul însă a scuturat animalul în foc şi
n-a suferit nimic rău. 6Ei se aşteptau să-l vadă umflându-se sau căzând
deodată mort. După ce au aşteptat mult timp, văzând că nu i se întâm-
plă nimic neobişnuit, şi-au schimbat părerea şi au zis că era un zeu.

7În vecinătatea acelui loc era o moşie care îi aparţinea unuia numit
Publius, guvernatorul insulei. El ne-a primit şi ne-a găzduit amical timp
de trei zile. 8Tatăl lui Publius era reţinut la pat de febră şi dizenterie. Paul
s-a dus la el, s-a rugat, şi-a pus mâinile peste el şi l-a vindecat. 9După ce
s-a întâmplat aceasta, ceilalţi bolnavi de pe insulă veneau la el şi erau
vindecaţi. 10Ei ne-au tratat cu mari onoruri şi, la plecarea noastră, ne-au
furnizat ceea ce aveam nevoie.

Paul ajunge în Roma
11După o şedere timp de trei luni, ne-am îmbarcat pe o corabie din

Alexandria care petrecuse iarna pe insulă şi care avea semnul Dioscuri-
lor. 12Am debarcat la Siracuza, unde am rămas trei zile. 13De acolo, ur-
mând coasta, am sosit la Regium. După o zi a început să bată un vânt
dinspre sud, iar a doua zi am ajuns la Puteoli.

14Acolo am găsit nişte fraţi care ne-au invitat să rămânem la ei şapte
zile, şi astfel am ajuns la Roma. 15Fraţii din Roma, care auziseră de ve-
nirea noastră, ne-au ieşit în întâmpinare până la Forum Appii şi Tres Ta-
bernae. Văzându-i, Paul I-a mulţumit lui Dumnezeu şi a prins curaj.
16Când am intrat în Roma, [ofiţerul i-a predat pe deţinuţi comandantu-
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lui gărzii, dar] lui Paul i s-a permis să locuiască singur, cu soldatul care
îl păzea.

Mărturia depusă înaintea evreilor din Roma
17După trei zile, Paul i-a convocat pe conducătorii evreilor. Când

aceştia s-au adunat, el le-a zis: „Fraţilor, deşi n-am făcut nimic împo-
triva poporului nostru sau împotriva obiceiurilor strămoşilor noştri, am
fost arestat în Ierusalim şi predat romanilor. 18După ce m-au interogat,
voiau să mă elibereze, căci nu eram vinovat de nimic pentru care să merit
moartea.

19Dar evreii au obiectat şi am fost forţat să fac apel la împărat, fără
nicio intenţie să-mi acuz naţiunea. 20Iată de ce am cerut să vă văd şi să
vă vorbesc. Într-adevăr, din cauza speranţei Israelului port eu acest lanţ“.

21Ei i-au răspuns: „Noi n-am primit din Iudeea nicio scrisoare cu pri-
vire la tine şi niciun frate n-a venit să raporteze sau să spună ceva rău
despre tine. 22Totuşi, am dori să auzim de la tine ce gândeşti, căci ştim
că această sectă întâlneşte pretutindeni împotrivire“.

23Ei i-au fixat o zi, şi au venit în număr şi mai mare la el în locuinţă.
De dimineaţă până seara, el le explica, depunând mărturie despre Rega-
tul lui Dumnezeu şi încercând, din Legea lui Moise şi din Profeţi, să-i
convingă cu privire la Iesus. 24Unii au fost convinşi de ceea ce spunea el,
în timp ce alţii refuzau să creadă.

25Şi întrucât nu puteau cădea de acord, s-au despărţit, după ce Paul le
făcuse această declaraţie finală: „Spiritul Sfânt a vorbit pe drept, prin
profetul Isaia, strămoşilor noştri, 26zicând: Du-te la acest popor şi spune:
«Veţi auzi cu urechile, dar nu veţi înţelege, veţi vedea cu ochii, dar nu
veţi pricepe. 27Într-adevăr, inima acestui popor a devenit insensibilă; ei
au auzit greu cu urechile şi şi-au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu
ochii şi să audă cu urechile, să înţeleagă cu inima şi să se convertească,
iar Eu să-i vindec».n

28Să ştiţi deci cu siguranţă că salvarea lui Dumnezeu a fost trimisă
neevreilor, şi ei vor asculta!“ 29[După ce a spus aceste cuvinte, evreii au
plecat, discutând aprins între ei.]

Paul ca martor al lui Iesus Cristos în Roma
Ef.6:19-20; Fil.1:12-14; Col.1:24-29; 4:3-4
30Paul a rămas doi ani întregi într-o casă pe care o închiriase. El îi

primea pe toţi cei care veneau la el, 31proclamând Regatul lui Dumnezeu
şi dând învăţătură despre Domnul Iesus Cristos cu toată îndrăzneala şi
fără piedică.
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Scrisoarea lui Paul către Romani
Scrisoarea apostolului Paul către creştinii din Roma, redactată

în Corint cam prin anul 56 d.Cr. în timpul celei de-a treia călătorii
misionare, arată deosebit de amănunţit ce înseamnă mesajul sal-
vării (evanghelia) lui Iesus Cristos. Nu degeaba se află ea la în-
ceputul scrisorilor din Noul Testament: Ea explică bazele credinţei
creştine şi arată modul cum poate omul prin credinţa în Cristos să
primească iertarea păcatelor sale şi să aibă comuniune cu Dum-
nezeul cel sfânt. În capitolele 9–11, Paul explică modul salvator
al lui Dumnezeu de a acţiona faţă de poporul Israel şi faţă de ne-
evrei. Capitolele 12–16 tratează chestiuni legate de viaţa prac-
tică a creştinului şi modul lui de a lucra ca şi creştin.

Salut: Paul, apostolul neevreilor Ti.1:1-4

1Paul, sclav al lui Cristos Iesus, chemat să fie apostol, pus deoparte ca
să anunţe Vestea Bună a lui Dumnezeu, 2pe care Dumnezeu a pro-

mis-o mai înainte prin profeţii Săi în Sfintele Scripturi. 3Ea Îl priveşte pe
Fiul Lui care, ca Om, S-a născut ca descendent al lui David 4şi care, din
punct de vedere al Spiritului sfinţeniei, a fost declarat cu putere Fiul lui
Dumnezeu prin învierea Sa: Iesus Cristos, Domnul nostru. 5Prin El am
primit graţian de a face lucrarea de apostol, pentru a conduce în numele
Său oameni din toate naţiunile la ascultarea credinţei, 6între care sunteţi şi
voi, cei care aţi fost chemaţi de Iesus Cristos. – 7Tuturor celor care sunt în
Roma iubiţi ai lui Dumnezeu, chemaţi să fie sfinţi: graţia şi pacea să vă fie
date din partea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, şi a Domnului Iesus Cristos!

Dorinţa lui Paul de a-i vizita pe creştinii din Roma
8Mai întâi, Îi mulţumesc Dumnezeului meu prin Iesus Cristos cu pri-

vire la voi toţi, întrucât în întreaga lume se vorbeşte despre credinţa voas-
tră. 9Dumnezeu, pe care Îl servesc din toată inima în predicarea evan-
gheliei Fiului Său, îmi este martor că vă amintesc fără încetare, 10cerând
totdeauna în rugăciunile mele ca acum, în sfârşit, prin voia lui Dumne-
zeu, să reuşesc să vin la voi. 11Într-adevăr, tânjesc să vă văd, ca să îm-
părtăşesc cu voi vreun dar spiritual pentru ca să fiţi întăriţi, 12adică să fim
reciproc încurajaţi prin credinţa care ne este comună, vouă şi mie.

13Vreau să ştiţi, fraţilor, că mi-am propus adesea să vin la voi, ca să
am vreun rod şi printre voi, ca şi printre celelalte naţiuni, dar am fost
împiedicat până acum. 14Eu sunt dator atât faţă de greci, cât şi faţă de bar-
bari, atât faţă de cei înţelepţi, cât şi faţă de cei neştiutori. 15Astfel, am o
dorinţă vie să vă predic evanghelia şi vouă, celor din Roma.

Evanghelia ca putere a lui Dumnezeu pentru salvare 1.Cor.1:18-24
16Într-adevăr, mie nu mi-e ruşine de evanghelia [lui Cristos], căci este
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puterea lui Dumnezeu pentru salvarea oricărui om care crede, mai întâi
a evreului, dar şi a neevreului. 17Într-adevăr, în evanghelie este revelată
dreptitudinean venită de la Dumnezeu începând şi sfârşind cu credinţa,
după cum e scris: Cel care este drept prin credinţă va avea viaţă.n

Mânia lui Dumnezeu împotriva păgânilor Fap.14:16-17; 17:24
18Mânia lui Dumnezeu se revelează din cer împotriva oricărei im-

pietăţin şi nedreptitudini a oamenilor, care prin nedreptitudinea lor ţin
adevărul prizonier, 19căci ceea ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu
este evident pentru ei, întrucât Dumnezeu le-a făcut cunoscut aceasta.
20Într-adevăr, atributele invizibile ale lui Dumnezeu, puterea Sa eternă şi
divinitatea Sa, se văd de la crearea lumii, se înţeleg prin lucrurile pe care
le-a făcut El. Aşa că ei sunt fără scuză, 21pentru că deşi L-au cunoscut pe
Dumnezeu nu L-au glorificat ca Dumnezeu şi nu I-au mulţumit; dim-
potrivă, s-au rătăcit în raţionamentele lor, iar inima lor fără înţelegere
s-a întunecat. 22Ei se laudă că sunt înţelepţi, dar s-au prostit 23şi au înlo-
cuit gloria Dumnezeului nemuritor cu imagini care reprezintă omul mu-
ritor, păsări, patrupede şi reptile.

24De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţeniei prin dorinţele ini-
mii lor, astfel încât îşi dezonorează ei înşişi propriul corp, 25ei care au în-
locuit adevărul lui Dumnezeu cu o minciună şi care au venerat şi au
servit creaţia în locul Creatorului, care este binecuvântat pentru tot-
deauna. Amenn!

26De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă poftelor ruşinoase. Femeile au
înlocuit folosirea naturală a sexului lor cu una care este contrară naturii,
27iar bărbaţii, de asemenea, au renunţat la relaţia sexuală naturală şi s-au
aprins de poftă unii pentru alţii, făcând lucruri ruşinoase unii cu alţii, şi
au primit în ei înşişi pedeapsa pe care o meritau pentru perversiunea lor.

28Pentru că au refuzat să păstreze în mintea lor cunoaşterea lui Dum-
nezeu, Dumnezeu i-a lăsat pradă minţii lor corupte. Astfel, ei fac lucruri
necuviincioase. 29Sunt plini de orice fel de nedreptate, răutate, lăcomie,
ură; plini de invidie, ucidere, ceartă, înşelătorie, sunt răutăcioşi, bârfitori,
30calomniatori, Îl urăsc pe Dumnezeu, sunt obraznici, aroganţi, lăudă-
roşi, se gândesc cum să facă rău, sunt neascultători de părinţi, 31nechib-
zuiţi, nu-şi respectă promisiunile, nu arată iubire faţă de alţii, sunt lipsiţi
de îndurare. 32Ei cunosc cerinţele impuse de Dumnezeu – că aceia care
fac aceste lucruri merită moartea – şi, totuşi, nu numai că le fac, dar sunt
şi de acord cu cei care le fac.
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Judecata dreaptă a lui Dumnezeu faţă de toţi oamenii

2Oricine ai fi tu, omule, tu care judeci, eşti deci fără scuză. Într-ade-
văr, judecându-i pe alţii te condamni pe tine însuţi, pentru că tu, care

judeci, faci aceleaşi lucruri. 2Ştim că judecata lui Dumnezeu contra celor
care fac asemenea lucruri este în conformitate cu adevărul. 3Şi crezi tu,
omule, care îi judeci pe cei ce fac asemenea lucruri şi pe care le faci şi
tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? 4Sau dispreţuieşti tu bogăţia
bunătăţii, îngăduinţei şi răbdării Sale, şi nu recunoşti că bunătatea lui
Dumnezeu te îndeamnă să-ţi schimbi atitudinea?

5Dar, prin împietrirea ta şi prin refuzul tău de a te pocăi, îţi aduni o
comoară de mânie pentru ziua când Dumnezeu Îşi va revela mânia şi ju-
decata dreaptă. 6El va răsplăti pe fiecare după faptele lui:n 7celor care
prin perseverenţa lor de a face binele caută gloria, onoarea şi nemurirea,
El le va da viaţa eternă; 8dar El Îşi rezervă indignarea şi furia pentru cei
care, din ambiţie egoistă, resping adevărul şi se lasă convinşi de rău.
9Strâmtorarea şi neliniştea vor atinge orice fiinţă umană care face răul,
pe evreu mai întâi, dar şi pe neevreu. 10Gloria, onoarea şi pacea vor fi
pentru oricine face binele, pentru evreu mai întâi, dar şi pentru neevreu,
11căci înaintea lui Dumnezeu nu există favoritism.

12Toţi cei care au păcătuit fără Lege vor pieri de asemenea fără Lege,
şi toţi cei care au păcătuit sub Lege vor fi judecaţi prin Lege. 13Într-ade-
văr, nu cei care aud Legea sunt drepţi înaintea lui Dumnezeu, ci cei care
o pun în practică vor fi declaraţi drepţi. 14Într-adevăr, când neevreii, care
nu au Legea, fac în mod natural lucrurile cerute de Lege, ei, chiar dacă
nu au Legea, sunt o lege pentru ei înşişi,n 15întrucât arată că cerinţele
Legii sunt scrise în inima lor, conştiinţa lor de asemenea depunând măr-
turie, iar gândurile lor îi acuză sau îi apără rând pe rând. 16Acest lucru va
avea loc, conform evangheliei pe care o predic, în ziua în care Dumne-
zeu va judeca prin Iesus Cristos secretele oamenilor.

Evreii sunt condamnaţi prin Lege ca păcătoşi
17Acum, dacă tu îţi dai numele de evreu, dacă te bazezi pe Lege şi te

lauzi privind relaţia ta cu Dumnezeu, 18dacă Îi cunoşti voia şi aprobi ceea
ce este superior pentru că eşti instruit de Lege, 19dacă eşti convins că eşti
o călăuză pentru orbi, o lumină pentru cei care sunt în întuneric, 20un
educator al celor neştiutori, un învăţător al celor imaturi, pentru că ai în
Lege formularea cunoştinţei şi adevărului, 21tu deci, care îi înveţi pe alţii,
pe tine însuţi nu te înveţi? Tu, care predici împotriva furtului, furi? 22Tu,
care spui să nu se comită adulter, comiţi adulter? Tu, care urăşti idolii,
le jefuieşti templele? 23Tu, care te lauzi cu Legea, Îl dezonorezi pe Dum-
nezeu încălcând Legea? 24Într-adevăr, numele lui Dumnezeu este blas-
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făcea Legea lui Moise pentru evrei.



femiat printre naţiuni din cauza voastră,n după cum este scris.
25Desigur, circumcizian este utilă dacă pui în practică Legea; dar dacă

tu o încalci, e ca şi cum n-ai fi circumcis. 26Dacă deci cel necircumcisn

respectă poruncile Legii, Dumnezeu nu-l va considera oare ca şi cum ar
fi circumcis? 27Astfel, cel care împlineşte Legea fără a fi circumcis în
mod fizic nu te va condamna oare pe tine care o încalci, deşi ai Legea
scrisă şi circumcizia? 28Nu cel care este evreu în exterior e adevăratul
evreu, nici circumcizia vizibilă în corp e adevărata circumcizie, 29ci ade-
văratul evreu este cel care e aşa în interior, iar adevărata circumcizie este
cea a inimii, făcută de Spirit şi nu de Legea scrisă. Lauda pe care o pri-
meşte acest evreu nu vine de la oameni, ci de la Dumnezeu.

Dreptitudinea lui Dumnezeu în judecata Sa

3Care este deci avantajul evreilor sau care e utilitatea circumciziei?
2Acest avantaj este mare în orice fel. Mai întâi, lor le-au fost încre-

dinţate cuvintele revelate de Dumnezeu.
3Ce să spunem dacă unii n-au crezut? Necredinţa lor va anula oare fi-

delitatea lui Dumnezeu? 4În niciun caz! Să recunoaştem că Dumnezeu
este adevărat şi orice om un mincinos, după cum e scris: Trebuie să fii
recunoscut drept în cuvintele Tale şi să triumfi când eşti judecat.n

5Dar, dacă lipsa noastră de dreptitudine serveşte să arate dreptitudi-
nea lui Dumnezeu, ce vom zice? Omeneşte vorbind, este oare nedrept
Dumnezeu când Îşi dezlănţuie mânia asupra noastră? 6În niciun caz! Alt-
fel, cum ar putea Dumnezeu să judece lumea? 7Şi dacă minciuna mea
face să strălucească cu atât mai mult adevărul lui Dumnezeu spre gloria
Sa, de ce mai sunt eu judecat ca păcătos? 8Şi de ce n-am face răul, ca să
rezulte din el binele? Unii, ca să ne calomnieze, afirmă că aşa spunem
noi. Condamnarea acestor oameni este meritată.

Niciun om nu este drept înaintea lui Dumnezeu
9Ce să zicem deci? Suntem noi superiori altora? Deloc. Într-adevăr,

am făcut deja acuzaţia că atât evreii, cât şi neevreii sunt toţi sub domina-
ţia păcatului, 10după cum este scris: Nu există om drept, nici măcar unul;
11nu este nimeni în stare să înţeleagă, nu este nimeni care să-L caute pe
Dumnezeu; 12toţi s-au abătut, s-au pervertit; nu e nimeni care să facă bi-
nele, nici măcar unul; 13gâtlejul lor este un mormânt deschis, cu limba
practică înşelătoria. Au pe buze venin de viperă; 14gura le este plină de
blestem şi amărăciune. 15Picioarele lor sunt iuţi ca să verse sângele,
16distrugerea şi nenorocirea sunt pe căile lor, 17şi n-au cunoscut calea
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păcii. 18Înaintea ochilor lor nu există teamă de Dumnezeu.n

19Ştim că tot ce spune Legea se adresează celor care sunt sub Lege,
pentru ca orice gură să fie închisă şi întreaga lume să fie recunoscută vi-
novată înaintea lui Dumnezeu. 20Într-adevăr, niciun om nu va fi consi-
derat drept înaintea Lui pe baza faptelor făcute pentru împlinirea Legii,
deoarece prin Lege devenim conştienţi de păcat.

Dreptitudinea dăruită de Dumnezeu prin credinţa în Cristos
21Dar acum, o dreptitudine de la Dumnezeu, atestată de Lege şi de

Profeţi, a fost făcută cunoscut independent de Lege, 22şi anume drepti-
tudinea lui Dumnezeu prin credinţa în Iesus Cristos pentru toţi cei care
cred. Nu există diferenţă, 23pentru că toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de
gloria lui Dumnezeu. 24Ei sunt declaraţi în mod gratuit drepţi prin gra-
ţia Sa, prin răscumpărarea care se găseşte în Cristos Iesus. 25Dumnezeu
L-a prezentat ca sacrificiu de ispăşire, prin credinţa în sângele Său. El a
făcut aceasta ca să-Şi demonstreze dreptitudinea, pentru că în îngăduinţa
Sa a lăsat nepedepsite păcatele comise mai înainte. 26El a făcut-o ca
să-Şi demonstreze dreptitudinea în timpul de acum, pentru ca să fie drept
şi totodată să-l considere drept pe cel care crede în Iesus.

27Unde este deci motivul de laudă? A fost exclus! Prin care lege? Prin
cea a faptelor? Nu, prin legea credinţei. 28Într-adevăr, noi susţinem că
omul este declarat drept prin credinţă, independent de respectarea Legii.
29Oare Dumnezeu e doar al evreilor? Nu este şi al neevreilor? Ba da, El
e şi Dumnezeul neevreilor, 30întrucât există un singur Dumnezeu, care îi
va declara pe cei circumcişi drepţi pe baza credinţei şi îi va declara şi pe
cei necircumcişi drepţi prin credinţă.

31Deci noi anulăm Legea prin credinţă? În niciun caz! Dimpotrivă,
noi confirmăm Legea.

Abraham ca tată al celor declaraţi drepţi prin credinţă

4Ce vom spune deci că a descoperit Abraham, strămoşul nostru, în
această chestiune? 2Dacă Abraham a fost considerat drept pe baza

faptelor sale, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. 3În-
tr-adevăr, ce zice Scriptura? Abraham L-a crezut pe Dumnezeu, şi aceas-
ta i s-a considerat ca dreptitudine.n 4Dacă un om lucrează ceva, salariul
lui nu este considerat ca un dar, ci ca o obligaţie. 5Dimpotrivă, dacă ci-
neva nu lucrează nimic, ci crede în cel care îl declară drept pe nelegiuit,
credinţa lui este considerată ca dreptitudine.

6La fel, David exprimă fericirea omului căruia Dumnezeu îi atribuie
dreptitudinea independent de fapte: 7Fericiţi sunt cei ale căror încălcări
ale Legii au fost iertate şi ale căror păcate sunt acoperite, 8fericit este
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omul căruia Domnul nu-i ia în considerare păcatul!n

9Această fericire este deci doar pentru cei circumcişi, sau şi pentru cei
necircumcişi? Într-adevăr, noi spunem: Credinţa i-a fost considerată lui
Abraham ca dreptitudine.n 10Când i-a fost deci considerată: când era cir-
cumcis, sau când era necircumcis? Nu când era circumcis, ci când era ne-
circumcis. 11Şi el a primit semnul circumciziei ca un sigiliu al dreptitu-
dinii pe care o obţinuse prin credinţă atunci când era necircumcis. Ast-
fel, el este tatăl tuturor celor necircumcişi care cred, pentru ca să li se
considere şi lor această dreptitudine. 12El este şi tatăl celor circumcişi
care nu se mulţumesc să fie circumcişi, ci şi merg pe urmele credinţei
strămoşului nostru Abraham înainte de a fi circumcis.

13Într-adevăr, nu prin Lege i-a fost făcută lui Abraham sau descen-
denţilor lui promisiunea că va fi moştenitorul lumii, ci prin dreptitudi-
nea credinţei, 14căci dacă cei care sunt adepţii Legii sunt moştenitori,
credinţa este lipsită de sens, iar promisiunean ar fi fără efecte. 15De fapt,
Legea produce mânia lui Dumnezeu, pentru că acolo unde nu există
Lege nu există nici încălcare.

16Din acest motiv, noi devenim moştenitori prin credinţă, ca să fie
prin graţie şi promisiunea să fie sigură pentru toţi descendenţii, nu numai
pentru cei ce sunt adepţi ai Legii, ci şi pentru cei care au credinţa lui
Abraham, care e tatăl nostru al tuturor, 17după cum este scris: Te-am de-
semnat tatăl unui mare număr de naţiuni.n El e tatăl nostru înaintea lui
Dumnezeu în care a crezut, Dumnezeul care dă viaţă morţilor şi care
cheamă la existenţă ceea ce nu există.

18Sperând împotriva oricărei speranţe, Abraham a crezut şi astfel a
devenit tatăl unui mare număr de naţiuni, în conformitate cu ceea ce îi
fusese spus: Aşa vor fi descendenţii tăi.n 19Fără să slăbească în credinţă,
el nu şi-a considerat corpul ca fiind neputincios, întrucât avea aproape
100 de ani, nici că Sara nu mai era în stare să aibă copii. 20El nu s-a în-
doit, prin necredinţă, de promisiunea lui Dumnezeu, ci a fost întărit prin
credinţă, dând glorie lui Dumnezeu, 21căci era deplin convins că ceea ce
promite Dumnezeu este şi în stare să facă. 22Iată de ce aceasta i-a fost
considerată ca dreptitudine.n

23Dar nu numai pentru el au fost scrise cuvintele „aceasta i-a fost con-
siderată ca dreptitudine“, 24ci şi pentru noi, cărora trebuie să ne fie con-
siderată, întrucât credem în Cel care L-a înviat pe Iesus, Domnul nostru,
25Cel care a fost dat din cauza greşelilor noastre şi care a înviat din cauza
îndreptăţirii noastre.
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4:7-8 Fericiţi... păcatul: citat din Psalmul 32:1-2.
4:9 Credinţa... dreptitudine: citat din Geneza 15:6.
4:14 Promisiunea: adică promisiunea lui Dumnezeu.
4:17 Te-am desemnat... naţiuni: citat din Geneza 17:5.
4:18 Aşa vor fi descendenţii tăi: citat din Geneza 15:5.
4:22 Aceasta... dreptitudine: citat din Geneza 15:6.



Roadele dreptitudinii prin credinţă 1.Pt.1:3-9

5Deci, fiind declaraţi drepţi pe baza credinţei, avem pace cu Dumne-
zeu prin Domnul nostru Iesus Cristos, 2prin care am obţinut şi acces,

prin credinţă, la această graţie, în care stăm fermi, şi ne lăudăm în spe-
ranţa gloriei lui Dumnezeu. 3Dar nu numai atât, ci ne lăudăm şi în sufe-
rinţele noastre, ştiind că suferinţa produce perseverenţă, 4perseverenţa
victoria în încercare, iar victoria în încercare speranţa. 5Ori, această spe-
ranţă nu înşală, pentru că iubirea lui Dumnezeu ne-a fost turnată în inimă
prin Spiritul Sfânt care ne-a fost dat.

6Într-adevăr, în timp ce eram încă fără putere, Cristos a murit, la tim-
pul potrivit, pentru cei păcătoşi. 7Cu greu va muri cineva pentru un om
drept; poate că cineva ar accepta să moară pentru un om bun. 8Dar Dum-
nezeu Îşi demonstrează iubirea faţă de noi prin faptul că în timp ce eram
păcătoşi Cristos a murit pentru noi. 9Întrucât acum suntem consideraţi
drepţi prin sângele Său, cu atât mai mult vom fi salvaţi prin El de mânia
lui Dumnezeu. 10Într-adevăr, dacă am fost împăcaţi cu Dumnezeu prin
moartea Fiului Său atunci când eram duşmanii Săi, cu atât mai mult vom
fi salvaţi prin viaţa Lui, acum că suntem împăcaţi.

11Dar nu numai aceasta, ci ne şi lăudăm în Dumnezeu prin Domnul
nostru Iesus Cristos, prin care am primit acum împăcarea.

Păcatul prin Adam – dreptitudinea prin Cristos
12De aceea, la fel cum păcatul a intrat în lume printr-un singur om, şi

prin păcat moartea, tot aşa moartea i-a atins pe toţi oamenii, din cauză
că toţi au păcătuit. 13Într-adevăr, înainte ca Legea să fi fost dată, păcatul
era deja în lume. Dar păcatul nu este luat în considerare când nu există
lege. 14Totuşi, moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar şi peste
cei care nu păcătuiseră printr-o încălcare asemănătoare cu cea a lui
Adam, care este imaginea Celui ce trebuia să vină.

15Dar există o diferenţă între darul gratuit şi greşeală. Într-adevăr,
dacă mulţi au murit prin greşeala unui singur om, cu atât mai mult gra-
ţia lui Dumnezeu şi darul graţiei venind de la un singur Om, Iesus Cris-
tos, s-au revărsat din abundenţă peste mulţi. 16Iar darul nu este ca şi
consecinţele păcatului unui singur om. Într-adevăr, judecata a urmat
după un singur păcat şi a adus condamnarea, dar darul a urmat după
multe greşeli şi a adus achitarea. 17Căci dacă, prin greşeala unui singur
om, moartea a domnit prin acel singur om, cu mult mai mult cei care
primesc din abundenţă graţia şi darul dreptitudinii vor domni în viaţă
printr-un singur Om, Iesus Cristos.

18Astfel deci, aşa cum printr-o singură greşeală condamnarea i-a atins
pe toţi oamenii, tot aşa printr-un singur act de achitare îndreptăţirea care
dă viaţă se extinde la toţi oamenii. 19Într-adevăr, aşa cum prin neascul-
tarea unui singur om mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot aşa prin asculta-
rea unui singur Om mulţi vor fi făcuţi drepţi.
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20Legea a intervenit pentru ca să sporească greşeala, dar acolo unde
a sporit păcatul, graţia a sporit şi mai mult. 21Astfel, după cum păcatul a
domnit prin moarte, tot aşa şi graţia domneşte prin dreptitudine ca să
aducă viaţa eternă prin Iesus Cristos, Domnul nostru.

Credinciosul este făcut una cu Cristos: mort faţă de păcat – viu
faţă de Dumnezeu în Cristos Col.2:11-13; 3:1-10; Gal.2:19-20; 5:24

6Ce vom spune atunci? Să persistăm în păcat ca să se înmulţească gra-
ţia? 2În niciun caz! Noi, care am murit faţă de păcat, cum am putea

să mai trăim în el? 3Sau nu ştiţi că noi toţi care am fost botezaţi în Cris-
tos Iesus am fost botezaţi în moartea Lui? 4Prin botezul în moartea Sa am
fost deci înmormântaţi cu El, pentru ca, aşa cum Cristos a înviat prin
gloria Tatălui, tot aşa şi noi să ducem o viaţă nouă.

5Într-adevăr, dacă am fost uniţi cu El într-o moarte asemănătoare cu
a Lui, în acelaşi fel vom fi uniţi cu El şi într-o înviere asemănătoare cu
a Lui. 6Noi ştim că omul nostru vechi a fost crucificat cu El, pentru ca
corpul păcatului să fie redus la neputinţă şi astfel să nu mai fim sclavi ai
păcatului. 7Într-adevăr, cel care a murit este eliberat de păcat.

8Ori, dacă am murit cu Cristos, credem că vom şi trăi cu El, 9ştiind că
Cristos, fiind înviat, nu mai moare; moartea nu mai domină asupra Lui.
10Căci El a murit, şi pentru păcat a murit El odată pentru totdeauna; a re-
venit la viaţă, şi pentru Dumnezeu trăieşte El.

11La fel şi voi, consideraţi-vă ca morţi pentru păcat şi ca vii pentru
Dumnezeu în Cristos Iesus [Domnul nostru]! 12Deci păcatul să nu mai
domnească în corpul vostru muritor, ca să vă supuneţi dorinţelor lui rele.
13Nu vă mai puneţi părţile corpului în serviciul păcatului ca nişte instru-
mente ale nedreptitudinii, ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu ca nişte
morţi reveniţi la viaţă, şi puneţi-vă părţile corpului în serviciul Său ca
nişte instrumente ale dreptitudinii! 14Într-adevăr, păcatul nu va mai do-
mina asupra voastră, pentru că nu mai sunteţi sub Lege, ci sub graţie.

Credincioşii sunt chemaţi să servească dreptitudinea
15Şi atunci ce? Să păcătuim pentru că nu suntem sub Lege, ci sub gra-

ţie? În niciun caz! 16Nu ştiţi că dacă vă daţi cuiva ca sclavi ca să ascul-
taţi de el, sunteţi sclavii stăpânului de care ascultaţi: fie ai păcatului care
conduce la moarte, fie ai supunerii care conduce la dreptitudine? 17Dar
mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că atunci când eraţi sclavi ai
păcatului aţi ascultat din toată inima de modelul de învăţătură căruia
i-aţi fost încredinţaţi. 18Şi odată eliberaţi de păcat, aţi devenit sclavi ai
dreptitudinii.

19– Vă vorbesc în felul oamenilor, din cauza slăbiciunii voastre natu-
rale. – Aşa cum v-aţi pus părţile corpului ca sclave în serviciul necură-
ţeniei şi nedreptitudinii, ca să acţionaţi în mod nelegiuit, tot aşa acum
puneţi-vă părţile corpului ca sclave în serviciul dreptitudinii pentru a
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progresa în sfinţenie! 20Într-adevăr, când eraţi sclavi ai păcatului, eraţi li-
beri de controlul dreptitudinii. 21Ce roade produceaţi atunci? Roade de
care vă este ruşine astăzi, căci sfârşitul lor este moartea. 22Dar acum că
aţi fost eliberaţi de păcat şi aţi devenit sclavi ai lui Dumnezeu, aveţi ca
rod sfinţirea, iar ca sfârşit viaţa eternă. 23Într-adevăr, plata păcatului este
moartea, însă darul gratuit al lui Dumnezeu e viaţa eternă în Iesus Cris-
tos, Domnul nostru.

Eliberat de Lege, credinciosul Îl serveşte pe Dumnezeu în spirit
Gal.2:19-20

7Oare nu ştiţi, fraţilor – vorbesc aici unor oameni care cunosc Legea
– că Legea îşi exercită puterea peste un om doar cât timp trăieşte?

2Astfel, o femeie căsătorită este legată prin lege de soţul ei cât timp
acesta e în viaţă, dar dacă soţul ei moare, ea este dezlegată de legea care
o lega de el. 3Deci dacă ea devine soţia altui bărbat cât timp soţul ei este
în viaţă, va fi considerată adulteră. Dar dacă soţul ei moare, ea e elibe-
rată de această lege, astfel încât nu mai este adulteră dacă devine soţia
altcuiva.

4La fel, fraţii mei, şi voi aţi fost daţi la moarte faţă de Lege prin cor-
pul lui Cristos, ca să aparţineţi altuia, Celui care a înviat ca noi să pro-
ducem rod pentru Dumnezeu. 5Într-adevăr, când eram stăpâniţi de natura
păcătoasă, pasiunile păcătoase trezite de Lege acţionau în corpul nos-
tru, astfel încât produceam roade pentru moarte. 6Dar acum, am fost eli-
beraţi faţă de Lege, căci am murit faţă de ceea ce ne ţinea captivi, ca să
servim ca sclavi sub regimul nou al Spiritului şi nu sub regimul ieşit din
uz al Legii scrise.

Legea scoate în evidenţă esenţa păcatului Rom.5:20; 3:19
7Ce vom spune atunci? Este oare Legea păcat? În niciun caz! Dar eu

nu am cunoscut păcatul decât prin intermediul Legii. Într-adevăr, n-aş fi
ştiut ce este pofta dacă Legea nu ar fi spus: Să nu pofteşti!n 8Prinzând
ocazia oferită de această poruncă, păcatul a produs în mine tot felul de
dorinţe. Într-adevăr, fără Lege păcatul este mort. 9Cât despre mine, fără
Lege, trăiam altădată; dar când a venit porunca, păcatul a prins viaţă,
10iar eu am murit. Porunca, cea care trebuia să ducă la viaţă, s-a dovedit
pentru mine aducătoare de moarte. 11Într-adevăr, păcatul, prinzând oca-
zia oferită de poruncă, m-a înşelat şi, prin ea, mi-a dat moartea.

12Astfel deci, Legea este sfântă, şi porunca e sfântă, dreaptă şi bună.
13Deci ceea ce este bun a devenit un motiv de moarte pentru mine? În ni-
ciun caz! Ci pentru ca păcatul să fie recunoscut ca păcat, a produs moarte
în mine prin ceea ce era bunn, astfel încât prin poruncă păcatul să-şi arate
caracterul extrem de rău.
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7:7 Să nu pofteşti: citat din ultima dintre cele Zece Porunci (Exod 20:17; Deuteronom 5:21).
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Carnea şi păcatul care locuieşte în noi Gal.5:16-25; Rom.8:1-9
14Noi ştim, într-adevăr, că Legea este spirituală; dar eu sunt supus

slăbiciunilor cărnii, vândut în sclavie faţă de păcat. 15Căci eu nu înţeleg
ce fac; nu fac ce doresc, ci fac ce urăsc. 16Ori, dacă fac ce nu doresc,
sunt de acord cu Legea, mărturisind că este bună. 17În realitate, nu mai
sunt eu cel care acţionez astfel, ci păcatul care locuieşte în mine. 18În-
tr-adevăr, eu ştiu că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în natura mea
păcătoasă: am dorinţa de a face binele, dar nu şi capacitatea de a-l înde-
plini. 19Într-adevăr, nu fac binele pe care îl doresc, ci fac dimpotrivă răul
pe care nu-l doresc. 20Ori, dacă fac ce nu doresc, atunci nu eu sunt cel
care acţionează, ci păcatul care locuieşte în mine.

21Descopăr deci această lege: atunci când vreau să fac binele, răul
îmi este la îndemână. 22Într-adevăr, am plăcere de Legea lui Dumnezeu
în fiinţa mea interioară, 23dar constat că există în mădularele mele o altă
lege; ea luptă împotriva legii minţii mele şi mă face prizonier al legii
păcatului care este în mădularele mele. 24Nenorocitul de mine! Cine mă
va scăpa de acest corp muritor? 25Îi mulţumesc lui Dumnezeu, lucrul
acesta este posibil prin Iesus Cristos, Domnul nostru!

Astfel deci, cu mintea mea sunt sclav al Legii lui Dumnezeu, în timp
ce cu natura mea păcătoasă sunt sclav al legii păcatului.

Viaţa nouă în Spirit Gal.3:13-14; Rom.6:22-23; Gal.5:16-25

8Deci acum nu mai există nicio condamnare pentru cei care sunt în
Cristos Iesus, [care nu trăiesc conform propriei lor naturi, ci conform

Spiritului]. 2Într-adevăr, Legea Spiritului care dă viaţa în Cristos Iesus
m-a eliberat de legea păcatului şi a morţii. 3Căci ceea ce era imposibil
Legii să facă, deoarece era slabă prin natura păcătoasă, Dumnezeu a
făcut-o: El a condamnat păcatul în natura păcătoasă trimiţându-L din
cauza păcatului pe propriul Său Fiu într-o natură asemănătoare cu cea a
omului păcătos, 4pentru ca cerinţele Legii să fie împlinite în noi, care nu
trăim în conformitate cu natura păcătoasă, ci în conformitate cu Spiritul.

5Într-adevăr, cei care trăiesc în conformitate cu natura păcătoasă se
preocupă de lucrurile naturii păcătoase, în timp ce cei care trăiesc în con-
formitate cu Spiritul sunt preocupaţi de lucrurile Spiritului. 6Mentalita-
tea naturii păcătoase este moarte, dar mentalitatea controlată de Spirit e
viaţă şi pace. 7De aceea, mentalitatea naturii păcătoase Îi este ostilă lui
Dumnezeu; ea nu se supune Legii lui Dumnezeu, şi nici nu poate s-o
facă. 8Cei controlaţi de natura păcătoasă nu pot să-I placă lui Dumnezeu.

9Totuşi, voi nu sunteţi controlaţi de natura păcătoasă, ci de Spirit,
dacă Spiritul lui Dumnezeu locuieşte în voi. Şi dacă cineva nu are Spi-
ritul lui Cristos, nu-I aparţine lui Cristos. 10Dar dacă Cristos este în voi,
corpul vostru e mort din cauza păcatului, dar spiritul vostru este viu, din
cauza dreptitudinii. 11Şi dacă Spiritul Celui care L-a înviat pe Iesus lo-
cuieşte în voi, Cel care L-a înviat pe Cristos va da viaţă şi corpului vos-

Romani 7:14–8:11 239



tru muritor prin Spiritul Lui care locuieşte în voi.
12Astfel deci, fraţilor, noi avem o obligaţie – dar nu faţă de natura pă-

cătoasă, ca să trăim în conformitate cu ea. 13Căci, dacă trăiţi în confor-
mitate cu natura păcătoasă, veţi muri; dar dacă, prin Spirit, faceţi să
moară faptele corpului, veţi trăi.

14Într-adevăr, toţi cei care sunt conduşi de Spiritul lui Dumnezeu sunt
fii ai lui Dumnezeu. 15Căci voi n-aţi primit un spirit de sclavie ca să ducă
din nou la teamă, ci aţi primit un Spirit de adopţie, prin care strigăm:
„Abba! Tată!“ 16Spiritul Însuşi depune mărturie spiritului nostru că sun-
tem copii ai lui Dumnezeu. 17Ori, dacă suntem copii, suntem şi moşteni-
tori: moştenitori ai lui Dumnezeu şi co-moştenitori cu Cristos, dacă în-
tr-adevăr suferim cu El, ca să fim şi glorificaţi cu El.

Speranţa gloriei viitoare 1.Io.3:1-3; 2.Cor.4:16
18Eu consider că suferinţele din timpul prezent nu sunt demne să fie

comparate cu gloria care va fi revelată pentru noi. 19De fapt, creaţia aş-
teaptă nerăbdătoare revelarea fiilor lui Dumnezeu. 20Într-adevăr, creaţia
a fost supusă netrăiniciei nu de bunăvoie, ci din cauza Celui care a su-
pus-on, cu speranţa 21că şi creaţia însăşi va fi eliberată din sclavia ei faţă
de descompunere ca să ia parte la libertatea glorioasă a copiilor lui Dum-
nezeu.

22Ori, noi ştim că, până acum, întreaga creaţie oftează şi suferă dure-
rile naşterii. 23Şi nu numai ea oftează, ci şi noi, care avem Spiritul ca
prim rod al gloriei viitoare, oftăm în noi înşine aşteptând adopţia, răs-
cumpărarea corpului nostru. 24Într-adevăr, în speranţă am fost salvaţin.
Dar speranţa care se vede nu mai este speranţă. Căci cine speră ceea ce
vede? 25Dar dacă sperăm ce nu vedem, atunci aşteptăm cu răbdare.

26La fel, şi Spiritul ne vine în ajutor în slăbiciunea noastră. Într-ade-
văr, nu ştim ce s-ar cuveni să cerem în rugăciunile noastre, dar Spiritul
Însuşi intervine [pentru noi] prin oftaturi care nu pot fi exprimate în cu-
vinte. 27Şi Dumnezeu care cercetează inimile ştie care este gândul Spi-
ritului, pentru că El intervine pentru sfinţin în conformitate cu voia lui
Dumnezeu.

Încrederea aleşilor lui Dumnezeu Ef.1:3-12; Rom.5:1-11
28Noi ştim însă că totul contribuie la binele celor care Îl iubesc pe

Dumnezeu, al celor care sunt chemaţi în conformitate cu planul Său.
29Într-adevăr, pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte El i-a şi predestinat
să devină conformi imaginii Fiului Său, pentru ca Acesta să fie întâiul
născut dintre mulţi fraţi. 30Pe cei pe care i-a predestinat i-a şi chemat, pe
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cei pe care i-a chemat i-a şi declarat drepţi, şi pe cei pe care i-a declarat
drepţi i-a şi glorificat.

31Deci ce vom spune cu privire la aceste lucruri? Dacă Dumnezeu
este pentru noi, cine va fi contra noastră? 32El, care nu Şi-a cruţat pro-
priul Fiu, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va acorda cu El şi toate
lucrurile? 33Cine îi va acuza pe cei pe care i-a ales Dumnezeu? Dumne-
zeu este Cel care îi declară drepţi! 34Cine îi va condamna? Cristos [Ie-
sus], care a murit – ba mai mult, care a înviat – este la dreapta lui Dum-
nezeu şi intervine pentru noi. 35Cine ne va separa de iubirea lui Cristos?
Strâmtorarea, spaima, persecuţia, foametea, lipsa de îmbrăcăminte, pe-
ricolul sau sabia? 36De fapt, este scris: Pentru Tine suntem daţi la moarte
toată ziua, suntem consideraţi ca nişte oi destinate abatorului.n

37Dimpotrivă, în toate acestea noi suntem mai mult decât învingători
prin Cel care ne-a iubit. 38Într-adevăr, sunt convins că nici moartea, nici
viaţa, nici îngerii, nici dominaţiile, nici prezentul, nici viitorul, nici pu-
terile, 39nici înălţimea, nici adâncimea, nici vreo altă creatură nu ne vor
putea separa de iubirea lui Dumnezeu manifestată în Cristos Iesus, Dom-
nul nostru.

Promisiunile lui Dumnezeu şi poporul Israel Gal.4:22-31

9Spun adevărul în Cristos, nu mint, conştiinţa mea depune mărturie
pentru mine prin Spiritul Sfânt: 2simt o mare tristeţe şi am în inimă

o durere neîncetată. 3Da, aş vrea să fiu eu însumi blestemat şi separat de
Cristos pentru fraţii mei, propriii mei compatrioţi, 4israeliţii; ale lor sunt
adopţia, gloria, legămintele, Legea, închinarea şi promisiunile. 5Ai lor
sunt patriarhii, şi din ei, cât priveşte originea Sa umană, a ieşit Mesia,
care este mai presus de toţi, Dumnezeu binecuvântat pentru totdeauna.
Amen.

6Nu că este fără efect Cuvântul lui Dumnezeu. Nu, căci nu toţi cei
care au ieşit din Israeln sunt Israel, 7şi deşi sunt descendenţii lui Abraham,
nu sunt toţi copiii săi. Dimpotrivă, se spune: Prin Isaac vei avea des-
cendenţii pe care ţi i-am promis.n 8Aceasta înseamnă că nu copiii natu-
rali sunt copiii lui Dumnezeu, ci copiii promisiunii sunt cei consideraţi
ca descendenţi ai lui. 9Căci iată cum a fost formulată promisiunea: La
timpul cuvenit Mă voi întoarce, şi Sara va avea un fiu.n

10Şi nu numai aceasta, dar Rebeca a conceput gemeni de la un singur
bărbat, strămoşul nostru Isaac: 11copiii nu se născuseră încă şi nu făcu-
seră deci nici bine, nici rău – ca să rămână în picioare planul lui Dum-
nezeu, conform alegerii Sale şi fără să depindă de fapte, ci de Cel care
cheamă – 12ei i s-a spus: Cel mai mare îl va servi pe cel mai mic.n 13La
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8:36 Pentru Tine... abatorului: citat din Psalmul 44:22.
9:6 Israel: nume dat de Dumnezeu lui Iacob, fiul lui Isaac şi nepotul lui Abraham.
9:7 Prin Isaac... promis: citat din Geneza 21:12.
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9:12 Cel mai mare... mai mic: citat din Geneza 25:23.



fel, este scris: Pe Iacob l-am iubit, dar pe Esau l-am urât.n

Suveranitatea lui Dumnezeu
14Deci, ce vom zice: Este Dumnezeu nedrept? În niciun caz! 15În-

tr-adevăr, El i-a spus lui Moise: Mă voi îndura de cine Mă voi îndura şi
Îmi va fi milă de cine Îmi va fi milă.n 16Astfel deci, aceasta nu depinde
nici de voinţa, nici de eforturile omului, ci de Dumnezeu, care Se îndu-
ră. 17Scriptura îi spune într-adevăr lui Faraon: Iată de ce te-am ridicat:
ca să-Mi arăt puterea în tine şi ca numele Meu să fie proclamat pe tot
pământul.n 18Astfel, El Se îndură de cine vrea şi împietreşte pe cine vrea.

19Îmi vei spune atunci: „Atunci de ce mai învinovăţeşte? Într-adevăr,
cine se poate împotrivi voii Sale?“ 20Dar cine eşti tu, omule, ca să-I în-
torci vorba lui Dumnezeu? Oare creatura Îi va spune Celui care a
creat-o: „De ce m-ai făcut aşa?“ 21Oare nu are olarul dreptul de a face din
acelaşi bulgăre de lut un vas special şi altul obişnuit?

22Şi ce să spunem dacă Dumnezeu, vrând să-Şi arate mânia şi să-Şi
facă cunoscută puterea, a suportat cu multă răbdare nişte vase ale mâniei
pregătite pentru distrugere? 23Şi ce să spunem dacă El a vrut să facă cu-
noscută bogăţia gloriei Sale obiectelor îndurării Sale, pe care le-a pre-
gătit mai dinainte pentru glorie? 24Astfel, El ne-a chemat nu numai dintre
evrei, ci şi dintre neevrei, 25după cum spune şi în Osea: Îl voi numi po-
porul Meu pe cel care nu era poporul Meu şi „iubită“ pe cea care nu era
iubita. 26Iar acolo unde li se spunea: „Voi nu sunteţi poporul Meu“ vor
fi numiţi „fii ai Dumnezeului cel viu“.n 27Iar Isaia strigă cu privire la Is-
rael: Chiar dacă numărul israeliţilor ar fi ca nisipul mării, numai o ră-
măşiţă va fi salvată. 28Într-adevăr, Domnul va împlini complet şi rapid
pe pământ cuvântul Lui.n

29Şi aşa cum a prezis Isaia: Dacă Domnul armatelor nu ne-ar fi lăsat
descendenţi, am fi devenit ca Sodoma şi ne-am fi asemănat cu Gomora.n

Israelul şi popoarele păgâne – dreptitudinea pe baza Legii şi
dreptitudinea pe baza credinţei Rom.3:21-31; Gal.2:15

30Ce vom zice deci? Nişte neevrei care nu căutau dreptitudinea au
obţinut dreptitudinea, cea care vine din credinţă, 31în timp ce Israelul,
care căuta o lege a dreptitudinii, n-a ajuns la această lege. 32De ce? Pen-
tru că Israelul a căutat-o nu prin credinţă, ci prin faptele [Legii]. Ei s-au
poticnit de „piatra de poticnire“, 33aşa cum este scris: Iată că pun în Sion
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9:13 Pe Iacob... urât: citat din Maleahi 1:2-3. Acesta este un ebraism care poate fi redat ast-
fel: „L-am preferat pe Iacob lui Esau“.
9:15 Mă voi îndura... milă: citat din Exod 33:19.
9:17 Iată de ce... pământul: citat din Exod 9:16.
9:25-26 Îl voi numi... cel viu: reluare a termenilor din Osea 2:23; 1:10.
9:27-28 Chiar dacă... cuvântul Lui: citat din Isaia 10:22-23.
9:29 Dacă... Gomora: citat din Isaia 1:9. Sodoma şi Gomora erau nişte oraşe cunoscute pen-
tru imoralitatea lor şi pedepsite de Dumnezeu pe timpul lui Abraham.



o Piatră de poticnire şi o Stâncă de cădere, dar cine crede în El nu va fi
făcut de ruşine.n

10Fraţilor, dorinţa inimii mele şi rugăciunea mea la Dumnezeu pen-
tru israeliţi este ca să fie salvaţi. 2Într-adevăr, eu depun mărturie

în favoarea lor că au zel pentru Dumnezeu, dar nu conform cu o cunoaş-
tere precisă şi corectă: 3nerecunoscând dreptitudinea lui Dumnezeu şi
căutând să-şi stabilească propria lor dreptitudine, nu s-au supus drepti-
tudinii lui Dumnezeu, 4căci Cristos este sfârşitul Legii, pentru ca oricine
crede să primească dreptitudinea.

5Într-adevăr, Moise descrie astfel dreptitudinea care este prin Lege:
Omul care pune în practică poruncile Legii va trăi prin ele.n 6Dar iată
cum vorbeşte dreptitudinea care e prin credinţă: „Nu zice în inima ta:
«Cine se va sui în cer?», adică să-L coboare pe Cristos, 7sau: «Cine va
coborî în Adânc?», adică să-L ridice pe Cristos dintre cei morţi“. 8Dar ce
spune el? Cuvântul este aproape de tine, în gura ta şi în inima ta.n Acesta
e cuvântul credinţei pe care îl predicăm noi.

Salvarea numai prin credinţa în Cristos
Importanţa predicării evangheliei Rom.1:16-17; 3:22
9Dacă mărturiseşti cu gura ta: „Iesus este Domn“ şi dacă crezi în

inima ta că Dumnezeu L-a înviat, vei fi salvat. 10Într-adevăr, cu inima se
crede şi se ajunge la dreptitudine, şi cu gura se afirmă o convingere şi se
ajunge la salvare. 11Într-adevăr, Scriptura spune: Cine crede în El nu va
fi făcut de ruşine.n

12Astfel, nu există nicio diferenţă între evreu şi neevreu, căci toţi au
acelaşi Domn, care Se arată generos pentru toţi cei care fac apel la El.
13Într-adevăr, oricine va face apel la numele Domnului va fi salvat.n 14Dar
cum vor face deci apel la Cel în care n-au crezut? Şi cum vor crede în
Cel despre care n-au auzit? Şi cum vor auzi despre El fără ca cineva să
le predice? 15Şi cum pot ei să predice dacă nu sunt trimişi? Aşa cum este
scris: Ce frumoase sunt picioarele celor [care anunţă pacea,] care anun-
ţă vestea bună!n

16Dar nu toţi israeliţii au reacţionat la vestea bună. Într-adevăr, Isaia
spune: Doamne, cine a crezut mesajul nostru?n 17Astfel, credinţa vine
din auzirea mesajului, iar mesajul este auzit prin Cuvântul lui Cristos.
18Dar eu întreb: Oare n-au auzit? Dimpotrivă! Vocea lor a străbătut tot
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9:33 Iată că pun... ruşine: citat din Isaia 8:14 şi 28:16. Piatra şi Stânca sunt folosite metafo-
ric despre Iesus Cristos. Persoana, cariera şi mai ales moartea Sa ruşinoasă pe cruce erau atât
de contrare aşteptărilor evreilor în privinţa lui Mesia, încât ei L-au dispreţuit şi respins, fapt
care a dus la pedepsirea lor.
10:5 Omul... ele: citat din Levitic 18:5.
10:8 Cuvântul... inima ta: citat din Deuteronom 30:14.
10:11 Cine crede... ruşine: reluarea citatului din Isaia 28:16 (vezi 9:33).
10:13 Oricine... salvat: citat din Ioel 2:32.
10:15 Ce frumoase... bună: citat din Isaia 52:7.
10:16 Doamne... nostru: citat din Isaia 53:1.



pământul şi cuvintele lor au ajuns până la marginile lumii locuite.n
19Eu mai întreb: Oare n-a înţeles Israelul? Mai întâi, Moise spune:

Eu vă voi provoca gelozia prin cei care nu sunt o naţiune, vă voi provoca
iritarea printr-o naţiune fără înţelegere.n 20Cât despre Isaia, el arată o
mai mare îndrăzneală şi spune: M-am lăsat găsit de cei care nu Mă cău-
tau, M-am revelat celor care nu întrebau de Mine. 21Dar cu privire la Is-
rael spune: Toată ziua Mi-am întins mâinile către un popor neascultător
şi rebel.n

Dumnezeu nu Şi-a respins definitiv poporul. Un rest este salvat

11Întreb deci: Să-şi fi respins Dumnezeu poporul? În niciun caz!
Într-adevăr, eu însumi sunt israelit, un descendent al lui Abraham,

din tribul lui Beniamin. 2Dumnezeu nu Şi-a respins poporul pe care l-a
cunoscut mai dinainte. Nu ştiţi ce spune Scriptura în pasajul despre Elia,
cum a apelat el la Dumnezeu împotriva Israelului: 3Doamne, ei Ţi-au
ucis profeţii, Ţi-au dărâmat altarele, numai eu am rămas, şi ei încearcă
să-mi ia viaţa? 4Şi care a fost răspunsul lui Dumnezeu? Mi-am păstrat
7.000 de bărbaţi care nu şi-au plecat genunchii înaintea lui Baal.n 5Tot
aşa şi în timpul de acum: există o rămăşiţă aleasă prin graţie. 6Ori, dacă
este prin graţie, atunci nu mai e prin fapte, altfel graţia n-ar mai fi gra-
ţie.

7Şi atunci? Israelul n-a obţinut ceea ce căuta, dar cei aleşi au obţinut,
iar ceilalţi au fost împietriţi. 8După cum este scris: Dumnezeu le-a dat un
spirit de amorţeală, ochi ca să nu vadă şi urechi ca să nu audă, până în
ziua de azi.n 9David spune şi el: Masa lor să devină pentru ei o capcană,
un laţ, un motiv de păcătuire şi o pedeapsă dreaptă! 10Să li se întunece
ochii ca să nu mai vadă, fă să li se încovoaie pentru totdeauna spinarea!n

11Întreb deci: S-au poticnit ei ca să cadă definitiv? În niciun caz! Dar,
prin pasul lor greşit, neevreii au avut acces la salvare pentru a le provoca
gelozia. 12Ori, dacă pasul lor greşit înseamnă bogăţie pentru lume, iar
eşecul lor înseamnă bogăţie pentru neevrei, cu atât mai mult va fi cazul
cu restabilirea lor completă!

13Dar eu vă vorbesc vouă, neevreilor: ca apostol al neevreilor, eu îmi
onorez lucrarea 14în speranţa că voi putea cumva să-mi provoc compa-
trioţii la gelozie şi să salvez pe unii dintre ei. 15Într-adevăr, dacă respin-
gerea lor înseamnă împăcarea lumii, ce va produce primirea lor dacă nu
viaţă dintre cei morţi? 16Dacă partea de aluat oferită ca prim rod este
sfântă, atunci tot aluatul e sfânt; dacă rădăcina este sfântă, la fel sunt şi
ramurile.
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10:18 Vocea lor... locuite: citat din Psalmul 19:4.
10:19 Eu vă voi... înţelegere: citat din Deuteronom 32:21.
10:20-21 M-am lăsat... şi rebel: citat din Isaia 65:1-2.
11:3-4 Doamne... lui Baal: citat din 1.Regi 19:10,18.
11:8 Dumnezeu le-a dat... ziua de azi: citat din Isaia 29:10 şi Deuteronom 29:4.
11:9-10 Masa lor... spinarea: citat din Psalmul 69:22-23.



Credincioşii neevrei nu trebuie să se fălească 1.Cor.4:7
17Dar dacă unele ramuri au fost tăiate, iar tu, care erai un măslin săl-

batic, ai fost altoit printre ramurile rămase şi ai devenit participant la ră-
dăcina şi la seva măslinului, 18nu te făli pe seama acestor ramuri. Dacă
te făleşti, să ştii că nu tu porţi rădăcina, ci rădăcina te poartă pe tine.
19Vei zice atunci: „Nişte ramuri au fost tăiate ca să fiu altoit eu“. 20Este
adevărat. Ele au fost tăiate din cauza necredinţei lor, iar tu rămâi numai
prin credinţă. Nu te îngâmfa, ci teme-te, 21căci dacă Dumnezeu n-a cru-
ţat ramurile naturale, nu te va cruţa nici pe tine.

22Vezi deci bunătatea şi severitatea lui Dumnezeu: severitate faţă de
cei care au căzut şi bunătate faţă de tine, dacă rămâi în bunătatea Sa; alt-
fel, vei fi tăiat şi tu. 23Cât despre israeliţi, dacă nu persistă în necredinţă,
vor fi altoiţi, căci Dumnezeu are putere să-i altoiască din nou. 24Dacă tu
ai fost tăiat din ceea ce este prin natura lui un măslin sălbatic şi ai fost
altoit contra naturii tale într-un măslin cultivat, cu atât mai mult ei vor
fi altoiţi conform naturii lor în propriul lor măslin!

Decizia glorioasă a lui Dumnezeu şi salvarea Israelului
25Într-adevăr, vreau să ştiţi, fraţilor, acest secret, ca să nu vă conside-

raţi singuri înţelepţi: o parte din Israel a căzut în împietrire, până va intra
numărul deplin al neevreilor. 26Şi astfel tot Israelul va fi salvat, după
cum este scris: Eliberatorul va veni din Sion şi va îndepărta nelegiuirile
de la Iacob. 27Şi acesta va fi legământul Meu cu ei, când le voi înlătura
păcatele.n

28În ce priveşte evanghelia, ei sunt duşmani din cauza voastră; dar în
ce priveşte alegerea, ei sunt iubiţi din cauza patriarhilor. 29Într-adevăr, da-
rurile şi chemarea lui Dumnezeu sunt irevocabile. 30Aşa cum odinioară
nu aţi ascultat de Dumnezeu şi acum aţi obţinut îndurare din cauza ne-
ascultării lor, 31la fel ei nu au ascultat acum, ca să obţină şi ei îndurare
din cauza îndurării arătate vouă, 32căci Dumnezeu i-a închis pe toţi în
neascultare, ca să-Şi arate îndurarea faţă de toţi.

33O, profunzimea bogăţiei înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Ce
nepătrunse sunt judecăţile Sale şi ce imposibil de înţeles sunt căile Sale!
34Într-adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului sau cine I-a fost consi-
lier?n 35Cine I-a dat mai întâi ceva, ca Dumnezeu să-i dea înapoi?n 36Din
El, prin El şi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie gloria pentru tot-
deauna! Amen.

Răspunsul credincioşilor la graţia lui Dumnezeu:
predare şi facerea voii Sale Rom.6:13; 1.Cor.6:19-20; 1.Pt.4:2

12Vă îndemn deci, fraţilor, prin îndurările lui Dumnezeu, să vă ofe-
riţi corpul ca un sacrificiu viu, sfânt şi plăcut lui Dumnezeu.
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11:26-27 Eliberatorul... păcatele: citat din Isaia 59:20-21 completat de Isaia 27:9.
11:34 Cine... consilier: citat din Isaia 40:13.
11:35 Cine... înapoi: citat din Iob 41:11.



Acesta este serviciul vostru spiritual de închinare. 2Nu vă conformaţi
lumii actuale, ci fiţi transformaţi prin reînnoirea gândirii voastre, ca să
discerneţi care este voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută şi perfectă!

Umilinţă şi servire în Adunare 1.Pt.4:10-11; 1.Cor.12:4-27
3Prin graţia care mi-a fost dată, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă

despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să gândească despre
sine în mod cumpătat, fiecare după măsura de credinţă pe care i-a dat-o
Dumnezeu. 4Într-adevăr, la fel cum avem mai multe mădulare într-un
singur corp şi nu toate au aceeaşi funcţie, 5tot aşa şi noi, care suntem
mai mulţi, formăm un singur corp în Cristos şi fiecare în parte suntem
mădulare unii altora. 6Avem daruri diferite, potrivit graţiei care ne-a fost
acordată. Dacă cineva are darul profeţiei, să-l exercite în raport cu cre-
dinţa; 7dacă altcineva este chemat să servească, să se consacre serviciu-
lui său. Cine îi învaţă pe alţii să se consacre învăţăturii date de el, 8iar
cine are darul de a încuraja să se consacre încurajării. Cine dă s-o facă
cu generozitate, cine prezidează s-o facă cu sârguinţă, iar cine arată în-
durare s-o facă cu veselie.

Iubirea în viaţa practică 1.Pt.3:8-12; Evr.13:1-3,16
9Iubirea să fie fără ipocrizie; urâţi răul, ataşaţi-vă de bine! 10Fiţi plini

de afecţiune unii pentru alţii cu o iubire frăţească! Încercaţi să vă depă-
şiţi unul pe altul în respectul reciproc! 11Nu fiţi leneşi în sârguinţă! Fiţi
înflăcăraţi în spirit! Serviţi-L pe Domnul! 12Fiţi bucuroşi în speranţă!
Fiţi răbdători în necaz! Perseveraţi în rugăciune! 13Răspundeţi la nevoile
sfinţilor! Practicaţi ospitalitatea!

14Binecuvântaţi-i pe cei ce vă persecută, binecuvântaţi şi nu bleste-
maţi! 15Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură, plângeţi cu cei ce plâng! 16Fiţi
însufleţiţi de aceleaşi convingeri! Nu fiţi mândri, ci asociaţi-vă cu cei
umili! Nu vă consideraţi singuri înţelepţi!n

17Nu răsplătiţi nimănui răul cu rău! Fiţi preocupaţi de ceea ce este
bine înaintea tuturor oamenilor! 18Dacă e posibil, în măsura în care
aceasta depinde de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii! 19Iubiţilor, nu vă
răzbunaţi singuri, ci lăsaţi să acţioneze mânia lui Dumnezeu, căci este
scris: Răzbunarea este a Mea, Eu voi răsplăti, spune Domnul.n 20Dar
dacă duşmanului tău îi e foame, dă-i de mâncare, dacă îi este sete, dă-i
să bea, căci acţionând astfel vei îngrămădi cărbuni aprinşi pe capul
lui.n 21Nu te lăsa învins de rău, ci învinge răul prin bine!

Supunerea în faţa autorităţii 1.Pt.2:13-17

13Fiecare să se supună autorităţilor care ne guvernează, căci nu
există nicio autoritate care să nu fie de la Dumnezeu, iar cele care
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12:16 Nu vă... înţelepţi: citat din Proverbe 3:7.
12:19 Răzbunarea... Domnul: citat din Deuteronom 32:35.
12:20 Dar dacă... capul lui: citat din Proverbe 25:21-22.



există sunt puse de Dumnezeu. 2De aceea, cine se opune autorităţilor se
ridică împotriva ordinii stabilite de Dumnezeu, iar cei care se opun îşi
vor atrage condamnarea.

3Într-adevăr, magistraţii nu sunt de temut de către cei care fac binele,
ci de către cei care fac răul. Vrei să nu-ţi fie teamă de autorităţi? Fă bi-
nele, şi vei primi laude de la ele, 4căci magistratul este un instrument al
lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar dacă faci răul, teme-te! Într-adevăr,
nu degeaba poartă sabian, căci el este servitor al lui Dumnezeu, un agent
al mâniei ca să aducă pedeapsa asupra răufăcătorului. 5E deci necesar
să fiţi supuşi, nu numai din cauza acestei mânii, ci şi din cauza conşti-
inţei. 6Din acelaşi motiv trebuie să plătiţi şi taxele, căci autorităţile sunt
nişte servitori ai lui Dumnezeu care se ocupă neîncetat chiar cu acest
lucru. 7Daţi fiecăruia ce datoraţi: impozitul cui datoraţi impozitul, taxa
cui datoraţi taxa, respectul cui datoraţi respectul, onoarea cui datoraţi
onoarea.

Iubirea este împlinirea Legii Mt.22:35-40; Gal.5:14
8Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii, căci

cine iubeşte pe alţii a împlinit Legea. 9Într-adevăr, poruncile: Să nu co-
miţi adulter, să nu ucizi, să nu furi, [să nu depui mărturie falsă], să nu
pofteşti,n ca şi toate celelalte, se rezumă în acest cuvânt: Iubeşte-ţi aproa-
pele ca pe tine însuţi!n 10Iubirea nu-i face rău aproapelui; de aceea, iu-
birea este împlinirea Legii.

Viaţă în veghere şi puritate 1.Tes.5:4-11; Ef.5:15-18
11Şi ar trebui să facem aceasta ca unii care ştim ce timp trăim: este

deja timpul să vă treziţi din somn, căci acum salvarea e mai aproape de
noi decât atunci când am crezut. 12Noaptea a înaintat, ziua se apropie. Să
ne debarasăm deci de lucrările întunericului şi să ne îmbrăcăm cu arme-
le luminii. 13Să ne comportăm decent, ca în plină zi, fără orgii şi beţii,
fără imoralitate şi desfrânare, fără rivalitate şi invidie. 14Îmbrăcaţi-vă
însă cu Domnul Iesus Cristos şi nu vă gândiţi cum să satisfaceţi poftele
naturii voastre păcătoase!

Îngăduinţă reciprocă în chestiuni de credinţă Rom.15:1-7

14Primiţi-l bine pe cel care este slab în credinţă, fără a discuta pă-
rerile lui! 2Unul crede că poate mânca orice; altul, care este slab

în credinţă, nu mănâncă decât legume.n 3Cine mănâncă din toate să nu
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13:4 Poartă sabia: adică dispune de puterea de a pedepsi.
13:9 Să nu comiţi... pofteşti: citarea a cinci dintre cele Zece Porunci (Exod 20:13-17; De-
uteronom 5:17-21)
13:9 Iubeşte-ţi... însuţi: citat din Levitic 19:18.
14:2 Mănâncă... legume: aluzie probabilă la persoane care respectau, sau nu, regulile din
Legea lui Moise privitoare la hrană, sau la cele cărora le era silă, sau nu, să consume cărnuri
sacrificate idolilor.



dispreţuiască pe cine nu mănâncă, iar cine nu mănâncă să nu condamne
pe cine mănâncă, căci Dumnezeu l-a primit. 4Cine eşti tu ca să-l judeci
pe servitorul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, aceasta îl priveşte pe
stăpânul lui. Dar el va sta, căci Domnul are puterea să-l facă să stea.

5Unul consideră o zi mai importantă decât alta, iar altul le consideră
pe fiecare la fel. Fiecare să fie absolut convins în mintea lui. 6Cine res-
pectă o zi o face în onoarea Domnului [şi cine n-o respectă o face şi el
în onoarea Domnului]. Cine mănâncă din toate o face în onoarea Dom-
nului, întrucât el Îi mulţumeşte lui Dumnezeu. Cine nu mănâncă din
toate o face şi el în onoarea Domnului, şi Îi mulţumeşte şi el lui Dum-
nezeu.

7Într-adevăr, niciunul dintre noi nu trăieşte pentru sine însuşi şi nici-
unul dintre noi nu moare pentru sine însuşi: 8dacă trăim, pentru Domnul
trăim, iar dacă murim, pentru Domnul murim. Deci, fie că trăim, fie că
murim, suntem ai Domnului.

9De aceea a murit şi a revenit la viaţă Cristos: ca să fie Domn peste
cei morţi şi peste cei vii. 10Dar tu de ce-l judeci pe fratele tău? Sau de
ce-l dispreţuieşti pe fratele tău? Într-adevăr, toţi ne vom înfăţişa înain-
tea scaunului de judecată al lui Dumnezeu, 11căci este scris: Pe viaţa
Mea, spune Domnul, orice genunchi se va pleca înaintea Mea şi orice
limbă va da laudă lui Dumnezeu!n 12Astfel deci, fiecare dintre noi va da
socoteală lui Dumnezeu pentru sine însuşi.

Datoria respectului faţă de fratele mai slab 1.Cor.8; 10:23-33
13Să nu ne mai judecăm deci unii pe alţii, ci mai degrabă hotărâ-

ţi-vă să nu puneţi un obstacol sau o piedică în calea fratelui vostru. 14Ştiu
şi sunt convins în Domnul Iesus că nimic nu este necurat în sine, dar
dacă cineva consideră ceva ca fiind necurat, atunci pentru el e necurat.
15Dacă fratele tău este întristat din cauza a ceea ce mănânci, nu te mai
comporţi cu iubire. Nu-l distruge cu mâncarea ta pe cel pentru care a
murit Cristos! 16Nu lăsaţi să fie vorbit de rău ceea ce este pentru voi un
lucru bun, 17căci Regatul lui Dumnezeu nu e o chestiune de mâncat şi de
băut, ci dreptitudine, pace şi bucurie în Spiritul Sfânt. 18Cine Îl serveşte
pe Cristos în felul acesta Îi este plăcut lui Dumnezeu şi aprobat de oa-
meni.

19Astfel deci, să căutăm ceea ce duce la pace şi la edificare reciprocă!
20Nu distruge lucrarea lui Dumnezeu de dragul unei mâncări! Toate mân-
cărurile sunt curate, dar este greşit să mănânci ceva dacă aceasta îl face
pe cineva să se poticnească. 21Este bine să nu mănânci carne, să nu bei
vin sau să te abţii de la ceea ce poate fi pentru fratele tău un obstacol, [o
piedică sau o sursă de slăbiciune].

22Credinţa pe care o ai, păstreaz-o pentru tine înaintea lui Dumnezeu.
Fericit este cel care nu se condamnă singur prin ceea ce aprobă! 23Dar
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cine are îndoieli cu privire la ce mănâncă e condamnat, pentru că n-o
face dintr-o convingere izvorâtă din credinţă. Orice lucru care nu vine
dintr-o convingere izvorâtă din credinţă este păcat.

Să plăcem aproapelui spre bine Rom.14:13-23; Fil.2:1-5

15Noi, care suntem tari, avem datoria de a suporta slăbiciunile celor
slabi şi de a nu căuta ce ne place. 2Fiecare dintre noi să caute să

placă aproapelui său pentru binele lui, ca să-l facă să crească în credinţă.
3Într-adevăr, Cristos n-a căutat ce-I plăcea, ci, aşa cum este scris, inju-
riile celor care Te insultă au căzut peste Mine.n

4Tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru instruirea noastră,
pentru ca, prin răbdarea şi mângâierea pe care le dau Scripturile, să avem
speranţă.

5Dumnezeul răbdării şi al mângâierii să vă dea să gândiţi în acelaşi
fel, în conformitate cu gândul lui Cristos Iesus, 6astfel încât cu o singură
inimă şi gură să-L glorificaţi pe Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru
Iesus Cristos! 7Primiţi-vă deci unii pe alţii aşa cum v-a primit Cristos,
pentru gloria lui Dumnezeu!

Credincioşii trebuie să-L laude pe Dumnezeu pentru îndurarea Sa
8Eu afirm într-adevăr că [Iesus] Cristos a devenit un Servitor al evrei-

lor pentru adevărul lui Dumnezeu, ca să confirme promisiunile făcute
patriarhilor, 9astfel încât neevreii să-L glorifice pe Dumnezeu pentru în-
durarea Lui, după cum este scris: De aceea, Te voi lăuda printre naţiuni
şi voi cânta numelui Tău!n 10Se mai spune: Bucuraţi-vă, naţiunilor, cu
poporul Său!n 11Şi încă: Lăudaţi-L pe Domnul, toate naţiunile, şi toate
popoarele să-L laude!n 12Şi, din nou, Isaia spune: Va veni Rădăcina lui
Iese, adică Cel care va apărea ca să stăpânească peste naţiuni; naţiu-
nile vor spera în El.n

13Dumnezeul speranţei să vă umple cu toată bucuria şi pacea în viaţa
voastră de credinţă, ca să fiţi plini de speranţă, prin puterea Spiritului
Sfânt!

Lucrarea apostolului Paul 1.Cor.15:10; 2.Cor.12:12; 10:13-18
14Eu personal sunt convins, fraţii mei, în ce vă priveşte, că şi voi sun-

teţi plini de bunătate, umpluţi cu toată cunoştinţa şi capabili să vă sfătu-
iţi unii pe alţii. 15Totuşi, [fraţilor,] v-am scris mai cu îndrăzneală în
anumite privinţe, ca pentru a vă trezi amintirile, din cauza graţiei pe care
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mi-a dat-o Dumnezeu 16ca să fiu lucrător al lui Iesus Cristos printre ne-
evrei; mă achit de datoria preoţească de a proclama evanghelia lui Dum-
nezeu, astfel încât neevreii să fie o ofrandă bine primită de Dumnezeu,
făcută sfântă prin acţiunea Spiritului Sfânt.

17De aceea, în Cristos Iesus am motive de laudă în lucrarea mea pen-
tru Dumnezeu. 18Într-adevăr, n-aş îndrăzni să vorbesc despre ceea ce nu
a îndeplinit Cristos prin mine pentru a-i aduce pe neevrei la ascultare
prin cuvânt şi prin acţiune, 19prin puterea semnelor şi minunilor, prin pu-
terea Spiritului lui Dumnezeu. Astfel, din Ierusalim şi împrejurimile lui
până în Iliricum, am făcut să fie cunoscută pretutindeni evanghelia lui
Cristos. 20Am urmărit astfel să predic evanghelia acolo unde numele lui
Cristos nu era cunoscut, ca să nu construiesc pe o fundaţie pusă de alt-
cineva, 21ci după cum este scris: Cei cărora nu li se spusese nimic des-
pre El vor vedea şi cei care nu auziseră vor înţelege.n

Planurile de călătorie ale apostolului. Îndemn la mijlocire
Rom.1:9-15
22Iată de ce am şi fost împiedicat de atâtea ori să vin la voi. 23Dar

acum că nu mai am loc pentru lucrare în aceste regiuni şi având de mulţi
ani dorinţa arzătoare să vin la voi 24când mă voi duce în Spania... Sper
într-adevăr să vă văd în trecere şi să fiu ajutat de voi în drumul meu în-
tr-acolo, după ce mai întâi îmi voi fi satisfăcut dorinţa de a sta un timp
cu voi.

25Acum însă mă duc la Ierusalim ca să-i servesc pe sfinţi. 26Într-ade-
văr, Macedonia şi Ahaia au hotărât să organizeze o colectă pentru săra-
cii dintre sfinţii din Ierusalim. 27Ele au hotărât să facă aceasta, şi în-
tr-adevăr le erau datori. Căci dacă neevreii au avut parte de bunurile spi-
rituale ale evreilor, la rândul lor le sunt datori să-i servească cu bunurile
lor materiale. 28Deci, după ce voi fi îndeplinit această însărcinare şi mă
voi fi asigurat că au primit acest beneficiu, voi pleca în Spania şi voi
trece pe la voi. 29Ştiu însă că, venind în vizită la voi, voi veni cu bine-
cuvântarea deplină a [evangheliei] lui Cristos.

30Vă îndemn, fraţilor, prin Domnul nostru Iesus Cristos şi prin iubi-
rea Spiritului, să vă luptaţi împreună cu mine în rugăciuni către Dumne-
zeu pentru mine, 31ca să fiu scăpat de cei care sunt neascultători în Iu-
deea, iar ajutorul pe care îl aduc la Ierusalim să fie bine primit de sfinţi,
32pentru ca, prin voia lui Dumnezeu, să vin la voi cu bucurie şi să fiu în-
viorat împreună cu voi. 33Dumnezeul păcii să fie cu voi toţi! Amen.

Recomandări, salutări şi urări de binecuvântare 3.Io.5-8; Fil.4:21

16V-o recomand pe sora noastră Fibia, care este şi diaconiţă a Adu-
nării din Cencreea, 2ca s-o primiţi, în Domnul, într-un mod vred-

nic de nişte sfinţi şi s-o ajutaţi în tot ce-ar avea nevoie de voi, căci ea a
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fost de mare ajutor pentru mulţi şi pentru mine însumi. 3Salutaţi-i pe
Prisca şi pe Aquila, colaboratorii mei în Cristos Iesus. 4Ei şi-au riscat
capul ca să-mi salveze viaţa. Nu numai eu le sunt recunoscător, ci şi
toate Adunările neevreilor. 5Salutaţi şi Adunarea din casa lor. Salutaţi-l
pe Epenetus, iubitul meu, care a fost primul rod pentru Cristos din Asia.
6Salutaţi-o pe Maria, care a lucrat mult pentru voi.

7Salutaţi-i pe Andronicus şi pe Iunia, compatrioţii mei şi tovarăşii
mei de detenţie; ei sunt foarte stimaţi printre apostoli şi au fost în Cris-
tos înainte de mine. 8Salutaţi-l pe Ampliatus, iubitul meu în Domnul.
9Salutaţi-i pe Urbanus, colaboratorul nostru în Cristos, şi pe iubitul meu
Stachis. 10Salutaţi-l pe Apeles, testat şi aprobat în Cristos. Salutaţi-i pe
cei din casa lui Aristobulus. 11Salutaţi-l pe Herodion, compatriotul meu.
Salutaţi-i pe cei din casa lui Narcisus care sunt în Domnul.

12Salutaţi-le pe Trifena şi pe Trifosa, care lucrează pentru Domnul.
Salutaţi-o pe iubita Persis, care a lucrat mult pentru Domnul. 13Saluta-
ţi-i pe Rufus, lucrător remarcabil în Domnul, şi pe mama lui, care este
şi a mea. 14Salutaţi-i pe Asincritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas şi
pe toţi fraţii care sunt cu ei. 15Salutaţi-i pe Filologus, pe Iulia, pe Nereus
şi pe sora lui, ca şi pe Olimpas şi pe toţi sfinţii care sunt cu ei. 16Saluta-
ţi-vă unii pe alţii cu un sărut sfânt. Toate Adunările lui Cristos vă salută.

Avertizare privind învăţătorii falşi şi înşelători 1.Tim.6:3-5
17Vă îndemn, fraţilor, să fiţi atenţi la cei care provoacă dezbinări şi

pun obstacole în calea voastră care sunt contrare învăţăturii pe care aţi
primit-o! Îndepărtaţi-vă de ei, 18căci asemenea oameni nu-L servesc pe
Domnul nostru Cristos, ci propriul lor stomac, şi, prin cuvinte plăcute şi
măgulitoare, ei înşală inima oamenilor care nu bănuiesc nimic. 19Ştirea
ascultării voastre a ajuns la urechile oricui; eu mă bucur deci cu privire
la voi şi doresc să fiţi înţelepţi în ce priveşte binele şi nevinovaţi în ce
priveşte răul. 20Dumnezeul păcii îl va zdrobi curând pe Satan sub pi-
cioarele voastre. Graţia Domnului nostru Iesus [Cristos] să fie cu voi!

Încheierea scrisorii. Revelaţia misterului lui Dumnezeu
21Vă salută Timotei, colaboratorul meu, ca şi Lucius, Iason şi Sosipa-

ter, compatrioţii mei. 22Vă salut în Domnul eu, Terţius, care am scris
această scrisoare. 23Vă salută Gaius, de a cărui ospitalitate mă bucur eu
şi întreaga Adunare de aici. Vă salută Erastus, trezorierul oraşului, ca şi
fratele Quartus. 24[Graţia Domnului nostru Iesus Cristos să fie cu voi
toţi! Amen.] 25Celui care poate să vă întărească potrivit evangheliei mele
şi predicării lui Iesus Cristos, în conformitate cu revelaţia misterului care
a fost ţinut secret timp de secole, 26dar care a fost revelat acum şi adus
la cunoştinţa tuturor naţiunilor prin scrierile profetice, după porunca
Dumnezeului etern, pentru ca ele să asculte de credinţă, 27singurului
Dumnezeu înţelept, să-I fie gloria pentru totdeauna prin Iesus Cristos!
Amen.
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Prima scrisoare a lui Paul către Corinteni
Apostolul Paul şi-a redactat cam prin 54-56 d.Cr. scrisoarea

adresată tinerei Adunări creştine din oraşul grecesc Corint. Cre-
dincioşii de acolo aveau încă anumite dificultăţi în a se desprinde
de vechea lor viaţă şi în a trăi după voia lui Dumnezeu. De aceea,
Paul îi instruieşte privitor la multe probleme fundamentale ale vie-
ţii creştine de Adunare, dar şi privitor la modul personal de trai.

Introducere şi salut

1Paul, chemat să fie apostol al lui Cristos Iesus prin voia lui Dumne-
zeu, şi fratele Sostenes, 2către Adunarea lui Dumnezeu care este în

Corint, către cei sfinţiţi în Cristos Iesus şi chemaţi să fie sfinţi împreună
cu toţi cei care, pretutindeni, fac apel la numele Domnului nostru, Iesus
Cristos, Domnul lor şi al nostru: 3graţia şi pacea să vă fie date din par-
tea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, şi a Domnului Iesus Cristos!

Mulţumiri pentru graţia lui Dumnezeu Fil.1:3-6; Col.1:3-11
4Îi mulţumesc totdeauna Dumnezeului meu cu privire la voi pentru

graţia lui Dumnezeu care v-a fost acordată în Cristos Iesus. 5Într-ade-
văr, în El aţi fost îmbogăţiţi în toate, în orice fel de vorbire şi în orice fel
de cunoştinţă, 6întrucât mărturia noastră despre Cristos a fost confirmată
în voi, 7astfel încât nu duceţi lipsă de niciun dar spiritual în timp ce aş-
teptaţi clipa apariţiei Domnului nostru Iesus Cristos. 8El vă va şi întări
până la sfârşit, pentru ca să fiţi ireproşabili în ziua Domnului nostru Iesus
Cristos. 9Dumnezeu este fidel, El care v-a chemat la comuniunea cu Fiul
Său, Iesus Cristos, Domnul nostru.

Îndemn contra dezbinărilor din Adunare 1.Cor.3:3-8
10Vă îndemn, fraţilor, în numele Domnului nostru Iesus Cristos, să

aveţi toţi acelaşi limbaj şi să nu fie dezbinări între voi, ci să fiţi perfect
uniţi în aceeaşi gândire şi opinie. 11Într-adevăr, fraţii mei, unii din fami-
lia lui Cloe m-au informat cu privire la voi că există rivalităţi între voi.
12Vreau să spun prin aceasta că fiecare dintre voi afirmă: „Eu sunt pen-
tru Paul!“ sau: „Eu sunt pentru Apolo!“ sau: „Eu sunt pentru Cefan!“
sau: „Eu sunt pentru Cristos!“

13Oare este Cristos împărţit? Oare Paul a fost crucificat pentru voi?
Sau în numele lui Paul aţi fost botezaţi? 14Îi mulţumesc lui Dumnezeu că
n-am botezat pe niciunul dintre voi, în afară de Crispus şi Gaius, 15ast-
fel încât nimeni să nu poată spune că aţi fost botezaţi în numele meu.
16Da, am botezat şi familia lui Ştefana, dar în rest nu ştiu să mai fi bote-
zat pe altcineva. 17De fapt, Cristos nu m-a trimis să botez, ci să predic
evanghelia, nu cu cuvinte ale înţelepciunii omeneşti, astfel încât crucea
lui Cristos să nu fie lipsită de puterea ei.
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Cuvântul despre cruce şi înţelepciunea oamenilor Rom.1:16
18Într-adevăr, mesajul crucii este o nebunie pentru cei care pier, dar

pentru noi care suntem salvaţi e puterea lui Dumnezeu, 19căci este scris:
Voi distruge înţelepciunea celor înţelepţi şi voi zădărnici înţelegerea
celor inteligenţi.n

20Unde este înţeleptul? Unde e specialistul în Lege? Unde este parti-
cipantul la dezbateri din epoca actuală? N-a făcut Dumnezeu nebună în-
ţelepciunea lumii? 21Căci întrucât în înţelepciunea lui Dumnezeu lumea
nu L-a cunoscut prin înţelepciunea ei, lui Dumnezeu I-a plăcut să-i sal-
veze pe credincioşi prin nebunia mesajului predicat.

22Evreii cer semne miraculoase, iar grecii caută înţelepciunea, 23noi
însă predicăm un Mesia crucificat, o piatră de poticnire pentru evrei şi
o nebunie pentru neevrei. 24Dar pentru cei chemaţi, atât evrei, cât şi greci,
Cristos este puterea lui Dumnezeu şi înţelepciunea lui Dumnezeu. 25În-
tr-adevăr, ceea ce pare nebunia lui Dumnezeu e mai înţeleaptă decât în-
ţelepciunea omului, iar slăbiciunea lui Dumnezeu este mai puternică
decât tăria omului.

26Fraţilor, priviţi la propria voastră chemare: nu există printre voi
mulţi înţelepţi după standardele omeneşti, nici mulţi puternici, nici mulţi
nobili. 27Dar Dumnezeu a ales ce este nebunesc în lume pentru a face de
ruşine pe cei înţelepţi, şi Dumnezeu a ales ceea ce lumea numeşte slab
pentru a face de ruşine pe cei puternici. 28Dumnezeu a ales lucrurile de
jos ale lumii şi lucrurile dispreţuite, lucrurile care nu există, ca să zădăr-
nicească lucrurile care există, 29pentru ca nimeni să nu se poată lăuda
înaintea lui Dumnezeu.

30Datorită Lui sunteţi voi în Cristos Iesus, care a devenit pentru noi
înţelepciune de la Dumnezeu, adică dreptitudinea, sfinţenia şi răscum-
părarea noastră, 31pentru ca, după cum este scris, cine se laudă să se
laude în Domnul.n

Centrul şi ţelul predicării apostolice 1.Cor.1:17-25

2Cât despre mine, fraţilor, când am venit la voi, n-am venit cu o su-
perioritate a limbajului sau a înţelepciunii ca să vă anunţ misteruln

lui Dumnezeu, 2căci am decis să nu cunosc printre voi nimic altceva
decât pe Iesus Cristos şi pe El crucificat.

3Am fost la voi slab, temător şi tremurând tot. 4Mesajul şi predicarea
mea nu erau bazate pe cuvintele convingătoare ale înţelepciunii ome-
neşti, ci pe o dovadă a Spiritului şi a puterii, 5astfel încât credinţa voas-
tră să nu se bazeze pe înţelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dum-
nezeu.
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Înţelepciunea lumii şi înţelepciunea lui Dumnezeu Ef.3:2-11
6Totuşi, noi vorbim un mesaj al înţelepciunii pentru cei maturi, dar nu

înţelepciunea acestei epoci, nici a conducătorilor acestei epoci care sunt
sortiţi nimicirii. 7Nu, noi vorbim înţelepciunea secretă a lui Dumnezeu,
o înţelepciune care a fost ascunsă şi pe care Dumnezeu, înainte de înce-
perea timpului, a pregătit-o dinainte pentru gloria noastră. 8Niciunul din-
tre conducătorii acestei epoci n-a cunoscut-o, căci dacă ar fi cunoscut-o
nu L-ar fi crucificat pe Domnul gloriei. 9Ci, după cum este scris, ceea ce
ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit şi n-a apărut în mintea cuiva este
ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru cei care Îl iubesc.n

10Dumnezeu însă ni le-a revelat prin Spiritul Său, căci Spiritul cer-
cetează totul, chiar şi profunzimile lui Dumnezeu. 11Într-adevăr, cine
printre oameni cunoaşte gândurile omului, dacă nu spiritul omului care
este în el? La fel, nimeni nu cunoaşte gândurile lui Dumnezeu în afară
de Spiritul lui Dumnezeu.

12Noi însă n-am primit spiritul lumii, ci Spiritul care vine de la Dum-
nezeu, ca să cunoaştem ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu. 13Şi noi vorbim
despre aceasta nu cu cuvinte învăţate de la înţelepciunea omenească, ci
cu cuvinte învăţate de la Spirit, explicând lucruri spirituale în termeni
spirituali.n 14Dar omul natural nu acceptă lucrurile care vin de la Spiri-
tul lui Dumnezeu, căci ele sunt o nebunie pentru el, şi nu le poate înţe-
lege, pentru că ele sunt judecate în mod spiritual. 15Dimpotrivă, omul
îndrumat de Spirit judecă toate lucrurile, totuşi el însuşi nu poate fi ju-
decat corect de nimeni. 16Într-adevăr, cine a cunoscut gândul Domnu-
lui, ca să-L instruiască?n Noi însă avem gândul lui Cristos.

Imaturitatea spirituală şi cearta în Adunare

3Cât despre mine, fraţilor, nu v-am putut vorbi ca unor oameni îndru-
maţi de Spirit, ci ca unor oameni îndrumaţi de natura lor proprie, ca

unor bebeluşi în Cristos. 2V-am dat lapte, nu hrană tare, căci încă nu pu-
teaţi s-o mâncaţi, şi nici acum nu puteţi, 3pentru că sunteţi încă contro-
laţi de natura voastră. Într-adevăr, întrucât există între voi invidie, riva-
litate [şi dezbinări], nu sunteţi voi îndrumaţi de natura voastră şi nu vă
comportaţi într-un mod pur omenesc? 4Atunci când cineva zice: „Eu sunt
pentru Paul!“, iar altul: „Eu sunt pentru Apolo!“, nu sunteţi voi contro-
laţi de natura voastră?

Predicatorii sunt servitorii lui Cristos 1.Cor.4:1-6; Rom.15:16
5Cine este deci Apolo şi cine e Paul? Doar nişte servitori prin care aţi

crezut, conform cu ceea ce Domnul a acordat fiecăruia. 6Eu am plantat,
Apolo a udatn, dar Dumnezeu a făcut să crească. 7Astfel, nici cel care
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plantează, nici cel care udă nu sunt nimic, ci numai Dumnezeu, care face
să crească. 8Cine plantează şi cine udă sunt una, şi fiecare îşi va primi
răsplata în funcţie de propria muncă. 9Într-adevăr, noi suntem colabora-
torii lui Dumnezeu, iar voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, construcţia lui
Dumnezeu.

Munca de edificare a casei lui Dumnezeu Ef.2:20-22; 1.Pt.2:4-6
10Conform graţiei lui Dumnezeu care mi-a fost dată, am pus funda-

ţia ca un arhitect înţelept, şi altul construieşte deasupra. Totuşi, fiecare
să ia seama cum construieşte deasupra, 11căci nimeni nu poate pune o altă
fundaţie decât cea care a fost pusă, care este Iesus Cristos. 12Dacă se
construieşte pe această fundaţie cu aur, argint, pietre preţioase, lemn,
fân, paie, 13lucrarea fiecăruia va deveni evidentă, pentru că Ziua o va
arăta, deoarece va fi revelată în foc, şi focul va dovedi calitatea lucrării
fiecăruia. 14Dacă lucrarea construită de un om pe fundaţie rămâne, el va
primi o răsplată. 15Dacă lucrarea lui arde, el îşi va pierde răsplata; el în-
suşi va fi salvat, dar ca printr-un foc.

16Nu ştiţi că voi sunteţi Templul lui Dumnezeu şi că Spiritul lui Dum-
nezeu locuieşte în voi? 17Dacă cineva distruge Templul lui Dumnezeu,
Dumnezeu îl va distruge, pentru că Templul lui Dumnezeu este sfânt, şi
acest Templu sunteţi voi.

18Nimeni să nu se înşele: dacă vreunul dintre voi crede că este înţe-
lept după standardele acestei epoci, să devină nebun ca să ajungă înţe-
lept, 19căci înţelepciunea acestei lumi e o nebunie înaintea lui Dumnezeu.
Într-adevăr, este scris: El îi prinde pe cei înţelepţi în viclenia lor.n 20Şi
încă: Domnul cunoaşte gândurile celor înţelepţi, ştie că sunt zadarnice.n

21De aceea, nimeni să nu se fălească cu oameni, căci totul este al vos-
tru: 22fie Paul, fie Apolo, fie Cefa, fie lumea, fie viaţa, fie moartea, fie lu-
crurile prezente, fie lucrurile viitoare. Totul e al vostru, 23iar voi sunteţi
ai lui Cristos, şi Cristos este al lui Dumnezeu.

Paul ca administrator al misterelor divine Ef.3:1-11

4Astfel deci, ar trebui să fim consideraţi ca nişte servitori ai lui Cris-
tos şi administratori ai misterelor lui Dumnezeu. 2În rest, ce se cere

de la administratori este să fie găsiţi fideli. 3Nu contează câtuşi de puţin
pentru mine că sunt judecat de voi sau de vreun tribunal omenesc; de
fapt, nici eu însumi nu mă mai judec, 4căci nu sunt conştient de nimic îm-
potriva mea, totuşi nu prin aceasta sunt achitat. Domnul e Cel care mă
judecă. 5De aceea, nu judecaţi nimic până la timpul stabilit, până va veni
Domnul, căci El va scoate la lumină ce este ascuns în întuneric şi va
dezvălui motivele inimilor. Fiecare îşi va primi atunci lauda de la Dum-
nezeu.
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6Fraţilor, din cauza voastră am aplicat aceste imagini lui Apolo şi mie
însumi, ca să învăţaţi prin exemplul nostru să nu treceţi [în gândirea
voastră] dincolo de ceea ce este scris, pentru ca nimeni să nu se umfle
de mândrie cu cineva împotriva altuia. 7Într-adevăr, ce te face diferit de
altul? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Iar dacă l-ai primit, de ce te
lauzi, ca şi cum nu l-ai fi primit? 8Deja sunteţi sătui, deja v-aţi îmbogă-
ţit, deja aţi domnit ca regi fără noi! Măcar de-aţi domni, ca să domnim
şi noi împreună cu voi!

9Într-adevăr, mi se pare că Dumnezeu a făcut din noi, apostolii, ulti-
mii oameni, nişte condamnaţi la moarte în arenă, întrucât am devenit un
spectacol pentru întregul univers, atât pentru îngeri, cât şi pentru oa-
meni. 10Noi suntem nebuni din cauza lui Cristos, dar voi sunteţi înţelepţi
în Cristos; noi suntem slabi, dar voi sunteţi tari; voi sunteţi onoraţi, dar
noi suntem dezonoraţi.

11Până în această oră suferim de foame, de sete, de lipsă de îmbrăcă-
minte; suntem maltrataţi şi fără cămin; 12ne obosim lucrând cu propriile
noastre mâini. Când suntem insultaţi, binecuvântăm; când suntem per-
secutaţi, suportăm; 13când suntem calomniaţi, vorbim cu blândeţe. Am
ajuns ca gunoiul lumii, deşeul tuturor, chiar până acum.

14Nu vă scriu acestea ca să vă fac de ruşine, ci vă avertizez ca pe co-
piii mei iubiţi. 15Într-adevăr, chiar dacă aţi avea 10.000 de învăţători în
Cristos, totuşi nu aveţi mai mulţi părinţi, căci, în Cristos, eu am devenit
tatăl vostru prin evanghelie. 16Vă îndemn deci: fiţi imitatorii mei! 17De
aceea vi l-am trimis pe Timotei, care este copilul meu iubit şi fidel în
Domnul: el vă va reaminti modul meu de viaţă în Cristos Iesus, aşa cum
învăţ eu pretutindeni în fiecare Adunare.

18Unii s-au umflat de mândrie, crezând că nu voi veni la voi. 19Dar voi
veni curând, dacă este voia Domnului, şi voi lua cunoştinţă nu de cuvin-
tele celor care s-au umflat de mândrie, ci de puterea lor. 20Într-adevăr,
Regatul lui Dumnezeu nu stă în cuvinte, ci în putere. 21Ce vreţi? Să vin
la voi cu nuiaua, sau cu iubire şi cu un spirit de blândeţe?

Păcatul din Adunare şi necesitatea disciplinei Adunării
Mt.18:15-18; 1.Tes.4:3-8; Dt.19:19; Gal.5:9

5Se aude de fapt că între voi există imoralitate sexuală, şi încă o ase-
menea imoralitate cum nu există nici între necredincioşi: până acolo

că un om trăieşte cu soţia tatălui său! 2Şi voi v-aţi umflat de mândrie, în
loc să fi jelit, astfel încât cel care a făcut această faptă să fie exclus din
mijlocul vostru! 3Cât despre mine, absent cu corpul, dar prezent în spi-
rit, l-am judecat deja pe cel care a comis un asemenea lucru, ca şi cum
aş fi fost prezent. 4În numele Domnului nostru Iesus [Cristos], când sun-
teţi adunaţi, şi eu sunt cu voi în spirit, cu puterea Domnului nostru Iesus
[Cristos], 5daţi un asemenea om pe mâna lui Satan, pentru distrugerea
naturii păcătoase, ca spiritul lui să fie salvat în ziua Domnului [Iesus]!
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6Lauda voastră nu este bună. Nu ştiţi că puţină drojdie face să crească
tot aluatul? 7Debarasaţi-vă de drojdia veche, ca să fiţi un aluat nou, fără
drojdie, aşa cum de fapt şi sunteţi. Într-adevăr, Cristos, Mielul nostru
pascal, a fost sacrificat [pentru noi]. 8De aceea, să ţinem sărbătoarean nu
cu drojdia veche, drojdia răului şi a răutăţii, ci cu pâinile fără drojdie ale
sincerităţii şi adevărului.

9V-am scris în scrisoarea mea să nu vă asociaţi cu cei ce trăiesc în
imoralitate sexuală, 10dar nu m-am referit deloc la oamenii din această
lume care trăiesc în imoralitate, care doresc să posede tot mai mult, care
sunt escroci sau care sunt idolatri; altfel, ar trebui să ieşiţi din lume. 11De
fapt, ce v-am scris este să nu vă asociaţi cu cineva care, deşi îşi zice fra-
tele vostru, trăieşte în imoralitate sexuală, doreşte să posede tot mai mult,
este idolatru, calomniator, beţiv sau hoţ. Cu un asemenea om nici măcar
să nu mâncaţi!

12Într-adevăr, ce treabă am eu să-i judec pe cei din exterior? N-ar tre-
bui să-i judecaţi pe cei din interior? 13Pe cei din exterior, Dumnezeu îi
va judeca. Scoateţi-l dintre voi pe cel rău!n

Procesele între creştini Iac.4:1; Mt.5:38-41; 5:23-26

6Dacă unul dintre voi are o dispută cu altul, cum îndrăzneşte să se lase
judecat de cei nedrepţi şi nu de sfinţin? 2Oare nu ştiţi că sfinţii vor ju-

deca lumea? Şi dacă lumea este judecată de voi, nu sunteţi competenţi
să judecaţi cazuri de mică importanţă? 3Nu ştiţi că noi îi vom judeca pe
îngeri? Cu cât mai mult lucrurile acestei vieţi!

4Deci, dacă aveţi dispute privind chestiunile vieţii de fiecare zi, îi
luaţi ca judecători pe unii care sunt total dispreţuiţi în Adunare! 5Aceasta
o spun spre ruşinea voastră. Astfel, nu există între voi niciunul destul de
înţelept pentru a judeca între credincioşi? 6Dimpotrivă, un frate este în
proces împotriva unui frate, şi aceasta înaintea necredincioşilor!

7Este deja pentru voi un eşec total faptul de a avea procese unii cu
alţii. De ce nu suportaţi mai degrabă o nedreptate? De ce nu vă lăsaţi
mai degrabă să fiţi înşelaţi? 8Dimpotrivă, voi sunteţi cei care nedreptă-
ţiţi şi înşelaţi, şi încă pe fraţi!

Avertizare privind păcatul. Corpul ca Templu al Spiritului Sfânt
9Sau nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Regatul lui Dumnezeu?

Nu vă înşelaţi: nici cei care trăiesc în imoralitate sexuală, nici idolatrii,
nici adulterii, nici travestiţii, nici homosexualii, 10nici hoţii, nici cei do-
ritori să posede tot mai mult, nici beţivii, nici calomniatorii, nici ex-
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5:8 Sărbătoarea: aluzie la Paşte, sărbătoarea evreiască în care se celebra plecarea din Egipt
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ploatatorii nu vor moşteni Regatul lui Dumnezeu. 11Şi aceasta eraţi unii
dintre voi. Dar voi aţi fost spălaţi, aţi fost declaraţi sfinţi, aţi fost consi-
deraţi drepţi în numele Domnului Iesus Cristos şi prin Spiritul Dumne-
zeului nostru.

12Totul îmi este permis, dar nu totul îmi e de folos. Totul îmi este per-
mis, dar nu mă voi lăsa dominat de nimic. 13Alimentele sunt pentru sto-
mac, iar stomacul pentru alimente, şi Dumnezeu le va distruge şi pe unul
şi pe celelalte. Dar corpul nu este pentru imoralitate sexuală, ci pentru
Domnul, iar Domnul pentru corp. 14Ori Dumnezeu, care L-a înviat pe
Domnul, ne va învia şi pe noi prin puterea Sa.

15Nu ştiţi despre corpurile voastre că sunt mădularele lui Cristos? Voi
lua eu atunci mădularele lui Cristos şi voi face din ele mădularele unei
prostituate? În niciun caz! 16Nu ştiţi că cine se uneşte cu o prostituată
este un singur corp cu ea? Într-adevăr, se spune: Cei doi vor fi un singur
corp.n 17Dar cine se uneşte cu Domnul e un singur spirit cu El.

18Fugiţi de imoralitatea sexuală! Orice alt păcat pe care îl comite un
om este exterior corpului său, dar cine se dedă imoralităţii sexuale pă-
cătuieşte contra propriului său corp. 19Sau nu ştiţi despre corpul vostru
că e Templul Spiritului Sfânt care este în voi, pe care L-aţi primit de la
Dumnezeu? Voi nu sunteţi ai voştri, 20căci aţi fost cumpăraţi cu un mare
preţ: glorificaţi-L deci pe Dumnezeu în corpul vostru [şi în spiritul vos-
tru, care Îi aparţin lui Dumnezeu]!

Răspuns la întrebările corintenilor privind căsătoria şi celibatul

7Cu privire la ce mi-aţi scris, este bine pentru un om să nu se căsăto-
rească, 2dar, pentru a evita orice imoralitate sexuală, fiecare bărbat

să-şi aibă propria soţie şi fiecare femeie să-şi aibă propriul soţ. 3Soţul
să-şi împlinească datoria conjugală faţă de soţia lui şi la fel soţia faţă de
soţul ei.

4Soţia nu dispune de corpul ei, ci soţul; la fel, nici soţul nu dispune
de corpul său, ci soţia. 5Nu vă privaţi unul pe altul, decât de comun acord
pentru un timp, ca să vă consacraţi [postului şi] rugăciunii; apoi fiţi din
nou împreună, ca să nu vă ispitească Satan din cauza lipsei voastre de au-
tocontrol! 6Spun aceasta ca o concesie, nu ca un ordin. 7Aş vrea ca toţi
oamenii să fie ca mine, dar fiecare îşi are propriul dar de la Dumnezeu,
unii în acest mod, alţii în alt mod.

8Celor necăsătoriţi şi văduvelor le spun că este bine pentru ei să ră-
mână ca mine. 9Dar dacă nu se pot stăpâni, să se căsătorească, pentru că
e mai bine să se căsătorească decât să ardă de dorinţă.

Interzicerea divorţului Mc.10:2-12; Rom.7:2-3; 1.Cor.7:39
10Dar celor căsătoriţi nu le poruncesc eu, ci Domnul: O soţie să nu se

separe de soţul ei 11– dacă se separă, atunci să rămână necăsătorită sau
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să se împace cu soţul ei –, iar soţul să nu divorţeze de soţia lui.
12Celorlalţi le spun eu, nu Domnuln: dacă un frate are o soţie necre-

dincioasă, şi ea este de acord să trăiască cu el, să nu divorţeze de ea;
13iar dacă o femeie are un soţ necredincios, şi el e de acord să trăiască cu
ea, să nu divorţeze de soţul ei. 14Într-adevăr, soţul necredincios benefi-
ciază de sfinţenia soţiei lui, iar soţia necredincioasă beneficiază de sfin-
ţenia soţului ei; altfel, copiii voştri nu ar fi puri, pe când în realitate sunt
sfinţi. 15Dacă necredinciosul vrea să se separe, s-o facă; fratele, sau sora,
nu este legat într-un asemenea caz. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în
pace. 16Într-adevăr, cum poţi să ştii, soţie, dacă-ţi vei salva soţul? Sau
cum poţi să ştii, soţule, dacă-ţi vei salva soţia?

Fiecare să rămână în starea dată de Dumnezeu Ef.6:5-9
17Totuşi, fiecare să trăiască după darul pe care i l-a dat Domnul, după

chemarea pe care a primit-o de la Dumnezeu. Aceasta este instrucţiunea
pe care o dau eu în toate Adunările. 18Era cineva circumcis când a fost
chemat? Să nu caute să ascundă lucrul acesta! Era cineva necircumcis
când a fost chemat? Să nu se lase circumcis! 19Circumcizia nu este nimic
şi nici necircumcizia nu e nimic, ci ceea ce contează este ascultarea de
poruncile lui Dumnezeu.

20Fiecare să rămână în starea în care era când a fost chemat. 21Erai
sclav când ai fost chemat? Nu te nelinişti, dar, dacă poţi să devii liber,
foloseşte-te mai degrabă de şansă! 22Într-adevăr, sclavul care a fost che-
mat în Domnul e un om liber al Domnului; la fel, omul liber care a fost
chemat este un sclav al lui Cristos. 23Voi aţi fost cumpăraţi cu un mare
preţ: nu deveniţi sclavi ai oamenilor! 24Fraţilor, fiecare să rămână în co-
muniune cu Dumnezeu în acea stare în care a fost chemat!

Sfaturile apostolului pentru cei necăsătoriţi 2.Pt.3:11-13
25Cu privire la cei necăsătoriţi, nu am un ordin de la Domnul, dar îmi

dau o părere, ca unul care, prin îndurarea Domnului, este vrednic de în-
credere: 26eu cred că, din cauza crizei actuale, e bine ca un om să rămână
aşa cum este. 27Eşti legat de o soţie? Nu căuta să rupi această legătură!
Nu eşti legat de o soţie? Nu căuta soţie! 28Totuşi, dacă te căsătoreşti, nu
păcătuieşti; iar dacă fecioara se căsătoreşte, nu păcătuieşte. Dar cei care
se căsătoresc vor avea suferinţe în viaţa lor, şi eu aş vrea să vi le cruţ.

29Ceea ce vreau să spun, fraţilor, este că timpul e scurt. De acum, cei
care au o soţie să fie ca şi cum n-ar avea, 30cei care plâng ca şi cum n-ar
plânge, cei care se bucură ca şi cum nu s-ar bucura, cei care cumpără ca
şi cum n-ar poseda, 31iar cei care se folosesc de lucrurile bune ale aces-
tei lumi ca şi cum nu s-ar folosi deplin, căci lumea în forma ei actuală
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trece.
32Eu aş dori ca voi să fiţi fără griji. Cel necăsătorit se preocupă de lu-

crurile Domnului, cum să-I placă Domnului, 33pe când cel căsătorit se
preocupă de lucrurile acestei lumi, cum să-i placă soţiei sale, 34iar inte-
resele lui sunt împărţite. Femeia necăsătorită şi fecioara se preocupă de
lucrurile Domnului, ca să fie sfinte în corp şi în spirit, pe când cea că-
sătorită se preocupă de lucrurile lumii: cum să-i placă soţului. 35Vă spun
aceasta în interesul vostru, nu ca să vă impun nişte constrângeri, ci ca să
promovez buna-cuviinţă şi să asigur o consacrare Domnului fără distra-
gerea atenţiei.

36Dacă cineva crede că acţionează în mod incorect faţă de logodnica
lui fecioară lăsând-o să treacă de floarea vârstei şi dacă aşa trebuie să se
întâmple, să facă cum vrea; nu păcătuieşte, să se căsătorească! 37Cât des-
pre cel care stă ferm în inima lui, fără constrângere şi având control asu-
pra propriei dorinţe, şi care a decis în inima lui să nu se căsătorească cu
logodnica sa, face bine. 38Astfel, cine se căsătoreşte cu logodnica lui face
bine şi cine nu se căsătoreşte face mai bine.

Căsnicia durează până la moartea unui soţ Rom.7:2-3
39O femeie este legată [prin Lege] de soţul ei atâta timp cât trăieşte;

dar dacă soţul moare, e liberă să se recăsătorească cu cine vrea, el însă
trebuie să-I aparţină Domnului. 40După părerea mea, ea este mai fericită
dacă rămâne aşa cum e. Şi cred că şi eu am Spiritul lui Dumnezeu.

Mâncatul cărnii sacrificate idolilor şi limitele libertăţii
credincioşilor 1.Cor.10:19-33; Rom.14:13-23

8În ce priveşte carnea sacrificată idolilor, ştim că toţi avem cunoştinţă.
– Cunoştinţa îngâmfă, dar iubirea edifică. 2Dacă cineva crede că ştie

ceva, încă nu ştie nimic cum ar trebui să cunoască. 3Dar dacă cineva Îl
iubeşte pe Dumnezeu, este cunoscut de El.

4Deci, în ce priveşte mâncatul cărnii sacrificate idolilor, ştim că în
lume nu există idol şi că nu există [alt] Dumnezeu decât Unul singur.
5Căci chiar dacă există aşa-zişi zei, fie în cer, fie pe pământ, cum în-
tr-adevăr există mulţi zei şi mulţi domni, 6totuşi, pentru noi nu există
decât un singur Dumnezeu, Tatăl, din care vin toate lucrurile şi pentru
care trăim noi, şi un singur Domn, Iesus Cristos, prin care există totul şi
prin care trăim şi noi.

7Dar nu toţi au această cunoştinţă. Unii sunt încă aşa de obişnuiţi cu
idolii, că atunci când mănâncă o asemenea carne cred că ea a fost sacri-
ficată unui idol, şi întrucât conştiinţa lor este slabă, e pângărită. 8Ori, nu
un aliment ne apropie de Dumnezeu; dacă nu mâncăm din el nu pierdem
nimic, iar dacă mâncăm din el nu câştigăm nimic.

9Totuşi, aveţi grijă ca nu cumva libertatea voastră să devină o piatră
de poticnire pentru cei slabi. 10Într-adevăr, dacă cineva te vede pe tine,
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care ai cunoştinţă, stând la masă în templul unui idol, oare conştiinţa lui
slabă nu va fi încurajată să mănânce carne sacrificată idolilor? 11Astfel,
acest frate slab, pentru care a murit Cristos, este distrus prin cunoştinţa
ta. 12Păcătuind astfel împotriva fraţilor şi rănindu-le conştiinţa, care e
slabă, păcătuiţi împotriva lui Cristos. 13De aceea, dacă un aliment îl face
pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mai mânca niciodată carne, pentru
ca fratele meu să nu păcătuiască.

Paul îşi apără apostolatul Lc.10:7; 1.Tim.5:17-18

9Nu sunt eu liber? Nu sunt eu apostol? Nu L-am văzut eu pe Iesus
[Cristos], Domnul nostru? Nu sunteţi voi lucrarea mea în Domnul?

2Dacă pentru alţii nu sunt apostol, sunt cel puţin pentru voi, căci voi sun-
teţi amprentan care îmi autentifică lucrarea de apostol în Domnul.
3Aceasta este apărarea mea faţă de cei care mă examinează. 4Oare nu
avem dreptul să mâncăm şi să bem? 5Nu avem dreptul să ducem cu noi
o soră care să fie soţia noastră, cum fac ceilalţi apostoli, fraţii Domnu-
lui şi Cefan? 6Sau numai eu şi Barnaba nu avem dreptul de a nu lucra?

7Cine serveşte ca soldat pe propria lui cheltuială? Cine plantează o vie
şi nu mănâncă din rodul ei? Cine păstoreşte o turmă şi nu se hrăneşte din
laptele turmei? 8Oare spun acestea doar dintr-un punct de vedere ome-
nesc? Nu spune şi Legea acelaşi lucru? 9Într-adevăr, în Legea lui Moise
este scris: Nu lega gura boului când treieră grâul.n Oare de boi e preo-
cupat Dumnezeu? 10Sau nu spune El aceasta mai degrabă din cauza noas-
tră? Da, din cauza noastră a fost scris lucrul acesta, pentru că plugarul
trebuie să are cu speranţă, iar treierătorul să treiere cu speranţa că îşi va
primi partea.

11Dacă noi am semănat pentru voi bunurile spirituale, este oare prea
mult dacă recoltăm o parte din bunurile voastre materiale? 12Dacă alţii
au acest drept asupra voastră, oare nu mai degrabă noi? Dar noi nu
ne-am folosit de acest drept; dimpotrivă, suportăm totul, ca să nu împie-
dicăm evanghelia lui Cristos. 13Nu ştiţi că cei care servesc în templu îşi
primesc hrana de la templu, iar cei care servesc la altar primesc o parte
din ce se oferă pe altar? 14Astfel, şi Domnul a poruncit celor care predică
evanghelia să-şi câştige existenţa din evanghelie.

Atitudinea lui Paul privind apărarea evangheliei
15Dar eu nu m-am folosit de niciunul dintre aceste drepturi şi nu scriu

aceasta ca să se facă aşa în cazul meu, căci aş vrea mai bine să mor decât
să mă lipsească cineva de acest motiv de laudă. 16Dacă predic evanghe-
lia, nu este pentru mine un motiv de laudă, căci e o obligaţie care îmi este
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impusă, şi vai de mine dacă nu predic evanghelia! 17Dacă o fac de bu-
năvoie, primesc o răsplată; dacă o fac fără voie, este o însărcinare care
mi-a fost încredinţată. 18Care e deci răsplata mea? Aceasta: ca în predi-
carea mea să ofer evanghelia în mod gratis, fără să fac uz de dreptul meu
de predicator al evangheliei.

19Într-adevăr, deşi sunt liber faţă de toţi, m-am făcut sclavul tuturor,
ca să-i câştig pe cât mai mulţi. 20Cu evreii am fost ca un evreu, ca să-i
câştig pe evrei; cu cei care sunt sub Legea lui Moise, ca şi când aş fi fost
sub Lege – deşi eu însumi nu sunt sub Lege – ca să-i câştig pe cei care
sunt sub Lege; 21cu cei care sunt fără Lege, ca şi cum aş fi fără Lege –
deşi nu sunt fără legea lui Dumnezeu, ci sunt supus legii lui Cristos – ca
să-i câştig pe cei care sunt fără Lege. 22Am devenit slab faţă de cei slabi,
ca să-i câştig pe cei slabi; m-am făcut totul pentru toţi, ca să salvez prin
orice mijloc pe unii dintre ei, 23şi fac totul din cauza evangheliei, ca să
am parte de binecuvântările ei.

Lupta şi răsplata unui servitor al Domnului 2.Tim.2:3-6
24Nu ştiţi că toţi concurenţii de pe stadion aleargă, dar numai unul ia

premiul? Alergaţi în aşa fel încât să-l luaţi! 25Toţi atleţii practică auto-
controlul în toate, şi ei o fac pentru a primi o cunună care nu va dura; dar
noi o facem pentru o cunună care va dura pentru totdeauna. 26De aceea,
eu nu alerg ca şi cum obiectivul ar fi neclar, şi boxez, dar nu ca unul
care loveşte în aer. 27Dimpotrivă, mă port aspru cu corpul meu şi îl sub-
jug, ca nu cumva, după ce am predicat altora, să fiu eu însumi descali-
ficat.

Exemplul avertizator al Israelului în deşert

10Fraţilor, vreau să ştiţi că strămoşii noştri erau toţi sub nor şi toţi
au trecut prin mare, 2toţi au fost botezaţi în Moise în nor şi în

mare; 3toţi au mâncat aceeaşi hrană spirituală 4şi toţi au băut aceeaşi bău-
tură spirituală, căci beau dintr-o stâncă spirituală care-i însoţea, şi această
stâncă era Cristos.

5Dar Dumnezeu n-a găsit plăcere în cei mai mulţi dintre ei, căci cor-
purile lor au fost împrăştiate în deşert. 6Aceste lucruri s-au întâmplat ca
să ne servească de exemple, ca să nu poftim lucruri rele, aşa cum au pof-
tit ei.

7Să nu deveniţi idolatri, aşa ca unii dintre ei, după cum este scris: Po-
porul s-a aşezat să mănânce şi să bea, apoi ei s-au sculat ca să se amu-
ze.n 8Să nu ne mai dedăm la imoralitate sexuală, cum au făcut unii dintre
ei, astfel că într-o singură zi au căzut 23.000. 9Să nu-L provocăm pe Cris-
tos, cum au făcut unii dintre ei, şi au pierit prin şerpi. 10Să nu murmuraţi,
cum au făcut unii dintre ei, şi au fost ucişi de îngerul distrugător.

11Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să servească drept exemple şi au
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fost scrise ca o avertizare pentru noi, peste care a venit sfârşitul epoci-
lor.n 12Astfel deci, cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă!

13Nu v-a cuprins nicio ispită care să nu fi fost omenească. Dumnezeu
e fidel, şi El nu va permite să fiţi ispitiţi mai mult decât puteţi răbda, ci
odată cu ispita va pregăti şi mijlocul de a ieşi din ea, ca s-o puteţi suporta.

Comuniunea la Cina Domnului este incompatibilă cu idolatria
2.Cor.6:14-18; Ap.2:14,20
14De aceea, iubiţii mei, fugiţi de idolatrie! 15Vă vorbesc ca unor oa-

meni înţelepţi. Judecaţi pentru voi înşivă ce vă spun! 16Paharul binecu-
vântării pentru care cerem binecuvântarea nu este oare comuniunea cu
sângele lui Cristos? Pâinea pe care o frângem nu e oare comuniunea cu
corpul lui Cristos? 17Întrucât există o singură o pâine, noi, care suntem
mulţi, formăm un singur Corp, căci toţi avem parte de aceeaşi pâine.

18Uitaţi-vă la poporul Israel: cei care mănâncă animalele oferite ca
sacrificiu nu sunt oare în comuniune cu altarul? 19Ce vreau deci să spun?
Că acea carne sacrificată idolilor ar avea importanţă sau că un idol ar fi
ceva? 20Deloc, ci spun că ceea ce sacrifică neevreii sacrifică demonilor,
şi nu lui Dumnezeu; ori, eu nu vreau ca voi să fiţi în comuniune cu de-
monii. 21Nu puteţi bea paharul Domnului şi paharul demonilor; nu pu-
teţi lua parte la masa Domnului şi la masa demonilor. 22Sau vrem oare
să provocăm gelozia Domnului? Suntem noi mai tari decât El?

Trăirea spre gloria lui Dumnezeu 1.Cor.8; Rom.14:13-23; 15:7
23Totul [îmi] este permis, dar nu totul [îmi] e util. Totul [îmi] este per-

mis, dar nu totul edifică. 24Nimeni să nu-şi caute interesul propriu, ci in-
teresul altuia.

25Mâncaţi tot ce se vinde în piaţa de carne, fără să vă puneţi vreo în-
trebare pe motiv de conştiinţă,26căci pământul cu tot ce este pe el apar-
ţine Domnului.n 27Dacă un necredincios vă invită şi acceptaţi să vă du-
ceţi, mâncaţi orice vi se va da, fără să vă puneţi vreo întrebare pe motiv
de conştiinţă. 28Dar dacă cineva vă spune: „Este carne sacrificată idoli-
lor“, nu mâncaţi din ea din cauza celui care v-a informat şi pe motiv de
conştiinţă.

29Vorbesc aici nu de conştiinţa voastră, ci de cea a celuilalt. 30Dacă eu
iau parte la masă cu mulţumire, de ce să fiu vorbit de rău cu privire la
un aliment pentru care Îi mulţumesc lui Dumnezeu?

31Astfel deci, fie că mâncaţi, beţi sau faceţi altceva, să faceţi totul
pentru gloria lui Dumnezeu! 32Să nu duceţi pe nimeni la păcat prin modul
vostru de viaţă, nici pe evrei, nici pe greci, nici Biserica lui Dumnezeu,
33aşa cum încerc şi eu să plac oricui, necăutându-mi propriul avantaj, ci
al multora, ca să fie salvaţi!
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Poziţia de cap a bărbatului şi acoperirea capului femeii
1.Cor.14:34-40; Ef.5:22-24; 1.Tim.2:8-15

11Fiţi imitatorii mei, aşa cum şi eu sunt al lui Cristos! 2Vă laud, pen-
tru că vă amintiţi de mine în orice privinţă şi îmi ţineţi învăţătu-

rile aşa cum vi le-am transmis.
3Vreau totuşi să ştiţi aceasta: Cristos este Capul oricărui bărbat, băr-

batul e capul femeii, iar Dumnezeu este Capul lui Cristos.
4Orice bărbat care are ceva pe cap când se roagă sau profeţeşte îşi

dezonorează capul. 5În schimb, orice femeie care se roagă sau profeţeşte
cu capul neacoperit îşi dezonorează capul. Într-adevăr, este exact ca şi
cum ar fi rasă. 6Dacă o femeie nu are capul acoperit, să-şi tundă şi părul!
Dar dacă este ruşinos pentru o femeie să-şi aibă părul tuns sau să fie
rasă, atunci să-şi acopere capul! 7Bărbatul nu trebuie să-şi acopere capul,
pentru că el e imaginea şi gloria lui Dumnezeu, iar femeia este gloria
bărbatului. 8Într-adevăr, nu bărbatul a venit din femeie, ci femeia din
bărbat, 9şi nu bărbatul a fost creat pentru femeie, ci femeia pentru băr-
bat. 10De aceea, femeia trebuie să aibă pe cap un semn al autorităţii, din
cauza îngerilor.

11Totuşi, în Domnul, nici femeia nu este separată de bărbat, nici băr-
batul separat de femeie, 12căci, la fel cum femeia a venit din bărbat, la
fel şi bărbatul se naşte din femeie, şi totul vine de la Dumnezeu.

13Judecaţi voi singuri: este oare potrivit pentru o femeie să se roage
lui Dumnezeu fără să aibă capul acoperit? 14Nu vă învaţă însăşi natura
că e o ruşine pentru bărbat să poarte părul lung, 15dar dacă o femeie are
părul lung, aceasta este gloria ei? Pentru că părul lung i-a fost dat ca în-
velitoare. 16Dar dacă cineva e înclinat să conteste lucrul acesta, noi nu
avem un asemenea obicei, nici Adunările lui Dumnezeu.

Cina Domnului trebuie luată în mod vrednic Lc.22:19-20
17Dându-vă aceste instrucţiuni nu vă laud, pentru că vă adunaţi nu ca

să deveniţi mai buni, ci mai răi. 18Mai întâi, când vă strângeţi ca Adu-
nare, aud că între voi sunt dezbinări, şi pe jumătate o cred. 19Trebuie în-
tr-adevăr să existe şi partide între voi, ca să se poată recunoaşte cei care
sunt aprobaţi de Dumnezeu în mijlocul vostru.

20Astfel deci, când vă strângeţi, nu este pentru a lua cina Domnului,
21căci, de îndată ce vă puneţi la masă, fiecare se grăbeşte să-şi ia propria
cină adusă de el, astfel încât unul e flămând, iar altul este beat. 22Nu aveţi
case unde să mâncaţi şi să beţi? Sau dispreţuiţi Adunarea lui Dumnezeu
şi îi umiliţi pe cei care nu au nimic? Ce să vă spun? Să vă laud? În
această privinţă nu vă laud.

23Într-adevăr, eu am primit de la Domnul ce v-am transmis. Domnul
Iesus, în noaptea în care a fost arestat, a luat o pâine 24şi, după ce I-a
mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi a zis: „[Luaţi, mâncaţi!] Acesta este
corpul Meu care e [frânt] pentru voi. Faceţi aceasta în amintirea Mea!“
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25La fel, după cină, a luat paharul şi a zis: „Acest pahar este noul legă-
mânt în sângele Meu. Faceţi aceasta în amintirea Mea ori de câte ori veţi
bea din el!“ 26Într-adevăr, ori de câte ori mâncaţi această pâine şi beţi
acest pahar, proclamaţi moartea Domnului, până va veni El.

27De aceea, cine mănâncă pâinea sau bea paharul Domnului într-un
mod nevrednic va fi vinovat de corpul şi de sângele Domnului. 28Dar un
om să se examineze pe sine şi aşa să mănânce din pâine şi să bea din
pahar, 29căci cine mănâncă şi bea [într-un mod nevrednic] mănâncă şi
bea judecata împotriva lui însuşi dacă nu distinge corpul [Domnului].
30De aceea sunt printre voi mulţi infirmi şi bolnavi, şi nu puţini au murit.

31Dacă ne-am examina pe noi înşine, n-am fi judecaţi. 32Dar când sun-
tem judecaţi, Domnul este Cel care ne disciplinează, ca să nu fim con-
damnaţi împreună cu lumea. 33Astfel, fraţii mei, când vă adunaţi ca să
mâncaţi, aşteptaţi-vă unii pe alţii! 34Dacă cuiva îi e foame, să mănânce
acasă, ca să nu vă adunaţi pentru judecată. Celelalte lucruri le voi pune
în ordine când voi veni.

Darurile spirituale din Adunare

12În ce priveşte darurile spirituale, fraţilor, nu vreau să fiţi în neşti-
inţă. 2Ştiţi că, atunci când eraţi păgâni, eraţi duşi pe căi greşite

spre idolii muţi. 3De aceea, vă fac cunoscut că nimeni, dacă vorbeşte
prin Spiritul lui Dumnezeu, nu spune: „Iesus să fie blestemat!“ Şi ni-
meni nu poate să spună: „Iesus este Domn!“ decât prin Spiritul Sfânt.

4Există o diversitate de daruri, dar acelaşi Spirit, 5o diversitate de lu-
crări, dar acelaşi Domn, 6o diversitate de efecte, dar acelaşi Dumnezeu
care lucrează totul în toţi.

7Ori, fiecăruia îi este dată manifestarea Spiritului pentru binele tutu-
ror. 8Într-adevăr, unuia îi e dat prin Spirit un cuvânt de înţelepciune; al-
tuia un cuvânt de cunoştinţă, potrivit aceluiaşi Spirit; 9altuia credinţă,
prin acelaşi Spirit; altuia daruri de vindecare, prin acelaşi Spirit; 10altuia
facerea de minuni; altuia profeţia; altuia distingerea spiritelor; altuia di-
verse limbi; altuia interpretarea limbilor.

11Dar toate acestea sunt lucrarea unuia şi aceluiaşi Spirit, distribu-
indu-le fiecăruia, în mod individual, aşa cum vrea.

Un corp, multe organe Rom.12:4-8; Ef.4:4-7; Fil.2:1-4
12Corpul este o unitate, deşi e alcătuit din mai multe organe, şi deşi

organele lui sunt multe, ele formează un singur corp. La fel este şi cu
Cristos. 13Într-adevăr, fie că suntem evrei sau greci, sclavi sau liberi, noi
toţi am fost botezaţi de un singur Spirit pentru a forma un singur Corp,
şi tuturor ni s-a dat de băut dintr-un singur Spirit.

14Astfel, corpul nu este alcătuit dintr-un singur organ, ci din mai
multe. 15Dacă piciorul ar spune: „Pentru că nu sunt mână, nu aparţin cor-
pului“, el nu ar înceta din acest motiv să facă parte din corp. 16Şi dacă
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urechea ar spune: „Pentru că nu sunt ochi, nu aparţin corpului“, ea nu ar
înceta din acest motiv să facă parte din corp. 17Dacă tot corpul ar fi ochi,
unde ar fi auzul? Dacă tot corpul ar fi auz, unde ar fi mirosul? 18De fapt,
Dumnezeu a stabilit fiecare organ în corp aşa cum a vrut. 19Dacă toate
ar fi un singur organ, unde ar fi corpul?

20Există deci mai multe organe, dar un singur corp. 21Ochiul nu poate
spune mâinii: „N-am nevoie de tine“, nici capul nu poate spune picioa-
relor: „N-am nevoie de voi“. 22Dimpotrivă, părţile corpului care par a fi
cele mai slabe sunt necesare, 23iar pe cele pe care le considerăm cele mai
puţin onorabile din corp le înconjurăm cu o mai mare onoare. Astfel, or-
ganele noastre cele mai puţin prezentabile sunt tratate cu mai mult res-
pect, 24pe când cele care sunt prezentabile nu au nevoie de aceasta.
Dumnezeu a alcătuit corpul în aşa fel, încât să dea o onoare mai mare
acelor părţi cărora le lipseşte, 25ca să nu existe dezbinare în corp, ci ca
părţile lui să aibă aceeaşi grijă unele de altele. 26Dacă o parte suferă, fie-
care parte suferă cu ea; dacă o parte este onorată, fiecare parte se bucură
cu ea. 27Voi sunteţi Corpul lui Cristos, şi fiecare dintre voi e o parte din
el.

28Dumnezeu a stabilit în Adunare în primul rând apostoli, în al doi-
lea rând profeţi, în al treilea rând învăţători, pe urmă vin miracolele, apoi
darurile de vindecare, ajutorările, administrările, diferitele feluri de
limbi. 29Oare toţi sunt apostoli? Oare toţi sunt profeţi? Oare toţi sunt în-
văţători? Oare toţi fac miracole? 30Oare toţi au daruri de vindecare? Oare
toţi vorbesc în limbi? Oare toţi interpretează?

31Dar doriţi cu ardoare darurile cele mai importante! Şi o să vă arăt o
cale mai bună decât oricare.

Cântarea cântărilor iubirii Mt.22:36-40; Col.3:14; 1.Io.3:11-19; 4:7

13Chiar dacă aş vorbi limbile oamenilor şi chiar cele ale îngerilor,
dar nu aş avea iubire, aş fi un metal care răsună sau un chimval

zăngănitor. 2Chiar dacă aş avea darul profeţiei şi aş înţelege toate mis-
terele şi toată cunoştinţa, şi chiar dacă aş avea o credinţă ce poate muta
munţi, dar nu aş avea iubire, nu sunt nimic. 3Şi chiar dacă aş da săraci-
lor tot ce am şi mi-aş da şi corpul ca să fie ars, dar nu aş avea iubire,
nu-mi serveşte la nimic.

4Iubirea este răbdătoare, e serviabilă; iubirea nu invidiază; iubirea nu
se făleşte, nu se umflă de mândrie, 5nu se comportă indecent, nu-şi ur-
măreşte propriile interese, nu se irită, nu ţine seama de răul suferit, 6nu
se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr; 7rabdă totul, crede totul,
speră totul, suportă totul.

Ce anume este provizoriu şi ce anume e perfect
8Iubirea nu încetează niciodată. Profeţiile vor dispărea, limbile vor

înceta, cunoştinţa va dispărea. 9Într-adevăr, noi cunoaştem în parte şi
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profeţim în parte, 10dar când va veni ce este perfect, ceea ce e parţial va
dispărea.

11Când eram copil, vorbeam ca un copil, gândeam ca un copil, raţio-
nam ca un copil; când am devenit adult am pus capăt lucrurilor copilă-
reşti. 12Astăzi vedem cu ajutorul unei oglinzi, într-un mod neclar, dar
atunci vom vedea faţă în faţă. Astăzi cunosc parţial, dar atunci voi cu-
noaşte complet, exact aşa cum sunt şi eu cunoscut de Dumnezeu. 13Acum
deci rămân aceste trei lucruri: credinţa, speranţa, iubirea; dar cea mai
mare dintre cele trei este iubirea.

Darurile spirituale trebuie să servească edificării Adunării
1.Cor.12:4-7; Rom.14:19; 1.Tes.5:11; Ef.4:12

14Căutaţi iubirea; doriţi arzător darurile spirituale, dar mai ales să
profeţiţi.

2Într-adevăr, cine vorbeşte într-o limbă nu vorbeşte oamenilor, ci lui
Dumnezeu, căci nimeni nu-l înţelege, şi în spirit spune cuvinte miste-
rioase. 3Dar cine profeţeşte vorbeşte oamenilor pentru edificare, încura-
jare şi mângâiere. 4Cine vorbeşte într-o limbă se edifică pe sine, pe când
cine profeţeşte edifică Adunarea. 5Eu doresc ca toţi să vorbiţi în limbi,
dar şi mai mult să profeţiţi. Cine profeţeşte este mai important decât cine
vorbeşte în limbi, cel puţin dacă acesta nu interpretează, pentru ca Adu-
narea să primească edificare.

6Şi acum, fraţilor, cu ce v-aş ajuta dacă aş veni la voi vorbind în limbi
în loc să vă aduc un cuvânt de revelaţie, de cunoştinţă, de profeţie, de în-
văţătură? 7Dacă nişte instrumente fără viaţă care dau un sunet, cum ar fi
flautul sau harpa, nu redau sunete distincte, cum se va şti ce melodie se
cântă la flaut sau la harpă? 8Şi dacă goarna dă un sunet neclar, cine se va
pregăti pentru bătălie? 9Aşa este şi cu voi: dacă cu limba voastră nu ros-
tiţi cuvinte inteligibile, cum se va şti ce spuneţi? Într-adevăr, veţi vorbi
în vânt!

10Oricât de multe ar fi diversele limbi din lume, niciuna [dintre ele]
nu este fără sens. 11Dacă deci nu înţeleg sensul unei limbi, voi fi un străin
pentru cel care vorbeşte, iar cel care vorbeşte va fi un străin pentru mine.
12La fel şi voi, întrucât sunteţi dornici să aveţi daruri spirituale, căutaţi
să le aveţi din abundenţă pe cele care edifică Adunarea.

13De aceea, cine vorbeşte într-o limbă să se roage ca s-o poată inter-
preta. 14Într-adevăr, dacă mă rog într-o limbă, spiritul meu se roagă, însă
mintea mea este sterilă. 15Deci ce să fac? Mă voi ruga cu spiritul, dar mă
voi ruga şi cu mintea, voi cânta laude cu spiritul, dar voi cânta laude şi
cu mintea. 16Într-adevăr, dacă tu Îl lauzi pe Dumnezeu cu spiritul tău,
cum poate cineva care face parte dintre simplii ascultători să răspundă
„amen“ la rugăciunea ta de mulţumire dacă nu ştie ce spui? 17Desigur,
tu poţi să mulţumeşti frumos, dar celălalt nu este edificat.

18Eu Îi mulţumesc Dumnezeului [meu] că vorbesc în limbi mai mult
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decât voi toţi. 19Dar, în Adunare, prefer să spun cinci cuvinte cu mintea
mea, ca să-i învăţ pe alţii, decât 10.000 de cuvinte în altă limbă. 20Fraţi-
lor, nu mai gândiţi ca nişte copii. Dimpotrivă, fiţi bebeluşi în ce priveşte
răul, dar în gândire fiţi adulţi!

21În Lege este scris: Prin oameni cu o altă limbă şi prin buze străine
voi vorbi acestui popor, şi nici chiar aşa nu Mă vor asculta,n zice Dom-
nul. 22Prin urmare, limbile sunt un semn nu pentru credincioşi, ci pentru
necredincioşi, în timp ce profeţia este un semn nu pentru necredincioşi,
ci pentru credincioşi.

23Dacă deci întreaga Adunare se strânge împreună şi toţi vorbesc în
limbi, şi intră nişte simpli ascultători sau necredincioşi, oare nu vor
spune ei că sunteţi nebuni? 24În schimb, dacă toţi profeţesc şi intră un ne-
credincios sau un simplu ascultător, va fi convins de toţi că este un pă-
cătos şi va fi judecat de toţi; 25[astfel] vor fi dezvăluite secretele inimii
lui, şi el va cădea atunci cu faţa la pământ ca să se închine lui Dumne-
zeu, spunând că Dumnezeu este cu adevărat în mijlocul vostru.n

Ordinea din timpul întrunirilor Adunării. Tăcerea femeii
Col.2:5; 1.Tim.2:12-15; 1.Pt.3:1-6
26Ce-i de făcut atunci, fraţilor? Când vă adunaţi, fiecare [dintre voi]

are un psalm, o învăţătură, o revelaţie, o limbă sau o interpretare. Totul
să se facă pentru edificare. 27Dacă cineva vorbeşte într-o limbă, să vor-
bească doi – sau cel mult trei –, pe rând, iar cineva să interpreteze. 28Dacă
nu există interpret, să tacă în Adunare şi să-şi vorbească lui însuşi şi lui
Dumnezeu.

29Cât despre profeţi, să vorbească doi sau trei, iar alţii să le evalueze
mesajul. 30Şi dacă un membru din asistenţă are o revelaţie, primul să
tacă. 31Într-adevăr, puteţi profeţi toţi unul după altul, pentru ca toţi să în-
veţe şi toţi să fie încurajaţi. 32Spiritul profeţilor este supus profeţilor,
33căci Dumnezeu nu e un Dumnezeu al dezordinii, ci al păcii. Ca în toate
Adunările sfinţilor, 34femeile să tacă în Adunări, căci nu le este permis
să vorbească în ele, ci trebuie să fie supuse, cum zice şi Legea. 35Dacă
vor să înveţe ceva, să-şi întrebe soţii acasă, pentru că e ruşinos pentru o
femeie să vorbească în Adunare.

36Oare Cuvântul lui Dumnezeu a venit la început de la voi? Sau nu-
mai la voi a ajuns el? 37Dacă cineva crede că este profet sau spiritual, să
recunoască în ceea ce vă scriu o poruncă a Domnului. 38Dar dacă cineva
nu recunoaşte aceasta, nici el nu va fi recunoscut. 39Astfel deci, fraţii
mei, fiţi dornici să profeţiţi şi nu împiedicaţi vorbirea în limbi, 40dar totul
să se facă aşa cum se cuvine şi în ordine.
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14:21 Prin oameni... asculta: citat din Isaia 28:11-12.
14:25 Dumnezeu... vostru: citat din Isaia 45:14, care profeţeşte această reacţie din partea po-
poarelor străine faţă de Israel.



Mărturia privind învierea lui Cristos Mt.28; Mc.16

15Fraţilor, vă reamintesc evanghelia pe care v-am predicat-o, pe care
aţi primit-o, în care staţi ferm. 2Prin ea sunteţi şi salvaţi, dacă ţi-

neţi ferm cuvântul pe care vi l-am predicat, altfel aţi crezut în zadar.
3V-am transmis în primul rând mesajul pe care l-am primit şi eu: Cris-

tos a murit pentru păcatele noastre, conform Scripturilor; 4a fost înmor-
mântat şi a înviat a treia zi, conform Scripturilor. 5Pe urmă i-a apărut lui
Cefa, apoi celor doisprezece. 6După aceea a apărut la mai mult de 500
de fraţi deodată, dintre care cei mai mulţi încă trăiesc, iar unii au murit.
7După aceea i-a apărut lui Iacob, apoi tuturor apostolilor. 8După ei toţi
mi-a apărut şi mie, ca unui copil nenăscut la termen.

9Într-adevăr, eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli şi nu merit
nici măcar să fiu numit apostol, pentru că am persecutat Biserica lui
Dumnezeu. 10Dar prin graţia lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt, iar graţia
Lui faţă de mine n-a fost fără rezultat. Dimpotrivă, am lucrat mai mult
decât ei toţi, totuşi nu eu, ci graţia lui Dumnezeu care era cu mine. 11Ast-
fel deci, fie eu, fie ei, noi aşa predicăm, şi voi aşa aţi crezut.

Învierea morţilor 2.Tim.2:8; 2:16-18; Lc.20:27-38
12Ori, dacă se predică faptul că Cristos a înviat, cum pot spune unii

dintre voi că nu există învierea morţilor? 13Dacă nu există o înviere a
morţilor, nici Cristos nu a înviat. 14Şi dacă Cristos n-a înviat, atunci pre-
dicarea noastră este în zadar, şi la fel e şi credinţa voastră. 15Suntem gă-
siţi şi martori falşi faţă de Dumnezeu, pentru că am depus mărturie
contra lui Dumnezeu că L-a înviat pe Cristos. Ori, El n-a făcut-o, dacă
morţii nu învie.

16Într-adevăr, dacă morţii nu învie, nici Cristos n-a înviat. 17Ori, dacă
Cristos n-a înviat, credinţa voastră este inutilă, voi sunteţi încă în păca-
tele voastre, 18şi prin urmare cei care au murit în Cristos sunt şi ei pier-
duţi. 19Dacă numai pentru viaţa aceasta am sperat în Cristos, atunci
suntem cei mai de plâns dintre toţi oamenii!

20Dar, în realitate, Cristos a înviat, precedându-i astfel pe cei care au
murit. 21Într-adevăr, întrucât moartea a venit printr-un om, tot printr-un
Omn a venit învierea morţilor. 22Şi aşa cum toţi mor în Adam, la fel toţi
vor fi aduşi la viaţă în Cristos, 23dar fiecare după rangul lui; cel dintâi
Cristos, apoi, la venirea Lui, cei care Îi aparţin lui Cristos. 24După aceea
vine sfârşitul, când El va da Regatul lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi
distrus orice dominaţie, orice autoritate şi orice putere. 25Într-adevăr, El
trebuie să domnească până când îi va fi pus pe toţi duşmanii Săi sub pi-
cioarele Sale.n 26Ultimul duşman care va fi distrus e moartea. 27Dumne-
zeu, într-adevăr, a pus totul sub picioarele Sale.n Dar când se spune că
totul I-a fost supus, este evident că aceasta nu-L include pe Cel care I-a
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15:21 Printr-un om... un Om: Adam, respectiv Iesus Cristos.
15:25 Îi va fi pus... Sale: citat din Psalmul 110:1.
15:27 A pus... Sale: citat din Psalmul 8:6.



supus orice lucru. 28Când totul Îi va fi supus, atunci Însuşi Fiul Se va su-
pune Celui care I-a supus totul, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toţi.

29Dacă ar fi altfel, ce vor face cei care se lasă botezaţi pentru cei
morţi? Dacă morţii nu învie în niciun caz, de ce se lasă ei botezaţi în
locul lor? 30Iar noi, de ce suntem în pericol tot timpul? 31În fiecare zi ris-
căm moartea, pe cât este de adevărat, fraţilor, că voi sunteţi motivul meu
de laudă în Cristos Iesus, Domnul nostru. 32Dar dacă din motive ome-
neşti m-am luptat cu fiarele în Efes, la ce-mi foloseşte? Dacă morţii nu
învie, atunci să mâncăm şi să bem, pentru că mâine vom muri!n

33Nu vă înşelaţi, „anturajele rele distrug obiceiurile bune“. 34Reveniţi
la bunul vostru simţ, cum se cuvine, şi nu mai păcătuiţi, căci unii dintre
voi nu-L cunosc pe Dumnezeu, spre ruşinea voastră o spun.

Corpul spiritual de la înviere Fil.3:20-21; 1.Io.3:2-3
35Dar va zice cineva: „Cum învie morţii şi cu ce corp vor veni?“ 36Om

fără judecată! Ceea ce semeni tu nu prinde viaţă dacă nu moare.37Iar
ceea ce semeni nu este planta care va fi, ci un simplu grăunte, un grăunte
de grâu poate, sau de altceva. 38Apoi Dumnezeu îi dă un corp, aşa cum
vrea, şi fiecărui fel de sămânţă un corp al ei propriu.

39Nu orice carne este la fel: oamenii au un fel de carne, animalele au
altul, păsările altul, peştii altul. 40Există şi corpuri cereşti şi corpuri pă-
mânteşti, dar strălucirea corpurilor cereşti este diferită de cea a corpuri-
lor pământeşti. 41Alta e strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii şi alta
strălucirea stelelor; chiar fiecare stea diferă în strălucire de altă stea.

42La fel este şi învierea morţilor: corpul e semănat muritor şi învie
nemuritor. 43Este semănat în dezonoare şi învie în glorie. E semănat în
slăbiciune şi învie în putere. 44Este semănat corp natural şi învie corp
spiritual. Dacă există un corp natural, există şi unul spiritualn.

45Aşa şi este scris: Primul om, Adam, a devenit o fiinţă vie.n Ultimul
Adam e un Spirit dătător de viaţă. 46Dar mai întâi nu a fost spiritualul,
ci naturalul; ceea ce este spiritual vine pe urmă. 47Primul om, scos din pă-
mânt, e făcut din ţărână, al doilea Om, [Domnul,] este din cer. 48Aşa cum
e omul din ţărână, aşa sunt şi oamenii din ţărână; şi aşa cum este Omul
ceresc, aşa sunt şi oamenii cereşti. 49Şi la fel cum am purtat imaginea
omului făcut din ţărână, la fel vom purta şi imaginea Celui care e din cer.
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15:32 Să mâncăm... vom muri: citat din Isaia 22:13.
15:44 Natural... spiritual: literal caracterizat de suflet... caracterizat de Spirit. Noi primim
un corp la naştere; creştinii vor primi un corp, tot fizic, asemănător celui al lui Cristos, cu oca-
zia învierii corpurilor.
15:45 Primul... vie: citat din Geneza 2:7.



Transformarea credincioşilor. Victoria asupra morţii 1.Tes.4:13
50Iată ce vreau să spun, fraţilor: carnea şi sângele nu pot să moşte-

nească Regatul lui Dumnezeu, şi nici ceea ce este muritor nu poate moş-
teni nemurirea. 51Iată, vă spun un secret: nu toţi vom muri, dar toţi vom
fi transformaţi, 52într-o clipă, într-o clipire din ochi, la sunetul ultimei
trompete. Trompeta va suna, morţii vor învia nemuritori, iar noi vom fi
transformaţi.

53Trebuie într-adevăr ca ceea ce este supus putrezirii să se îmbrace cu
neputrezirea, iar ceea ce e muritor să se îmbrace cu nemurirea. 54Când
ceea ce este supus putrezirii va fi îmbrăcat cu neputrezirea, iar ceea ce
e muritor va fi îmbrăcat cu nemurirea, atunci se va împlini acest cuvânt
al Scripturii: Moartea a fost înghiţită în victorie.n 55Moarte, unde îţi este
victoria? Moarte, unde îţi este acul?n 56Acul morţii e păcatul, iar pute-
rea păcatului este Legea. 57Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă
victoria prin Domnul nostru Iesus Cristos!

58Astfel, fraţii mei iubiţi, fiţi fermi, de neclintit, făcând totdeauna mai
mult decât destul în lucrarea Domnului, pentru că ştiţi că munca voas-
tră nu este fără rezultat în Domnul.

Colecta strânsă pentru credincioşii din Ierusalim 2.Cor.8 şi 9

16În ceea ce priveşte colecta pentru sfinţi, faceţi şi voi cum am în-
drumat Adunările din Galaţia: 2fiecare dintre voi, duminica, să

pună deoparte acasă o sumă de bani în funcţie de venitul lui, ca să nu se
facă colectele atunci când voi veni eu. 3Când voi sosi, îi voi trimite cu
scrisori de recomandare pe cei pe care i-aţi aprobat să ducă darul vostru
la Ierusalim. 4Dacă mi se va părea potrivit să merg şi eu, vor merge cu
mine.

Chestiuni personale şi îmbărbătare finală 1.Tes.5:5-13
5După ce voi trece prin Macedonia voi veni la voi, căci intenţionez

să trec prin Macedonia. 6Este posibil să rămân câtva timp la voi sau chiar
să petrec acolo iarna, ca să mă ajutaţi să-mi continui călătoria, oriunde
aş merge. 7Nu vreau să vă văd acum doar în trecere, ci sper să rămân
câtva timp la voi, dacă îmi va permite Domnul. 8Totuşi, voi rămâne în
Efes până la Cincizecime, 9căci mi s-a deschis larg o uşă pentru o lu-
crare eficace, şi adversarii sunt numeroşi.

10Dacă vine Timotei, vedeţi să fie fără teamă printre voi, căci el face
lucrarea Domnului, ca şi mine. 11Nimeni deci să nu-l dispreţuiască. Aju-
taţi-l să-şi continue în pace călătoria de întoarcere la mine, căci îl aştept
cu fraţii. 12Cât despre fratele Apolo, l-am încurajat mult să vină la voi cu
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15:54 Moartea... victorie: aluzie la Isaia 25:8.
15:55 Moarte... acul: citat din Osea 13:14. Acul este ca cel al albinelor, scorpionilor, lăcus-
telor. Întrucât el rănea şi chiar producea moartea, Paul îi atribuie morţii, personificate, un ac,
adică o armă mortală (păcatul este cauza morţii şi pedepsei, versetul 56).



fraţii, dar nu era deloc dorinţa lui să vină acum, însă va veni când va
avea ocazia.

13Fiţi vigilenţi! Staţi fermi în credinţă! Fiţi curajoşi! Întăriţi-vă! 14Tot
ce faceţi să fie făcut cu iubire!

15Vă îndemn, fraţilor – ştiţi că familia lui Ştefana este primul rod al
Ahaiein şi că s-a consacrat în serviciul sfinţilor – 16supuneţi-vă unor ast-
fel de oameni, ca şi tuturor celor care lucrează şi se ostenesc cu ei!

17Mă bucur de prezenţa lui Ştefana, a lui Fortunatus şi a lui Ahaicus,
pentru că au suplinit absenţa voastră. 18Ei au înviorat spiritul meu şi al
vostru. De aceea, apreciaţi asemenea oameni!

19Adunările din Asia vă salută. Aquila şi Prisca, împreună cu Aduna-
rea care se strânge în casa lor, vă salută călduros în Domnul. 20Toţi fra-
ţii vă salută. Salutaţi-vă unul pe altul cu un sărut sfânt! 21Eu, Paul, vă
salut cu propria mea mână.

22Dacă cineva nu-L iubeşte pe Domnul [Iesus Cristos], să fie bleste-
mat! Maranata.n 23Graţia Domnului Iesus [Cristos] să fie cu voi! 24Iubi-
rea mea este cu voi toţi în Cristos Iesus.
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16:15 Ahaia: provincia a cărei capitală era oraşul Corint.
16:22 Maranata: expresie aramaică însemnând Domnul vine sau vino, Doamne!



A doua scrisoare a lui Paul către Corinteni
A doua scrisoare adresată corintenilor a fost redactată de

apostolul Paul cam prin 55-57 d.Cr. Paul îşi dă osteneala, cu răb-
dare şi iubire, să-i ducă mai departe pe credincioşii din Corint şi
să combată atitudini greşite, ca şi calomnii îndreptate împotriva
persoanei sale.

Introducere şi salut

1Paul, apostol al lui Iesus Cristos prin voia lui Dumnezeu, şi fratele Ti-
motei, către Adunarea lui Dumnezeu care este în Corint şi către toţi

sfinţiin care sunt în toată Ahaia: 2graţie şi pace de la Dumnezeu, Tatăl
nostru, şi de la Domnul Iesus Cristos!

Necaz şi mângâiere în lucrarea apostolului 2.Cor.4:8-18; 2.Tim.2:8
3Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iesus Cristos,

Tatăl îndurărilor şi Dumnezeul oricărei încurajări! 4El ne încurajează în
orice necaz al nostru, ca să-i putem încuraja pe cei care sunt în orice
necaz cu încurajarea pe care o primim noi înşine de la Dumnezeu. 5În-
tr-adevăr, aşa cum suferinţele lui Cristos sunt ale noastre din abundenţă,
tot astfel, prin Cristos, este abundentă şi încurajarea noastră.

6Dacă suntem în necaz, este pentru încurajarea şi salvarea voastră;
dacă suntem încurajaţi, e pentru încurajarea voastră, care se arată efici-
entă în răbdarea aceloraşi suferinţe ca cele pe care le îndurăm şi noi. 7Iar
speranţa noastră cu privire la voi este fermă, pentru că ştim că dacă aveţi
parte de suferinţe, aveţi parte şi de încurajare.

8Nu dorim să fiţi neinformaţi, fraţilor, de necazul care a dat peste noi
în Asia, pentru că am fost copleşiţi la extrem, dincolo de puterile noas-
tre, aşa încât am pierdut şi speranţa de a rămâne în viaţă. 9Într-adevăr, în
inima noastră am simţit sentinţa de moarte, ca să nu ne mai punem încre-
derea în noi înşine, ci în Dumnezeu, care învie morţii. 10El ne-a scăpat
dintr-un aşa mare pericol de moarte şi încă ne va scăpa. Da, avem în El
această speranţă că încă ne va scăpa, 11în timp ce ne veţi ajuta la aceasta
prin rugăciune. Atunci mulţi vor mulţumi cu privire la noi pentru darul
care ni s-a acordat ca răspuns la rugăciunile multora.

Apărare contra reproşurilor. Sinceritatea apostolului şi
promisiunile lui Dumnezeu 1.Tes.2:3-12; 1.Cor.4:18-21; 16:5-7
12Într-adevăr, iată motivul nostru de laudă şi mărturia conştiinţei noas-

tre: ne-am comportat în lume, şi mai ales faţă de voi, cu simplitatea şi
sinceritatea care vin de la Dumnezeu, nu cu o înţelepciune omenească,
ci în graţia lui Dumnezeu. 13Noi nu vă scriem altceva decât ce citiţi şi în-
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ţelegeţi, şi sper că veţi înţelege pe deplin, 14întrucât aţi şi înţeles parţial
că noi suntem motivul vostru de mândrie, aşa cum şi voi veţi fi al nos-
tru, în ziua Domnului nostru Iesus.

15Cu această siguranţă voiam mai întâi să vin la voi, ca să beneficiaţi
de două ori. 16Voiam să trec pe la voi în drum spre Macedonia, apoi să
revin din Macedonia la voi şi să fiu trimis de voi în Iudeea. 17Plănuind
lucrul acesta, am dat deci dovadă de iresponsabilitate sau îmi fac planu-
rile în mod omenesc, cu rezultatul că în mine sunt „da, da“ şi „nu, nu“
în acelaşi timp?

18Dar, pe cât de adevărat este că Dumnezeu e fidel, mesajul nostru
pentru voi nu este „da“ şi „nu“. 19Într-adevăr, Fiul lui Dumnezeu, Iesus
Cristos, care a fost predicat în mijlocul vostru de către mine, Silvanus şi
Timotei, nu a fost „da“ şi „nu“. Dimpotrivă, în El nu este decât „da“.
20Căci indiferent câte sunt promisiunile lui Dumnezeu, ele sunt „da“ în
Cristos. De aceea, prin El este şi „amen“-ul spus de noi pentru gloria lui
Dumnezeu. 21Ori, Cel care ne întăreşte cu voi în Cristos şi care ne-a uns
e Dumnezeu; 22El ne-a şi sigilat cu sigiliul Său şi ne-a dat Spiritul în
inimă ca o garanţie.

23Cât despre mine, Îl iau pe Dumnezeu ca martor asupra vieţii mele
că pentru a vă menaja nu m-am mai întors în Corint. 24Nu că am vrea să
dominăm peste credinţa voastră, ci mai degrabă să contribuim la bucu-
ria voastră, căci sunteţi fermi în credinţă.

2Am decis deci în mine însumi să nu mă întorc la voi în întristare.
2Într-adevăr, dacă eu vă întristez, cine poate să mă înveselească dacă

nu cel pe care l-am întristat? 3Am scris aşa cum am făcut-o pentru a nu
fi întristat, la sosirea mea, de cei care ar fi trebuit să mă bucure, pentru
că am încredere în voi toţi că bucuria mea este bucuria voastră a tuturor.
4Căci v-am scris cu multă durere şi nelinişte a inimii şi cu multe lacrimi,
nu ca să vă întristaţi, ci ca să ştiţi ce iubire debordantă am faţă de voi.

Iertare pentru cei vinovaţi 2.Cor.7:5-16; Lc.17:3
5Dacă cineva a fost un motiv de întristare, nu pe mine m-a întristat,

ci pe voi toţi, cel puţin într-o anumită măsură, ca să nu spun prea mult.
6Pedeapsa dată de majoritatea dintre voi este suficientă pentru acest om.
7Acum, dimpotrivă, ar trebui mai degrabă să-l iertaţi şi să-l încurajaţi, ca
să nu fie copleşit de prea multă întristare.

8De aceea, vă îndemn să-l asiguraţi de iubirea voastră faţă de el, 9căci
de aceea v-am şi scris: ca să ştiu, punându-vă la încercare, dacă sunteţi
ascultători în toate lucrurile. 10Ori, pe cine iertaţi voi, îl iert şi eu. Şi în-
tr-adevăr, ce am iertat, dacă am avut ceva să iert, am făcut-o din cauza
voastră, în prezenţa lui Cristos, 11ca să nu ne păcălească Satan, pentru că
ştim foarte bine ce planuri are.
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Lucrarea apostolului de predicare a evangheliei
12Când am sosit în Troas pentru a predica evanghelia lui Cristos, deşi

îmi deschisese acolo o uşă, 13n-am avut linişte în spiritul meu, pentru că
nu l-am găsit pe fratele meu Titus. De aceea, mi-am luat rămas-bun de
la ei şi m-am dus în Macedonia.

14Dar mulţumiri să-I fie aduse lui Dumnezeu, care ne face totdeauna
să triumfăm în Cristos şi care răspândeşte pretutindeni, prin noi, parfu-
mul cunoaşterii Lui! 15Într-adevăr, noi suntem pentru Dumnezeu miro-
sul plăcut al lui Cristos printre cei care sunt salvaţi şi printre cei care
pier: 16pentru unii, un miros de moarte care duce la moarte, pentru alţii,
un miros de viaţă care duce la viaţă. Şi cine este la înălţimea însărcină-
rii? 17Într-adevăr, noi nu falsificăm Cuvântul lui Dumnezeu, cum fac
alţii, ci vorbim cu sinceritate, din partea lui Dumnezeu, în Cristos şi îna-
intea lui Dumnezeu.

3Începem oare din nou să ne recomandăm singuri? Sau avem nevoie,
ca unii, de scrisori de recomandare pentru voi, sau din partea voas-

tră? 2Voi sunteţi scrisoarea noastră, scrisă în inima noastră, cunoscută şi
citită de toţi oamenii. 3Este limpede că sunteţi o scrisoare a lui Cristos,
rezultatul lucrării noastre, scrisă nu cu cerneală, ci cu Spiritul Dumne-
zeului cel viu, nu pe table de piatră, ci pe table care sunt inimi omeneşti.

4O asemenea încredere avem, prin Cristos, înaintea lui Dumnezeu.
5Nu spun că suntem capabili, prin noi înşine, să considerăm ceva ca ve-
nind de la noi înşine. Capacitatea noastră, dimpotrivă, vine de la Dum-
nezeu. 6El ne-a şi făcut în stare să fim servitorii unui nou legământ, nu
al literei, ci al Spiritului; căci litera ucide, dar Spiritul dă viaţă.

Gloria noului legământ. Lucrarea dreptitudinii
7Ori, dacă lucrarea morţiin, gravată cu litere pe pietre, a fost glorioasă,

până acolo că israeliţii nu puteau să-şi aţintească privirile asupra feţei lui
Moise, din cauza gloriei care îi radia pe faţă, şi care totuşi era trecătoare,
8cu cât mai glorioasă va fi lucrarea Spiritului! 9Pentru că, dacă în lucra-
rea ce aduce condamnare era glorie, lucrarea ce aduce dreptitudine
abundă şi mai mult în glorie, 10iar ceea ce odată a avut glorie şi-a pier-
dut gloria, din cauza gloriei mai mari. 11Dacă ceea ce era trecător a venit
cu glorie, cu atât mai mult ceea ce rămâne a venit în glorie.

12Deci, întrucât avem o asemenea speranţă, lucrăm cu mare îndrăz-
neală, 13nu ca Moise, care şi-a pus un văl peste faţă pentru a împiedica
poporul Israel să se uite la ea, în timp ce strălucirea ei trecea. 14Dar min-
tea lor era închisă. Până în ziua de astăzi, acelaşi văl rămâne neridicat
când citesc ei din Vechiul Legământ, pentru că doar în Cristos acest văl
este dat la o parte. 15Până astăzi, oricând e citit Moise, pe mintea lor este
un văl, 16dar atunci când cineva se întoarce la Domnul, vălul e dat la o
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parte.
17Domnul este Spirit, iar acolo unde e prezent Spiritul Domnului este

libertate. 18Noi toţi, cu feţe neacoperite, vedem gloria Domnului, ca în-
tr-o oglindă, şi suntem transformaţi în asemănarea Sa din glorie în glo-
rien; aceasta vine de la Domnul, care este Spirit.

Sinceritatea şi puterea predicării evangheliei 1.Tes.2:1

4De aceea, întrucât prin îndurarea lui Dumnezeu avem această lucrare,
nu ne pierdem curajul, 2ci am renunţat la faptele ascunse din cauza ru-

şinii, nu ne purtăm cu viclenie, nici nu falsificăm Cuvântul lui Dumne-
zeu. Dimpotrivă, prin declararea pe faţă a adevărului ne recomandăm
pe noi înşine conştiinţei oricărui om înaintea lui Dumnezeu.

3Dacă evanghelia noastră este ascunsă, e ascunsă pentru cei aflaţi pe
calea pierzării, 4pentru cei necredincioşi, a căror minte a orbit-o dum-
nezeul acestei lumi, ca să nu vadă lumina evangheliei gloriei lui Cristos,
care este imaginea lui Dumnezeu. 5Noi nu ne predicăm pe noi înşine, ci
pe Iesus Cristos ca Domn, iar pe noi înşine ca sclavii voştri din cauza lui
Iesus.

6Pentru că Dumnezeu, care a spus: „Lumina să strălucească din întu-
nericn“, este Cel care a strălucit în inima noastră, ca să ne dea lumina cu-
noaşterii gloriei lui Dumnezeu în Persoana lui Iesus Cristos.

O comoară în vase de lut 2.Cor.6:3-10; 1:5-11; 2.Tim.2:8-11
7Dar noi avem această comoară în vase de lut, pentru ca această pu-

tere extraordinară să fie văzută că vine de la Dumnezeu şi nu de la noi.
8Suntem presaţi din toate părţile, dar nu zdrobiţi; neliniştiţi, dar nu dispe-
raţi; 9persecutaţi, dar nu abandonaţi; doborâţi la pământ, dar nu distruşi.
10Purtăm totdeauna în corpul nostru agonia [Domnului] Iesus, pentru ca
şi viaţa lui Iesus să fie arătată clar în corpul nostru. 11Într-adevăr, noi
care trăim suntem fără încetare daţi la moarte din cauza lui Iesus, pen-
tru ca şi viaţa lui Iesus să fie arătată clar în corpul nostru muritor. 12Ast-
fel, moartea este la lucru în noi, iar viaţa în voi.

13Şi cum avem acelaşi spirit de credinţă conform cu ceea ce este scris:
Am crezut, de aceea am vorbit,n şi noi credem, şi de aceea vorbim. 14Ştim
într-adevăr că Cel care L-a înviat pe Domnul Iesus ne va învia şi pe noi
cu Iesus şi ne va duce împreună cu voi să stăm înaintea Lui. 15Da, toate
acestea se întâmplă din cauza voastră, pentru ca graţia, care se răspân-
deşte la tot mai mulţi oameni, să facă să abunde aducerea de mulţumiri
spre gloria lui Dumnezeu.
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Necaz trecător şi glorie eternă Rom.8:17-18
16De aceea, noi nu ne pierdem curajul. Şi chiar dacă fiinţa noastră ex-

terioară se distruge, fiinţa noastră interioară este reînnoită din zi în zi.
17Într-adevăr, dificultăţile noastre uşoare din prezent produc pentru noi
o greutate eternă de glorie, cu mult dincolo de orice comparaţie. 18Ast-
fel, noi nu privim la ce este vizibil, ci la ce e invizibil, căci realităţile vi-
zibile sunt trecătoare, pe când cele invizibile sunt eterne.

5Noi ştim, într-adevăr, că dacă cortul nostru pământesc în care trăim
este distrus, avem o clădire de la Dumnezeu, o casă eternă în cer, ne-

construită de mâini omeneşti. 2Şi oftăm în acest cort, cu dorinţa arză-
toare să ne îmbrăcăm cu locuinţa noastră cerească, 3întrucât, după ce am
fost astfel îmbrăcaţi, nu vom fi găsiţi goi. 4Într-adevăr, în timp ce sun-
tem în acest cort oftăm, copleşiţi, pentru că nu vrem să ne dezbrăcăm,
ci dimpotrivă să ne îmbrăcăm, astfel încât ce e muritor să fie înghiţit de
viaţă. 5Şi Cel care ne-a pregătit pentru aceasta este Dumnezeu, care
ne-a dat Spiritul ca garanţie.

6Noi suntem deci totdeauna încrezători şi ştim că, atâta timp cât sun-
tem acasă în corp, suntem departe de Domnul, 7căci umblăm prin credin-
ţă şi nu prin vedere. 8Da, suntem încrezători şi ne-ar plăcea mai mult să
părăsim acest corp şi să ne ducem acasă la Domnul. 9Şi astfel, ne stră-
duim să-I fim plăcuţi, fie că trăim în acest corp, fie că îl părăsim. 10În-
tr-adevăr, toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui
Cristos, ca fiecare să primească ce merită pentru ceea ce a făcut în timp
ce era în corp, fie bine, fie rău.

Lucrarea de împăcare Io.3:16-18; 1.Tim.2:3-7; Rom.5:1-11
11Astfel deci, întrucât ştim ce este teama de Domnul, încercăm să-i

convingem pe oameni. E limpede pentru Dumnezeu ceea ce suntem noi
şi sper că este limpede şi pentru conştiinţa voastră. 12Noi nu ne reco-
mandăm din nou faţă de voi, ci vă dăm o ocazie de a avea un motiv de
laudă cu privire la noi, ca să puteţi răspunde celor care se laudă cu ce se
vede şi nu cu ce este în inimă. 13Într-adevăr, dacă nu suntem întregi la
minte, e pentru Dumnezeu; dacă suntem întregi la minte este pentru voi.

14Iubirea lui Cristos ne constrânge, întrucât suntem convinşi că Unul
a murit pentru toţi şi de aceea toţi au murit. 15El a murit pentru toţi, pen-
tru ca cei vii să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel care a murit
şi a înviat pentru ei.

16Astfel, de acum noi nu mai privim pe nimeni din punct de vedere lu-
mesc. Şi chiar dacă odată L-am cunoscut pe Cristos în acest fel, acum
nu-L mai cunoaştem aşa. 17De aceea, dacă cineva este în Cristos, e o crea-
ţie nouă. Lucrurile vechi s-au dus; iată, toate lucrurile au devenit noi.

18Toate acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu Sine prin
[Iesus] Cristos şi care ne-a dat lucrarea de împăcare: 19adică Dumnezeu
împăca lumea cu Sine în Cristos, nemaiimputându-le oamenilor greşe-
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lile, şi ne-a încredinţat nouă cuvântul împăcării. 20Noi suntem deci nişte
ambasadori pentru Cristos, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi. Vă
implorăm în numele lui Cristos: lăsaţi-vă împăcaţi cu Dumnezeu! 21[În-
tr-adevăr,] pe Cel care n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pen-
tru noi, ca noi să devenim în El dreptitudinea lui Dumnezeu.

Dedicarea şi fidelitatea apostolului
1.Tes.2:1-13; 2.Tim.3:10-11; 2.Cor.11:23-30; Fap.20:18-35

6Întrucât noi lucrăm cu Dumnezeu, vă îndemnăm să nu primiţi graţia
lui Dumnezeu în zadar. 2Într-adevăr, El spune: În momentul favora-

bil te-am ascultat, iar în ziua salvării te-am ajutat.n Iată, acum este mo-
mentul favorabil; iată, acum e ziua salvării.

3Noi nu vrem să fim un obstacol în nimic şi pentru nimeni, ca lucra-
rea noastră să fie fără reproş. 4Dimpotrivă, ne recomandăm pe noi înşi-
ne în orice privinţă ca nişte servitori ai lui Dumnezeu printr-o mare per-
severenţă în suferinţe, în nevoi, în chinuri, 5sub lovituri, în închisori, răs-
coale, munci obositoare, în lipsă de somn şi de hrană, 6în puritate, în cu-
noştinţă, în răbdare, în bunătate, prin Spiritul Sfânt, printr-o iubire sin-
ceră, 7prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, prin armele
dreptitudinii din mâna dreaptă şi din cea stângă; 8prin glorie şi dezonoa-
re, printr-o reputaţie bună şi o reputaţie proastă; suntem consideraţi ca
nişte impostori, deşi spunem adevărul; 9ca nişte necunoscuţi, deşi bine
cunoscuţi; ca murind, şi totuşi iată că trăim. Suntem ca nişte condamnaţi,
şi totuşi nu daţi la moarte; 10ca nişte întristaţi, şi totuşi suntem totdeauna
veseli; ca nişte săraci, şi totuşi îi îmbogăţim pe mulţi; ca neavând nimic,
şi totuşi posedând totul.

11V-am vorbit pe faţă, corintenilor, inima noastră vă stă larg deschisă.
12Noi vă cuprindem cu o mare afecţiune, dar voi nu ne daţi loc în inima
voastră. 13Ca să mă răsplătiţi – vă vorbesc ca unor copii – lărgiţi-vă şi voi
inima!

Chemarea lui Dumnezeu la separare
1.Cor.10:14-22; Ef.5:5-11; Ap.18:4
14Nu vă înjugaţi în mod inegal cu cei necredincioşi! Ce are de-a face

dreptitudinea cu nelegiuirea? Sau ce au în comun lumina şi întunericul?
15Ce armonie există între Cristos şi diavol? Sau ce comuniune are un
credincios cu un necredincios? 16Ce acord este între templul lui Dumne-
zeu şi idoli? Într-adevăr, noi suntem Templul Dumnezeului cel viu, cum
a zis Dumnezeu: „Voi locui şi voi umbla în mijlocul lor; voi fi Dumne-
zeul lor, iar ei vor fi poporul Meu.n 17De aceea, ieşiţi din mijlocul lor şi
separaţi-vă, zice Domnul; nu vă atingeţi de ce este necurat, şi Eu vă voi
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primi.n 18Voi fi pentru voi un Tată, iar voi veţi fi pentru Mine nişte fii şi
fiice“,n zice Domnul atotputernic.

7Iubiţilor, întrucât avem aceste promisiuni, să ne purificăm de tot ce
ne pângăreşte corpul şi spiritul, ducându-ne sfinţenia până la capăt în

teamă de Dumnezeu.

Bucuria apostolului pentru căinţa celor din Adunare 1.Tes.3:5-9
2Faceţi-ne un loc în inima voastră! N-am făcut rău nimănui, n-am

ruinat pe nimeni, n-am exploatat pe nimeni. 3Nu vorbesc astfel ca să vă
condamn, căci am spus deja că sunteţi în inimile noastre, astfel încât să
murim cu voi şi să trăim cu voi. 4Am o mare încredere în voi; am toate
motivele să fiu mândru de voi; sunt mult încurajat, debordând de bucu-
rie în toate dificultăţile noastre.

5Într-adevăr, de la sosirea noastră în Macedonia, n-am cunoscut
odihna; eram dimpotrivă presaţi din toate părţile; lupte în afară, temeri
înăuntru. 6Dar Dumnezeu, care-i mângâie pe cei abătuţi, ne-a încurajat
prin venirea lui Titus, 7şi nu numai prin venirea lui, ci şi prin încuraja-
rea pe care a primit-o de la voi. El ne-a povestit despre dorul vostru, des-
pre lacrimile voastre, despre zelul vostru pentru mine, astfel încât bucu-
ria mea a fost cu atât mai mare.

8Chiar dacă v-am întristat prin scrisoarea mea, nu regret. Şi chiar dacă
am regretat – căci văd că această scrisoare v-a întristat, deşi doar pentru
un timp –, 9mă bucur acum, nu pentru că aţi fost întristaţi, ci pentru că
întristarea voastră v-a făcut să vă schimbaţi atitudinea, căci aţi fost în-
tristaţi după voia lui Dumnezeu, ca să nu suferiţi nicio pierdere prin noi.
10Într-adevăr, întristarea după voia lui Dumnezeu produce o pocăinţăn

care conduce la salvare şi care nu se regretă niciodată, în timp ce întris-
tarea lumii produce moartea. 11Aceeaşi întristare după voia lui Dumne-
zeu, vedeţi ce sârguinţă a produs în voi! Ce dezvinovăţire, ce indignare,
ce teamă, ce dorinţă arzătoare, ce zel, ce pedepsire a răului comis! Aţi
dovedit în orice privinţă că eraţi nevinovaţi în această chestiune.

12Deci, dacă v-am scris, n-a fost nici din cauza celui care a comis
răul, nici din cauza celui care l-a suferit, ci ca sârguinţa voastră pentru
noi să fie făcută evidentă printre voi înaintea lui Dumnezeu. 13Iată de ce
am fost încurajaţi. Dar pe lângă încurajarea noastră, ne-am bucurat cu
mult mai mult de bucuria lui Titus, pentru că spiritul lui a fost înviorat
de voi toţi. 14Dacă m-am lăudat puţin cu voi înaintea lui, n-am avut de
ce să roşesc, ci, aşa cum tot ce v-am spus s-a dovedit adevărat, tot aşa şi
lauda noastră cu voi înaintea lui Titus s-a dovedit adevărată. 15Şi afec-
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ţiunea lui pentru voi este cu atât mai mare când îşi aminteşte de ascul-
tarea voastră a tuturor şi de primirea pe care i-aţi făcut-o cu teamă şi
profund respect. 16Mă bucur că în toate pot avea încredere în voi.

Colecta pentru Adunarea din Ierusalim Fap.11:27-29

8Acum, fraţilor, dorim să vă facem cunoscută graţia pe care Dumne-
zeu a dat-o Adunărilor din Macedonia: 2chiar în mijlocul marii în-

cercări a suferinţei lor, bucuria lor debordantă şi sărăcia lor profundă au
făcut să se reverse bogăţia dărniciei lor. 3Depun mărturie că ei au dat de
bunăvoie, după mijloacele lor şi chiar dincolo de mijloacele lor, 4şi
ne-au cerut cu multă insistenţă favoarea de a lua parte la această lucrare
pentru sfinţi. 5Ei au făcut nu doar ce aşteptam noi, ci s-au dat mai întâi
pe ei înşişi Domnului, apoi nouă, prin voia lui Dumnezeu. 6Prin urmare,
l-am îndemnat pe Titus ca, aşa cum începuse deja, să ducă la bun sfâr-
şit şi la voi această lucrare de dărnicie. 7Dar aşa cum excelaţi în toate: în
credinţă, în vorbire, în cunoştinţă, în orice fel de zel şi în iubirea voas-
tră pentru noi, vedeţi să excelaţi şi în această lucrare de binefacere.

8Nu vă spun aceasta ca să vă dau un ordin, ci ca să pun la încercare
sinceritatea iubirii voastre prin exemplul zelului altora. 9Într-adevăr, voi
cunoaşteţi graţia Domnului nostru Iesus Cristos: de dragul vostru, El a
devenit sărac, deşi era bogat, pentru ca voi, prin sărăcia Lui, să vă îm-
bogăţiţi. 10Şi îmi dau părerea în această privinţă, căci aceasta este în
avantajul vostru, pentru că de anul trecut aţi fost primii nu numai ca să
faceţi o colectă, ci să şi aveţi dorinţa de a o face. 11Acum terminaţi lu-
crarea, pentru ca realizarea ei în funcţie de mijloacele voastre să cores-
pundă entuziasmului cu care aţi dorit s-o faceţi. 12Căci dacă există
entuziasm, darul este primit potrivit cu ce are cineva, nu cu ce nu are.

13Dorinţa noastră nu este ca alţii să fie uşuraţi, în timp ce voi sunteţi
împovăraţi, ci să fie egalitate: 14în împrejurările actuale, surplusul vos-
tru va completa lipsurile lor, pentru ca şi surplusul lor să completeze lip-
surile voastre, ca să fie o egalitate, 15după cum este scris: Cine adunase
mult nu avea surplus, iar cine adunase puţin nu ducea lipsă.n

Trimiterea lui Titus şi a altor fraţi 1.Cor.16:1-4; 2.Cor.9:1-5
16Îi mulţumesc lui Dumnezeu, care a pus în inima lui Titus acelaşi

zel pentru voi. 17Într-adevăr, el nu numai că a acceptat îndemnul nostru,
ci a plecat la voi mai zelos şi din proprie iniţiativă. 18Îl trimitem cu el pe
fratele care este lăudat de toate Adunările din cauza predicării evanghe-
liei. 19Mai mult, el a fost ales de Adunări ca să fie tovarăşul nostru de
drum în acest gest de dărnicie, pe care îl îndeplinim spre gloria Dom-
nului Însuşi şi ca dovadă a dorinţei noastre de a ajuta. 20Vrem să evităm
orice critică în privinţa acestui dar generos administrat de noi, 21căci
avem grijă să facem ce este bine nu numai înaintea Domnului, ci şi îna-
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intea oamenilor.
22Îl trimitem cu ei pe fratele nostru, care ne-a dovedit adesea în multe

feluri că este zelos, dar acum şi mai zelos, din cauza marii lui încrederi
în voi. 23În ce-l priveşte pe Titus, el este partenerul meu şi colaboratorul
meu pentru voi; cât despre fraţii noştri, ei sunt trimişii Adunărilor, glo-
ria lui Cristos. 24În faţa Adunărilor, daţi-le deci dovada iubirii voastre şi
arătaţi-le că avem motiv să fim mândri de voi.

Roadele generozităţii

9Nu este nevoie să vă scriu despre această lucrare faţă de sfinţi. 2Eu cu-
nosc într-adevăr tragerea voastră de inimă cu care mă laud în faţa

macedonenilor afirmând că Ahaia este gata încă de anul trecut, şi zelul
vostru i-a stimulat pe cei mai mulţi dintre ei. 3Îi trimit însă pe fraţi pen-
tru ca lauda noastră să nu fie dezminţită în această privinţă şi să fiţi gata,
aşa cum am spus. 4Dacă macedonenii vin cu mine şi vă găsesc nepregă-
tiţi, noi – ca să nu mai spun despre voi – am fi făcuţi de ruşine cu pri-
vire la această încredere. 5Am considerat deci necesar să-i îndemn pe
fraţi să se ducă la voi înainte de mine ca să pregătească darul generos pe
care l-aţi promis deja, pentru ca în felul acesta să fie gata ca un dar ge-
neros, nu ca unul dat în silă.

Cine seamănă din belşug va secera din belşug
6Să ştiţi: cine seamănă puţin va secera puţin, iar cine seamănă din

belşug va secera din belşug. 7Fiecare să dea aşa cum şi-a propus în inimă,
fără regret sau împotriva voinţei lui, căci Dumnezeu îl iubeşte pe dătă-
torul voios. 8Dumnezeu poate să vă dea din abundenţă orice binecuvân-
tări pământeşti, pentru ca, având totdeauna tot ce aveţi nevoie, să aveţi
cu prisosinţă pentru orice lucrare bună, 9după cum este scris: Şi-a îm-
părţit binefacerile, a dat celor săraci, dreptitudinea lui rămâne pentru
totdeauna.n

10Cel care furnizează sămânţă semănătorului şi pâine pentru hrana
luin vă va furniza şi vă va înmulţi sămânţa, şi va face să crească roadele
dreptitudinii voastre; 11veţi fi îmbogăţiţi din orice punct de vedere pen-
tru orice fel de dărnicie care, prin noi, va produce mulţumiri aduse lui
Dumnezeu. 12Într-adevăr, ajutorul dat de această colectă nu numai că
împlineşte nevoile sfinţilor, ci se şi revarsă prin multe mulţumiri aduse
lui Dumnezeu. 13Din cauza dovezii date de această lucrare, ei Îl vor glo-
rifica pe Dumnezeu pentru ascultarea care însoţeşte mărturisirea de către
voi a evangheliei lui Cristos şi pentru generozitatea contribuţiei voastre
faţă de ei şi faţă de toţi, 14în timp ce şi ei, prin rugăciune pentru voi, nu
mai pot de dorul vostru, datorită graţiei extrem de mari pe care v-a
dat-o Dumnezeu. 15Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Său
de nedescris!
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Paul îşi apără apostolatul 1.Cor.2:1-5; Rom.15:17-19

10Eu însumi, Paul, vă îndemn, prin blândeţea şi bunătatea lui Cris-
tos, eu, care sunt „umil“ când sunt faţă în faţă cu voi, dar „cura-

jos“ când sunt departe de voi; 2vă rog ca, atunci când voi veni, să nu
trebuiască să fiu tot atât de „curajos“ cât mă aştept să fiu faţă de unii
care cred că noi trăim după standardele acestei lumi!

3Căci deşi trăim în lume, nu ne luptăm cum o face lumea. 4Într-ade-
văr, armele cu care luptăm nu sunt omeneşti, ci sunt puternice prin Dum-
nezeu pentru demolarea fortăreţelor; noi demolăm argumentele 5şi orice
obstacol care se ridică cu aroganţă împotriva cunoaşterii lui Dumnezeu,
şi luăm captiv orice gând ca să-l ducem la ascultarea de Cristos. 6Şi sun-
tem gata să pedepsim orice neascultare, de îndată ce ascultarea voastră
va fi deplină.

7Voi vă uitaţi doar la suprafaţa lucrurilor. Dacă cineva este convins că
e al lui Cristos, ar trebui să ia din nou în considerare faptul că aşa cum
este el al lui Cristos, tot aşa suntem şi noi.

8Şi chiar dacă m-aş lăuda ceva mai mult cu autoritatea pe care ne-a
dat-o Domnul pentru edificarea şi nu pentru dărâmarea voastră, n-aş fi
făcut de ruşine. 9Nu vreau să par că încerc să vă îngrozesc prin scriso-
rile mele. 10Vă scriu astfel pentru că se spune: „Scrisorile lui sunt cu
greutate şi puternice, dar în persoană este slab, iar vorbirea lui e vrednică
de dispreţ“. 11Un asemenea om ar trebui să ia în considerare faptul că
aşa cum suntem în cuvântul nostru scris când suntem absenţi, tot aşa
vom fi şi în acţiunile noastre când vom fi prezenţi.

12Noi n-am îndrăzni să ne declarăm egali sau să ne comparăm cu unii
dintre cei care se recomandă singuri. Dar, de fapt, măsurându-se după
propriile lor standarde şi comparându-se cu ei înşişi, nu se arată prea in-
teligenţi. 13Cât despre noi, nu ne lăudăm în mod exagerat, ci numai în li-
mita câmpului de acţiune pe care ni l-a repartizat Dumnezeu făcându-ne
să ajungem până la voi.

14Căci nu ne depăşim limitele, ca şi cum n-am fi ajuns până la voi,
căci într-adevăr până la voi am ajuns cu evanghelia lui Cristos. 15Nu ne
lăudăm în mod exagerat, adică cu ostenelile altora, ci speranţa noastră
este ca, pe măsură ce creşte credinţa voastră, să ne vedem lucrarea cres-
când şi mai mult între voi, în propriul nostru câmp de acţiune. 16Vom
putea atunci să evanghelizăm regiunile situate dincolo de voi, fără să ne
lăudăm cu o lucrare deja făcută de alţii în propriul lor câmp de acţiune.
17Dar, cine se laudă să se laude în Domnul.n 18Într-adevăr, nu cel care se
recomandă singur este aprobat, ci cel pe care îl recomandă Domnul.

2.Corinteni 10:1-18282

10:17 Cine... Domnul: citat din Ieremia 9:24.



Lucrarea lui Paul şi înşelarea prin falşii apostoli
Gal.1:6-9; 3:1; 4:9-20; 2.Cor.12:11-15; Mt.7:15-20; Rom.16:17-18

11De-aţi putea suporta din partea mea un pic de nebunie! Dar de
fapt faceţi aceasta. 2Într-adevăr, sunt gelos pentru voi cu o gelozie

divină, căci v-am logodit cu un singur soţ ca să vă prezint lui Cristos ca
o fecioară pură. 3Mi-e teamă însă că, aşa cum şarpele a înşelat-o pe Eva
cu viclenia lui, gândurile voastre să nu se corupă şi să se abată de la sim-
plitatea şi puritatea faţă de Cristos.

4Într-adevăr, dacă vine cineva să vă predice un alt Iesus decât Cel pe
care L-am predicat noi sau dacă primiţi un alt spirit decât Cel pe care
L-aţi primit sau o altă evanghelie decât cea pe care aţi acceptat-o, îl su-
portaţi foarte bine.

5Ori, eu consider că n-am fost în nimic inferior acestor super-apostoli.
6Dacă sunt incompetent în ce priveşte vorbirea, totuşi nu sunt aşa şi în
ce priveşte cunoştinţa, şi v-am arătat limpede lucrul acesta în orice pri-
vinţă.

7Sau am comis oare un păcat umilindu-mă pe mine însumi pentru ca
voi să fiţi înălţaţi când v-am predicat în mod gratuit evanghelia lui Dum-
nezeu? 8Am „prădat“ alte Adunări, primind de la ele o plată pentru a vă
servi pe voi. 9Iar când eram la voi şi am avut nevoie de ceva, n-am fost
o povară pentru nimeni, căci fraţii veniţi din Macedonia mi-au împlinit
nevoile. M-am ferit să vă fiu o povară în vreun fel şi voi continua să fac
aşa. 10Pe adevărul lui Cristos din mine, vă asigur că nimeni din regiunile
Ahaiei nu-mi va opri această laudă a mea. 11De ce? Pentru că nu vă iu-
besc? Dumnezeu ştie că vă iubesc! 12Dar acţionez astfel, şi o voi mai
face, ca să tai ocazia de la cei care caută o ocazie de a fi consideraţi egali
cu noi în lucrurile cu care se laudă.

13Căci asemenea oameni sunt apostoli falşi, lucrători înşelători de-
ghizaţi în apostoli ai lui Cristos. 14Şi nu este de mirare, pentru că însuşi
Satan se deghizează în înger de lumină. 15Nu e deci mare lucru dacă şi
servitorii lui se deghizează în servitori ai dreptitudinii. Sfârşitul lor va fi
conform faptelor lor.

Suferinţa în lucrarea apostolică 1.Cor.15:10; 4:9-13; 2.Cor.6:3-10
16Vă repet: nimeni să nu creadă că sunt nebun, sau atunci accepta-

ţi-mă ca nebun, pentru ca şi eu să mă pot lăuda puţin! 17Ceea ce voi spune
nu este în spiritul Domnului, ci ca prin nebunie, cu siguranţa că am mo-
tive să mă laud. 18Întrucât mulţi se laudă după criterii pur omeneşti, mă
voi lăuda şi eu. 19Într-adevăr, voi îi suportaţi de bunăvoie pe cei nebuni,
dat fiindcă sunteţi aşa de înţelepţi: 20voi suportaţi dacă cineva vă face
sclavi, dacă vă exploatează, dacă se foloseşte de voi, dacă vă tratează
cu aroganţă, dacă vă loveşte peste faţă.

21Spre ruşinea mea, recunosc că am fost prea slabi pentru aceasta!
Totuşi, tot ce poate îndrăzni cineva să spună – vorbesc ca un nebun –, şi
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eu îndrăznesc să spun. 22Sunt ein evrei? Şi eu sunt. Sunt ei israeliţi? Şi
eu sunt. Sunt ei descendenţi ai lui Abraham? Şi eu sunt. 23Sunt ei servi-
tori ai lui Cristos? – Vorbesc ca un nebun. – Eu sunt mai mult. Am lu-
crat mult mai din greu, am fost în închisoare de mai multe ori, am fost
sub lovituri mult mai mult, am fost de multe ori în pericol de moarte.
24De cinci ori am primit de la evrei 40 de lovituri fără una, 25de trei ori
am fost bătut cu nuiele, o dată am fost împroşcat cu pietre, de trei ori am
naufragiat, am petrecut o zi şi o noapte în mare.

26Am fost adesea în călătorii, în pericol pe râuri, în pericol din partea
tâlharilor, în pericol din partea compatrioţilor mei, în pericol din partea
neevreilor, în pericol în oraşe, în pericol în deşerturi, în pericol pe mare,
în pericol printre aşa-zişii fraţi. 27Am cunoscut munca grea şi istovitoare,
am fost deseori privat de somn, flămând şi însetat, adesea în posturi, în
frig şi fără haine. 28Pe lângă toate celelalte, sunt asaltat în fiecare zi de
grija pe care o am pentru toate Adunările. 29Cine este slab, fără să fiu şi
eu slab? Cine cade în păcat, fără ca eu să simt o durere arzătoare?

30Dacă trebuie să mă laud, mă voi lăuda cu ceea ce îmi arată slăbiciu-
nea. 31Dumnezeu, care este Tatăl Domnului Iesus [Cristos] şi care e bine-
cuvântat pentru totdeauna, ştie că nu mint. 32În Damasc, guvernatorul
regelui Areta păzea oraşul damascenilor pentru că voia să mă aresteze.
33Dar am fost coborât într-un coş, printr-o fereastră în zid, şi am scăpat
din mâinile lui.

Puterea lui Dumnezeu lucrează în slăbiciunea servitorului Său

12Trebuie oare să mă laud? Deşi nu-mi este de folos, voi merge to-
tuşi la viziunile şi la revelaţiile Domnului. 2Cunosc un om în Cris-

tos care, acum 14 ani, a fost dus până în al treilea cer (nu ştiu dacă în corp
sau în afara corpului, Dumnezeu ştie). 3Şi ştiu că acest om (nu ştiu dacă
în corp sau în afara corpului, Dumnezeu ştie) 4a fost dus în paradis şi a
auzit cuvinte de nespus, care nu-i sunt permise omului să le spună. 5Cu
un astfel de om mă voi lăuda, dar cu mine însumi nu mă voi lăuda, decât
cu slăbiciunile mele. 6Dacă aş vrea să mă laud, n-aş fi nebun, căci aş
zice adevărul, dar mă abţin, ca nu cumva să aibă cineva o părere mai
înaltă decât ceea ce vede în mine sau aude de la mine.

7Şi ca să nu mă îngâmf din cauza acestor revelaţii extraordinare,
mi-a fost dat un ghimpen în carne, un mesager al lui Satan, ca să mă lo-
vească şi să mă împiedice să mă îngâmf. 8De trei ori I-am cerut Domnu-
lui să-l îndepărteze de mine, 9şi El mi-a spus: „Graţia Mea îţi este de-a-
juns, căci puterea Mea e făcută perfectă în slăbiciune“. De aceea, mă
voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui
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Cristos să locuiască în mine. 10De aceea, sunt mulţumit în slăbiciuni, în
insulte, în privaţiuni, în persecuţii şi dificultăţi, pentru Cristos, căci când
sunt slab, atunci sunt tare.

Lupta apostolului pentru Biserică 2.Cor.11; 13:1-10
11Am fost nebun [lăudându-mă astfel], dar voi m-aţi forţat la aceasta.

Eu ar fi trebuit să fiu recomandat de voi, căci n-am fost în nimic inferior
acestor „super-apostoli“, chiar dacă nu sunt nimic. 12Semnele lucrării
mele de apostol – semne, minuni şi miracole – au fost făcute în mijlo-
cul vostru cu toată perseverenţa. 13În ce aţi fost mai puţin bine trataţi
decât celelalte Adunări, dacă nu în faptul că nu v-am fost o povară? Ier-
taţi-mi această „nedreptate“!

14Iată că pentru a treia oară sunt gata să vin la voi, şi nu vă voi fi o po-
vară, căci nu caut bunurile voastre, ci pe voi înşivă. Într-adevăr, nu co-
piii ar trebui să strângă pentru părinţi, ci părinţii pentru copiii lor. 15Cât
despre mine, voi face foarte bucuros cheltuieli şi mă voi cheltui pe mine
însumi pentru voi. Dacă eu vă iubesc mai mult, voi mă iubiţi mai puţin?

16Aşa să fie! Nu v-am fost o povară, dar, viclean cum sunt, v-am prins
prin înşelătorien! 17V-am exploatat oare prin vreunul dintre cei pe care vi
i-am trimis? 18L-am încurajat pe Titus să se ducă la voi şi l-am trimis cu
el pe fratele nostru. Oare v-a exploatat Titus? N-am umblat noi în ace-
laşi spirit, pe aceleaşi urme?

19Aţi crezut în tot acest timp că ne apărăm înaintea voastră? Înaintea
lui Dumnezeu, în Cristos, vorbim noi, şi toate acestea, iubiţilor, pentru
edificarea voastră. 20Mi-e teamă, într-adevăr, ca la venirea mea să nu vă
găsesc aşa cum aş vrea şi nici voi să nu mă găsiţi aşa cum aţi vrea.
Mi-e teamă că voi găsi certuri, gelozie, izbucniri de mânie, rivalităţi,
vorbiri de rău, bârfă, îngâmfare, tulburări. 21Mi-e teamă ca la venirea
mea Dumnezeul meu să nu mă umilească din nou înaintea voastră şi să
plâng pentru mulţi care au continuat în păcatele lor din trecut şi care nu
s-au pocăit de necurăţenia, de imoralitatea sexuală şi de desfrânarea pe
care le-au practicat.

Îndemnuri finale şi salutări 2.Cor.12:19-21; 10:1-10

13Aceasta va fi a treia mea vizită la voi. Orice chestiune trebuie să
fie confirmată prin declaraţia a doi sau trei martori.n 2Am zis deja

celor care continuă în păcatele lor dinainte şi tuturor celorlalţi când eram
cu voi în a doua mea vizită, şi o repet acum în absenţa mea: dacă vin din
nou, nu voi fi indulgent, 3întrucât voi căutaţi o dovadă a faptului că Cris-
tos vorbeşte în mine. Într-adevăr, El nu este slab faţă de voi, ci e puter-
nic printre voi. 4Căci deşi Cristos a fost crucificat în slăbiciune, totuşi
trăieşte prin puterea lui Dumnezeu. Şi noi suntem slabi în El, dar vom
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trăi cu El prin puterea lui Dumnezeu îndreptată spre voi.
5Examinaţi-vă voi înşivă ca să ştiţi dacă sunteţi în credinţă; testa-

ţi-vă pe voi înşivă! Nu realizaţi cu privire la voi înşivă că Iesus Cristos
este în voi? Desigur, dacă nu cumva aţi căzut la test. 6Dar sper că veţi re-
cunoaşte că noi n-am căzut la test. 7Totuşi, ne rugăm lui Dumnezeu să
nu faceţi nimic rău, nu ca oamenii să vadă că am trecut testul, ci ca voi
să faceţi binele, chiar dacă noi părem să fi căzut la test. 8Într-adevăr, noi
nu putem face nimic împotriva adevărului, ci numai pentru adevăr. 9Ne
bucurăm de fiecare dată când noi suntem slabi, iar voi sunteţi puternici.
Ceea ce cerem în rugăciunile noastre este perfecţionarea voastră. 10Iată
de ce vă scriu acestea când sunt absent: ca atunci când voi fi prezent să
nu fiu nevoit să dau dovadă de severitate, conform cu autoritatea pe care
mi-a dat-o Domnul pentru edificare şi nu pentru distrugere.

11În rest, fraţilor, bucuraţi-vă, tindeţi spre perfecţiune, încurajaţi-vă
unii pe alţii, gândiţi la fel, trăiţi în pace, şi Dumnezeul iubirii şi al păcii
va fi cu voi. 12Salutaţi-vă unii pe alţii cu un sărut sfânt! Toţi sfinţii vă sa-
lută. 13Graţia Domnului Iesus Cristos, iubirea lui Dumnezeu şi comu-
niunea Spiritului Sfânt să fie cu voi toţi!
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Scrisoarea lui Paul către Galateni
Apostolul Paul şi-a redactat cam prin 48 d.Cr. scrisoarea către

diferite Adunări din provincia romană Galaţia (situată în Turcia de
azi). Aceste Adunări tinere, alcătuite predominant din foşti păgâni,
fuseseră făcute nesigure prin apariţia unor învăţători evrei care
afirmau că trebuie să te laşi circumcis şi astfel să intri în legămân-
tul Legii Israelului pentru a fi salvat. În această scriere, care are
multe trăsături comune cu Scrisoarea către Romani, Paul comba-
te pe larg această învăţătură greşită care a zdruncinat bazele
evangheliei biblice despre salvarea prin credinţa în Iesus Cristos.

Introducere şi salut Rom.1:1-7

1Paul, apostol trimis nu de oameni, nici printr-un om, ci prin Iesus
Cristos şi Dumnezeu Tatăl, care L-a înviat, 2şi toţi fraţii care sunt cu

mine, către Adunările Galaţiei: 3graţia şi pacea să vă fie date din partea
lui Dumnezeu, Tatăl nostru, şi a Domnului Iesus Cristos. 4El S-a dat pe
Sine Însuşi pentru păcatele noastre, ca să ne scape din această epocă rea,
în conformitate cu voia lui Dumnezeu, Tatăl nostru, 5Căruia să-I fie glo-
ria pentru totdeauna! Amen.

Avertizare privind o altă evanghelie Gal.3:1-5; 4:9-20; 5:1-12
6Mă mir că Îl părăsiţi atât de repede pe Cel care v-a chemat prin gra-

ţia lui Cristos pentru o altă evanghelie. 7Nu că există o altă evanghelie,
dar sunt unii care vă tulbură şi vor să deformeze evanghelia lui Cristos.

8Dar chiar dacă noi înşine sau un înger din cer v-ar predica o altă
evanghelie decât cea pe care v-am predicat-o, să fie blestemat! 9Aşa cum
am spus deja, tot aşa vă repet şi acum: dacă cineva vă predică o altă
evanghelie decât cea pe care aţi primit-o, să fie blestemat! 10Acum, caut
eu oare favoarea oamenilor, sau a lui Dumnezeu? Sau încerc eu oare să
plac oamenilor? Dacă aş mai încerca încă să plac oamenilor, n-aş fi un
sclav al lui Cristos!

Chemarea divină a apostolului Paul Fap.9:1-20; 22:3-16
11Vă fac cunoscut, fraţilor, că evanghelia pe care am predicat-o eu nu

este de origine omenească. 12Într-adevăr, n-am primit-o, nici n-am învă-
ţat-o de la vreun om, ci am primit-o printr-o revelaţie a lui Iesus Cristos.

13Căci voi aţi auzit despre modul meu de viaţă de pe când eram în iu-
daism: persecutam violent Biserica lui Dumnezeu, încercam s-o distrug
14şi eram mai avansat în iudaism decât mulţi dintre cei de vârsta mea
între compatrioţii mei, fiind extrem de zelos pentru tradiţiile strămoşi-
lor mei. 15Dar când lui Dumnezeu, care m-a pus deoparte încă din pân-
tecele mamei mele şi m-a chemat prin graţia Lui, I-a plăcut 16să-L reve-
leze pe Fiul Său în mine, ca să-L predic printre neevrei, n-am consultat
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pe nimeni, 17nici nu m-am dus la Ierusalim la cei care erau apostoli îna-
intea mea, ci am plecat imediat în Arabia, apoi m-am reîntors în Da-
masc.

18Apoi, după trei ani, m-am dus la Ierusalim ca să fac cunoştinţă cu
Petru şi am rămas la el 15 zile. 19Dar n-am văzut niciun alt apostol, în
afară de Iacob, fratele Domnului. 20În ceea ce vă scriu, vă asigur înain-
tea lui Dumnezeu că nu mint! 21M-am dus apoi în regiunile Siriei şi Ci-
liciei. 22Ori, nu eram cunoscut personal de Adunările din Iudeea care
sunt în Cristos. 23Ele doar auziseră spunându-se: „Cel care ne persecuta
înainte predică acum credinţa pe care se străduia altădată s-o distrugă“,
24şi Îl glorificau pe Dumnezeu din cauza mea.

Recunoaşterea lucrării apostolice a lui Paul de către Petru, Iacob
şi Ioan Fap.15:1-29

2Apoi, după 14 ani, m-am dus din nou la Ierusalim cu Barnaba; îl lua-
sem şi pe Titus cu mine. 2M-am dus ca urmare a unei revelaţii şi

le-am prezentat evanghelia pe care o predic eu printre neevrei; le-am
expus-o în particular celor care sunt cei mai respectaţi, ca să nu alerg
sau să fi alergat în zadar. 3Totuşi, nici chiar Titus, care era cu mine, deşi
era grec, n-a fost constrâns să se lase circumcis, 4din cauza aşa-zişilor
fraţi, care se strecuraseră pe furiş între noi ca să spioneze libertatea pe
care o avem în Iesus Cristos, pentru a ne duce la sclavie. 5Nu le-am cedat
nici măcar o clipă, pentru ca adevărul evangheliei să rămână permanent
cu voi.

6Cât despre cei care păreau să fie importanţi – orice ar fi fost ei altă-
dată, nu contează pentru mine: Dumnezeu nu este părtinitor –, n-au adău-
gat nimic mesajului meu. 7Dimpotrivă, au văzut că mie îmi fusese încre-
dinţată evanghelia pentru cei necircumcişi, ca şi lui Petru pentru cei cir-
cumcişin 8– căci Cel care a lucrat în Petru, făcându-l apostol pentru cei
circumcişi, a lucrat şi în mine, făcându-mă apostol pentru neevrei – 9şi
au recunoscut graţia care îmi fusese acordată. Iacob, Cefan şi Ioan, care
sunt consideraţi ca stâlpi, au dat mâna cu mine şi cu Barnaba ca semn al
parteneriatului nostru, şi anume ca noi să mergem la neevrei, iar ei la
cei circumcişi. 10Ne-au cerut doar să ne amintim de cei săraci, lucru pe
care l-am şi făcut.

Paul i se opune lui Petru în Antiohia Fap.11:1-18; 15:7-11
11Dar când Petru a venit în Antiohia, m-am opus lui pe faţă, pentru că

era vrednic de mustrare. 12Într-adevăr, înainte de a veni câţiva oameni de
la Iacob, el mânca cu neevreii, dar când au venit ei a început să se retragă
şi stătea la distanţă, temându-se de cei circumcişi. 13Ceilalţi evrei i s-au
alăturat în ipocrizia lui, astfel încât până şi Barnaba s-a lăsat dus de ipo-
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crizia lor. 14Când i-am văzut că nu umblau în conformitate cu adevărul
evangheliei, i-am spus lui Petru înaintea tuturor: „Dacă tu, care eşti
evreu, trăieşti ca un neevreu şi nu ca un evreu, de ce vrei să-i constrângi
pe neevrei să se comporte ca nişte evrei?“

Îndreptăţit prin Cristos – crucificat cu Cristos Rom.3:21
15Noi suntem evrei prin naştere şi nu păcătoşi din alte naţiuni. 16To-

tuşi, ştim că omul nu este declarat drept pe baza faptelor Legii, ci prin
credinţa în Iesus Cristos. Astfel, şi noi am crezut în Cristos Iesus ca să
fim declaraţi drepţi pe baza credinţei în Cristos şi nu a faptelor Legii, în-
trucât nimeni nu va fi considerat drept pe baza faptelor Legii. 17Dar dacă,
în timp ce căutam să fim declaraţi drepţi în Cristos, am fost şi noi găsiţi
păcătoşi, aceasta înseamnă că Cristos ar fi un servitor al păcatului? În ni-
ciun caz! 18Într-adevăr, dacă reconstruiesc ceea ce am distrusn, dovedesc
că sunt un om care încalcă Legea. 19Căci eu, prin Lege, am murit faţă de
Lege, ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Am fost crucificat cu Cristos; 20nu
mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine, iar viaţa pe care o trăiesc acum
în corp o trăiesc prin credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi
S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine. 21Eu nu resping graţia lui Dumnezeu;
într-adevăr, dacă dreptitudinea se obţine prin Lege, atunci Cristos a murit
în zadar.

Dreptitudinea este dobândită prin credinţă şi nu prin Lege
Rom.3:19–4:25

3Galateni nechibzuiţi! Cine v-a fascinat [ca să nu mai ascultaţi de ade-
văr] pe voi, în ochii cărora Iesus Cristos a fost descris ca fiind cruci-

ficat? 2Iată ce vreau să aflu de la voi: aţi primit Spiritul ca urmare a
faptelor Legii sau ca urmare a ascultării cu credinţă? 3Sunteţi chiar aşa
de nechibzuiţi? După ce aţi început prin Spirit, vreţi acum să sfârşiţi prin
propriile forţe? 4Aţi suferit aşa de mult în zadar? Dacă într-adevăr a fost
în zadar! 5Cine vă acordă Spiritul şi face miracole printre voi o face ca
urmare a faptelor Legii sau ca urmare a ascultării cu credinţă?

6Aşa cum Abraham L-a crezut pe Dumnezeu şi aceasta i s-a conside-
rat ca dreptitudine,n 7înţelegeţi deci că numai cei care au credinţa sunt
fiii lui Abraham! 8Ori Scriptura prevedea că Dumnezeu îi va considera
pe neevrei ca drepţi pe baza credinţei, şi ea i-a dat dinainte această veste
bună lui Abraham: Toate naţiunile vor fi binecuvântate în tine!n 9Astfel,
cei care cred sunt binecuvântaţi cu Abraham cel credincios.

10Într-adevăr, toţi cei care se bazează pe faptele Legii sunt sub bles-
tem, căci este scris: Blestemat să fie oricine nu perseverează în toate lu-
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crurile care sunt scrise în cartea Legii pentru a le pune în practică.n

11Este evident că nimeni nu e declarat drept înaintea lui Dumnezeu în
cadrul Legii, pentru că se spune: Cel drept va trăi prin credinţă.n 12Ori,
Legea nu se bazează pe credinţă; dimpotrivă, ea zice: Omul care va pune
aceste reguli în practică va trăi prin ele.n 13Cristos ne-a răscumpărat de
blestemul Legii, devenind blestem pentru noi, pentru că este scris: Bles-
temat este oricine e atârnat pe lemn,n 14pentru ca în Cristos Iesus bine-
cuvântarea lui Abraham să vină asupra neevreilor, ca să primim prin
credinţă Spiritul care fusese promis.

Salvarea este dată pe baza promisiunii, nu pe baza Legii
Fap.3:25-26; Rom.4:13-17; 10:4-13; Ef.3:6
15Fraţilor, voi lua un exemplu din viaţa de fiecare zi: aşa cum nimeni

nu poate anula sau adăuga ceva unui testament care a fost validat, la fel
este şi aici. 16Ori, promisiunile i-au fost făcute lui Abraham şi descenden-
tului său. Nu se spune „şi descendenţilor“, ca şi cum ar fi vorba de mai
mulţi, ci este vorba de unul singur: descendentului său,n adică Cristos.
17Iată ce vreau să spun: un testament pe care l-a validat Dumnezeu,
Legea care a intrat în vigoare cu 430 de ani mai târziu nu poate să-l anu-
leze şi să facă astfel promisiunea fără efect. 18Într-adevăr, dacă moşte-
nirea ar fi bazată pe Lege, ea nu ar mai fi bazată pe promisiune, ori
printr-o promisiune i-a dat-o Dumnezeu lui Abraham ca favoare.

19Atunci, care a fost scopul Legii? Ea a fost adăugată din cauza în-
călcărilor, până când va veni Descendentul căruia I-a fost făcută promi-
siunea. Ea a fost promulgată de îngeri, printr-un mediator. 20Totuşi, un
mediator nu face medierea doar pentru o singură parte, ori Dumnezeu
este singur. 21Deci Legea e contra promisiunilor lui Dumnezeu? În niciun
caz! Căci dacă ar fi fost dată o Lege în stare să dea viaţă, dreptitudinea
ar veni cu adevărat din Lege. 22Dar Scriptura i-a închis pe toţi oamenii
sub păcat, pentru ca ceea ce fusese promis să fie acordat prin credinţa în
Cristos Iesus celor care cred.

Sclavia faţă de Lege şi înfierea în Cristos
23Înainte de a veni credinţa, noi eram ţinuţi sub paza Legii, închişi

până ce avea să fie revelată credinţa. 24Astfel, Legea a fost ghidul însăr-
cinat să ne conducă la Cristos, ca să fim declaraţi drepţi pe baza credin-
ţei. 25De când a venit credinţa, nu mai suntem supuşi acestui ghid. 26Căci
voi sunteţi toţi fii ai lui Dumnezeu prin credinţa în Cristos Iesus; 27în-
tr-adevăr, voi toţi care aţi fost botezaţi în Cristos v-aţi îmbrăcat cu Cris-
tos. 28Nu mai există nici evreu, nici neevreu, nu mai există nici sclav,
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nici om liber, nu mai există nici parte bărbătească, nici parte femeiască,
căci voi sunteţi toţi una în Cristos Iesus. 29Dacă Îi aparţineţi lui Cristos,
atunci sunteţi sămânţa lui Abraham şi moştenitori conform promisiunii.

Adopţia credincioşilor

4Iată ce vreau să spun: cât timp moştenitorul este copil, nu diferă cu
nimic de un sclav, deşi e stăpânul întregii averi. 2El este supus tuto-

rilor şi administratorilor până la momentul stabilit de tatăl său. 3În ace-
laşi fel, şi noi, când eram copii, eram sclavi ai principiilor elementareale
lumiin.

4Dar, când s-a împlinit timpul, Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său, năs-
cut dintr-o femeie, născut sub Lege, 5ca să-i răscumpere pe cei care erau
sub Lege, pentru a primi adopţia ca fii. 6Iar pentru că voi sunteţi fiii Săi,
Dumnezeu a trimis în inima noastră Spiritul Fiului Său care strigă:
„Abba! Tată!“ 7Astfel, tu nu mai eşti sclav, ci fiu; iar dacă eşti fiu, Dum-
nezeu te-a făcut şi moştenitor.

Mustrarea făcută de apostol Col.2; 2.Cor.11:1-4; 11:13-15
8Odinioară, când nu-L cunoşteaţi pe Dumnezeu, eraţi sclavii celor

care prin natură nu sunt dumnezei. 9Dar acum că aţi ajuns să-L cunoaş-
teţi pe Dumnezeu, sau mai degrabă să fiţi cunoscuţi de Dumnezeu, cum
vă puteţi întoarce din nou la aceste principii elementare fără putere şi
sărace? Vreţi să deveniţi iarăşi sclavii lor? 10Voi ţineţi zile, luni, anotim-
puri şi ani. 11Mi-e teamă pentru voi să nu mă fi ostenit în zadar printre
voi.

12Fraţilor, vă rog să fiţi ca mine, căci şi eu am fost ca voi! Nu mi-aţi
făcut nimic rău, 13dar ştiţi că din cauza unei boli v-am predicat evan-
ghelia prima dată. 14Chiar dacă boala mea a fost o încercare pentru voi,
n-aţi arătat nici dispreţ, nici dezgust; dimpotrivă, m-aţi primit ca pe un
înger al lui Dumnezeu, ca pe Cristos Iesus. 15Unde este deci fericirea
voastră? Într-adevăr, pot să vă depun mărturie că, dacă ar fi fost posibil,
v-aţi fi scos ochii ca să mi-i daţi. 16Am devenit acum duşmanul vostru
pentru că v-am spus adevărul?

17Zelul pe care aceşti oamenin îl manifestă pentru voi nu este pur, ci
vor să vă izoleze de mine, ca să fiţi zeloşi pentru ei. 18E frumos să aveţi
totdeauna zel pentru ce este bine, şi nu numai când sunt eu prezent prin-
tre voi. 19Copiii mei, pentru care simt din nou durerile naşterii pentru
voi, până când Cristos ia formă în voi, 20tare aş vrea să fiu prezent lângă
voi şi să-mi schimb tonul, pentru că sunt nedumerit cu privire la voi!
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Copiii sclavei şi copiii femeii libere
21Spuneţi-mi voi, care vreţi să fiţi sub Lege, nu auziţi ce spune Legea?

22Într-adevăr, este scris că Abraham a avut doi fiin: unul din femeia sclavă
şi unul din femeia liberă. 23Dar cel din sclavă s-a născut în mod normal,
pe când cel din femeia liberă este rodul promisiunii.

24Aceste lucruri sunt exprimate ca o alegorie, căci aceste două femei
reprezintă două legăminte. Unul vine de la Muntele Sinain şi dă naştere
unor sclavi: este Hagar. 25Într-adevăr, Hagar e Muntele Sinai din Arabia
şi ea corespunde Ierusalimului actual care trăieşte în sclavie cu copiii
lui. 26Dar Ierusalimul de sus este liber, el care e mama noastră. 27De fapt,
este scris: Bucură-te, tu, femeie sterilă, tu care nu ai copii! Izbucneşte
şi strigă tare, tu, care nu ai cunoscut durerile naşterii! Într-adevăr, co-
piii femeii părăsite sunt mai numeroşi decât cei ai femeii căsătorite.n

28Voi, fraţilor, ca şi Isaac, sunteţi copiii promisiunii. 29Pe atunci, fiul
născut în mod normal îl persecuta pe cel născut potrivit Spiritului, şi la
fel este şi acum. 30Dar ce spune Scriptura? Izgoneşte-o pe sclavă şi pe fiul
ei, căci fiul sclavei nu va moşteni cu fiul femeii libere.n 31De aceea, fra-
ţilor, noi nu suntem copiii sclavei, ci ai femeii libere.

Libertatea în Cristos şi înşelarea făcută de iudaizatorii eretici
Rom.7:1-6; Gal.2:3-5; 2:15-21; Fap.15:1-31

5Cristos ne-a eliberat pentru libertate. Staţi deci ferm şi nu vă lăsaţi ia-
răşi ademeniţi de un jug al sclaviei. 2Iată, eu, Paul, vă spun: Dacă vă

lăsaţi circumcişi, Cristos nu vă va fi de niciun folos. 3Şi declar încă o dată
oricărui om care se lasă circumcis că este dator să ţină toată Legea.
4V-aţi separat de Cristos, voi care încercaţi să fiţi consideraţi drepţi prin
Lege, aţi căzut din graţie. 5Căci noi aşteptăm cu ardoare prin lucrarea
Spiritului, prin credinţă, dreptitudinea pe care o sperăm. 6Într-adevăr, în
Cristos Iesus nu contează nici circumcizia, nici necircumcizia, ci numai
credinţa care acţionează prin iubire.

7Mai înainte, voi alergaţi bine; cine v-a împiedicat să ascultaţi de ade-
văr? 8Această influenţă nu vine de la Cel care vă cheamă. 9Puţină droj-
die face să dospească tot aluatul. 10Am încredere în Domnul că în ceea
ce vă priveşte nu veţi gândi altfel. Dar cel care vă tulbură, oricine ar fi
el, îşi va suporta condamnarea. 11Cât despre mine, fraţilor, de ce mai sunt
persecutat, dacă predic încă circumcizia? În acest caz, scandalul crucii
a fost anulat! 12Şi de s-ar şi mutilan cei care vă tulbură!

13Voi aţi fost chemaţi la libertate, fraţilor. Numai, nu lăsaţi ca această
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libertate să devină un pretext pentru a urma dorinţele naturii voastre pă-
cătoase; dimpotrivă, serviţi-vă prin iubire unii pe alţii ca nişte sclavi.
14Într-adevăr, Legea în întregimea ei este împlinită în această singură
poruncă: Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi!n 15Dar dacă vă muşcaţi
şi vă mâncaţi unii pe alţii, veţi sfârşi prin a vă distruge unii pe alţii.

Îndemn la umblare în Spirit Rom.8:1-14; Ef.5:1-12; Col.3:5
16Vă spun deci: umblaţi prin Spirit şi nu veţi împlini dorinţele natu-

rii voastre păcătoase. 17Într-adevăr, natura păcătoasă are dorinţe contrare
Spiritului, iar Spiritul are dorinţe contrare celor ale naturii păcătoase.
Acestea sunt opuse între ele, astfel încât nu puteţi face ceea ce aţi vrea.
18Totuşi, dacă sunteţi conduşi de Spirit, nu sunteţi sub Lege.

19Lucrările naturii păcătoase sunt evidente: [adulterul], imoralitatea
sexuală, impuritatea, indecenţa, 20idolatria, magia, certurile, rivalitatea,
gelozia, izbucnirile de mânie, ambiţia egoistă, dezbinările, partidele,
21invidia, [omorurile], beţia, orgiile şi alte lucruri ca acestea. Vă averti-
zez, cum am făcut deja: cei care practică asemenea lucruri nu vor moş-
teni Regatul lui Dumnezeu.

22Dar rodul Spiritului este iubirea, bucuria, pacea, răbdarea, bunăta-
tea, amabilitatea, fidelitatea, 23blândeţea, stăpânirea de sine. Împotriva
unor asemenea atitudini nu există Lege.

24Cei care Îi aparţin lui Cristos Iesus şi-au crucificat natura păcătoasă
împreună cu pasiunile şi dorinţele ei. 25Dacă trăim prin Spirit, să şi um-
blăm conduşi de Spirit, 26să nu fim plini de sine, provocându-ne şi invi-
diindu-ne unii pe alţii.

Umblarea spirituală în viaţa Adunării Rom.12:9-21; 15:1-7

6Fraţilor, dacă cineva este surprins în vreo greşeală, voi, care trăiţi
prin Spirit, aduceţi-l înapoi la calea dreaptă într-un spirit de blândeţe.

Veghează asupra ta, ca să nu fii şi tu ispitit! 2Purtaţi-vă poverile unii al-
tora, şi veţi împlini astfel legea lui Cristos! 3Dacă cineva crede că este
ceva, când el nu e nimic, se înşală singur. 4Fiecare să-şi pună la încercare
propria lucrare, şi atunci va avea de ce să fie mândru prin raport cu el în-
suşi şi nu prin comparaţie cu altul, 5căci fiecare îşi va purta propria res-
ponsabilitate.

6Cine este învăţat din Cuvânt trebuie să facă parte din bunurile lui
celui care îl învaţă.

7Nu vă înşelaţi: Dumnezeu nu Se lasă batjocorit! Ce seamănă omul
va şi recolta. 8Cine seamănă ca să-şi satisfacă propria natură păcătoasă
va recolta din ea putrezirea, dar cine seamănă pentru Spirit va recolta
din Spirit viaţă eternă. 9Să nu ne pierdem curajul făcând binele, căci, la
timpul cuvenit, vom culege roadele, dacă nu obosim. 10Astfel deci, cât
timp avem ocazia, să practicăm binele faţă de toţi, şi mai ales faţă de
fraţii în credinţă.
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Încheierea scrisorii. Crucea lui Iesus Cristos şi noua creaţie
Fil.3:2-21; Gal.5:5-10
11Vedeţi cu ce litere mari v-am scris cu propria mea mână! 12Toţi cei

care vor să facă o bună impresie în exterior vă obligă să vă lăsaţi cir-
cumcişi, numai ca să nu fie persecutaţi pentru crucea lui Cristos. 13În-
tr-adevăr, nici chiar cei circumcişi nu respectă Legea, dar ei vor să fiţi
circumcişi ca să se poată lăuda cu carnea voastră.

14În ce mă priveşte, să mă ferească Dumnezeu să mă laud cu altceva
decât cu crucea Domnului nostru Iesus Cristos, prin care lumea este cru-
cificată pentru mine, aşa cum sunt şi eu pentru lume. 15Într-adevăr, [în
Cristos Iesus,] nici circumcizia, nici necircumcizia nu au vreo impor-
tanţă, ci faptul de a fi o nouă creaţie. 16Pace şi îndurare peste toţi cei care
vor urma această regulă şi peste Israelul lui Dumnezeu!

17De acum, nimeni să nu-mi mai provoace supărări, pentru că port pe
corpul meu semnele [Domnului] Iesus! 18Fraţilor, graţia Domnului nos-
tru Iesus Cristos să fie cu spiritul vostru! Amen.
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Scrisoarea lui Paul către Efeseni
Scrisoarea către efeseni a fost redactată de apostolul Paul

cam prin anul 60 d.Cr., pe când se afla în prima sa detenţie din
Roma, şi adresată Adunării din marele oraş Efes în Asia Mică (cf.
Fapte 19). Paul dă creştinilor de acolo o privire de ansamblu asu-
pra darurilor şi binecuvântărilor divine pe care le-au primit prin co-
muniunea lor spirituală cu Cristos. Prin credinţă, ei Îi aparţineau
acum Domnului Iesus Cristos înviat şi aflat în cer, ei erau „în Cris-
tos“, şi Paul le arată tot ce primeşte un credincios prin Cristos. În
a doua parte a scrisorii, Paul se ocupă de modul de viaţă care ar
trebui să urmeze din privilegiile şi binecuvântările celor salvaţi.

Introducere şi salut

1Paul, apostol al lui Cristos Iesus prin voia lui Dumnezeu, către sfin-
ţiin care sunt în Efes şi către credincioşii în Cristos Iesus: 2graţian şi

pacea să vă fie date din partea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, şi a Domnu-
lui Iesus Cristos!

Graţia glorioasă a lui Dumnezeu şi binecuvântările credincioşi-
lor în Cristos 1.Pt.1:1-5; 2.Tes.2:13-14; Rom.8:28-30; 2.Cor.1:19-22

3Binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tată al Domnului nostru Iesus Cris-
tos, care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare spirituală în lo-
curile cereşti, în Cristos! 4Căci Dumnezeu ne-a ales în El înainte de
crearea lumii ca să fim sfinţi şi ireproşabili înaintea Lui. În iubirea Sa,
5El ne-a predestinat să fim copiii Săi adoptivi prin Iesus Cristos, după
buna plăcere a voii Sale, 6pentru a lăuda gloria graţiei Sale, pe care
ne-a acordat-o cu generozitate în Cel Iubitn.

7În El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea greşelilor noas-
tre, în conformitate cu bogăţia graţiei Sale. 8Dumnezeu ne-a acordat-o
din abundenţă, cu toată înţelepciunea şi priceperea. 9El ne-a făcut cu-
noscut secretul voii Sale, conform cu buna Sa plăcere, pe care Şi-a pro-
pus-o în Cristos 10ca s-o realizeze când se va împlini timpul, adică să
reunească toate lucrurile sub autoritatea lui Mesian, atât ce este în cer, cât
şi ce e pe pământ. 11În El am fost desemnaţi ca moştenitori, fiind pre-
destinaţi după planul Celui care lucrează totul în conformitate cu inten-
ţia voii Sale, 12pentru ca noi, cei care am sperat mai înainte în Mesia, să
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fim spre lauda gloriei Lui.
13În El şi voi, după ce aţi auzit mesajul adevărului, evanghelia salvă-

rii voastre – după ce aţi şi crezut, aţi fost sigilaţi în El cu Spiritul Sfânt
care fusese promis. 14El este garanţia moştenirii noastre până la răs-
cumpărarea celor care sunt posesiunea lui Dumnezeu, spre lauda gloriei
Lui.

Rugăciune pentru cunoaşterea gloriei Domnului Iesus Cristos
Col.1:9-13; 2.Cor.4:6
15De aceea şi eu, după ce am auzit de credinţa voastră în Domnul

Iesus şi de iubirea voastră pentru toţi sfinţii, 16nu încetez să mulţumesc
pentru voi când vă amintesc în rugăciunile mele. 17Mă rog ca Dumnezeul
Domnului nostru Iesus Cristos, Tatăl gloriei, să vă dea un spirit de înţe-
lepciune şi de revelaţie în cunoaşterea Lui. 18Mă rog să vă lumineze ochii
inimii, ca să cunoaşteţi care este speranţa la care v-a chemat, care e bo-
găţia moştenirii Sale glorioase în cei sfinţi 19şi care este mărimea infinită
a puterii Lui faţă de noi care credem, potrivit eficacităţii puterii tăriei
Sale, 20pe care a exercitat-o în Cristos când L-a înviat şi L-a făcut să şadă
la dreapta Lui în locurile cereşti, 21mai presus de orice suveranitate, de
orice autoritate, de orice putere, de orice dominaţie şi de orice titlu care
poate fi dat, nu numai în această epocă, ci şi în cea viitoare. 22El a pus
toate lucrurile sub picioarele Luin şi L-a făcut cap peste orice lucru, pen-
tru Biserică, 23care este corpul Lui, plinătatea Celui care umple orice
lucru în orice fel.

Viaţa nouă în Cristos – un dar al graţiei lui Dumnezeu

2Cât despre voi, eraţi morţi din cauza greşelilor şi păcatelor voastre,
2în care trăiaţi altădată, conform modului de a trăi al acestei lumi,

conform prinţului puterii aerului,n al spiritului care este acum la lucru în
cei care sunt neascultători. 3Noi toţi trăiam altădată printre ei în poftele
naturii noastre păcătoase, împlinind dorinţele naturii păcătoase şi gân-
durilor noastre, şi eram prin natură obiecte ale mâniei, ca şi ceilalţi.

4Dar Dumnezeu, fiind bogat în îndurare, din cauza marii Sale iubiri
cu care ne-a iubit, 5pe noi care eram morţi în greşeli ne-a făcut vii cu
Cristos – prin graţie sunteţi salvaţi –, 6ne-a înviat cu Cristos şi ne-a făcut
să şedem cu El în locurile cereşti, în Cristos Iesus. 7El a făcut aceasta ca
să arate în epocile viitoare bogăţia infinită a graţiei Sale, prin bunătatea
pe care a manifestat-o faţă de noi în Cristos Iesus.

8Într-adevăr, prin graţie sunteţi salvaţi, prin intermediul credinţei –
şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu –, 9nu ca urmare
a faptelor, ca să nu se laude nimeni. 10Căci noi suntem opera lui Dum-
nezeu, creaţi în Cristos Iesus pentru nişte fapte bune pe care Dumnezeu
le-a pregătit mai dinainte ca să le practicăm.
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Evreii şi neevreii împăcaţi cu Dumnezeu şi făcuţi una prin
crucea lui Cristos Col.2:13-14; 1:20-22; Gal.3:28-29
11De aceea, amintiţi-vă că altădată voi care sunteţi neevrei prin naş-

tere şi numiţi „necircumcişi“ de către cei care îşi zic „circumcizia“,n cea
făcută în corp de mâinile oamenilor –, 12amintiţi-vă că pe timpul acela
eraţi fără Mesia, excluşi de la cetăţenie în Israel şi străini de legămintele
promisiunii, fără speranţă şi fără Dumnezeu în lume. 13Dar acum, în
Cristos Iesus, voi, care altădată eraţi departe, aţi fost aduşi aproape prin
sângele lui Cristos.

14Într-adevăr, El este pacea noastră, El care din cele două grupărin

n-a făcut decât una şi care a distrus zidul care îi separa, duşmănia, 15anu-
lând în carnea Lui Legea cu poruncile şi regulile ei, ca să creeze în Sine
Însuşi un singur om nou din cei doi, făcând astfel pace, 16şi în acest sin-
gur corp să-i împace pe amândoi cu Dumnezeu prin cruce, distrugând
prin ea duşmănia. 17El a venit să vă predice pace vouă, celor care eraţi
departe, şi pace celor care erau aproape,n 18pentru ca prin El să avem şi
unii şi ceilalţi acces la Tată într-un singur Spirit.

Biserica văzută ca Templu sfânt al lui Dumnezeu Ef.3:6; 1.Pt.2:4-5
19Astfel deci, acum nu mai sunteţi străini şi rezidenţi temporari, ci

sunteţi concetăţeni ai sfinţilor, membri ai familiei lui Dumnezeu. 20Voi
aţi fost edificaţi pe fundaţia apostolilor şi profeţilor, Cristos Iesus Însuşi
fiind piatra unghiulară. 21În El tot edificiul, bine coordonat, continuă să
crească pentru a fi un templu sfânt în Domnul. 22În El, şi voi sunteţi edi-
ficaţi cu ceilalţi ca să formaţi o locuinţă a lui Dumnezeu în Spirit.

Misterul lui Cristos este revelat – un Corp din evrei şi neevrei
Ef.1:9-10; Col.1:24-29; Rom.16:25-26; 1.Pt.1:10-12

3De aceea, eu, Paul, deţinut al lui Cristos Iesus pentru voi, neevreii...
2dacă aţi auzit cel puţin de administrarea graţiei lui Dumnezeu care

mi-a fost dată pentru voi. 3Prin revelaţie mi-a făcut El cunoscut acest
mister, aşa cum l-am descris deja pe scurt. 4Citind aceasta, vă puteţi da
seama de înţelegerea pe care o am eu cu privire la misterul lui Cristos.
5El n-a fost adus la cunoştinţa oamenilor din generaţiile trecute aşa cum
le-a fost revelat acum prin Spirit sfinţilor Săi apostoli şi profeţi. 6Acest
mister este că neevreii sunt comoştenitori cu evreii, că formează un sin-
gur corp cu ei şi că participă la aceeaşi promisiune [a lui Dumnezeu] în
Cristos Iesus prin evanghelie, 7al cărei servitor am devenit, conform da-
rului graţiei lui Dumnezeu, care mi-a fost acordat ca urmare a lucrării pu-
terii Sale.
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2:11 Circumcizia: Ritualul circumciziei era aplicat tuturor băieţeilor evrei; astfel, acest act
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8Deşi sunt mai neînsemnat decât cel mai neînsemnat dintre toţi copiii
lui Dumnezeu, mi-a fost acordată această graţie: să predic neevreilor bo-
găţiile infinite ale lui Cristos, 9adică să arăt limpede tuturor cum se rea-
lizează misterul ascuns din toată eternitatea în Dumnezeu, care a creat
totul [prin Iesus Cristos]. 10Intenţia Lui a fost ca acum, prin Biserică, în-
ţelepciunea foarte variată a lui Dumnezeu să le fie făcută cunoscută stă-
pânitorilor şi autorităţilor din locurile cereşti, 11în conformitate cu planul
etern pe care l-a realizat în Cristos Iesus, Domnul nostru. 12În Cristos,
prin credinţa în El, avem îndrăzneala de a ne apropia de Dumnezeu cu
încredere.

13De aceea, vă cer să nu vă pierdeţi curajul din cauza suferinţelor pe
care le îndur pentru voi: acestea sunt gloria voastră.

Rugăciune pentru cunoaşterea iubirii lui Cristos Col.2:1-3; 2:9-10
14Iată de ce îmi plec genunchii înaintea Tatălui [Domnului nostru

Iesus Cristos], din care îşi derivă numele orice familie în cer şi pe pă-
mânt. 16Mă rog ca El să vă dea, conform cu bogăţia gloriei Sale, să fiţi
puternic întăriţi prin Spiritul Lui în omul interior, 17astfel încât Cristos
să locuiască în inima voastră prin credinţă. Şi mă rog ca voi, fiind înrădă-
cinaţi şi întemeiaţi în iubire, 18să fiţi în stare să înţelegeţi cu toţi sfinţii
care este lărgimea, lungimea, înălţimea şi profunzimea iubirii lui Cris-
tos, 19şi să cunoaşteţi această iubire care depăşeşte cunoaşterea, ca să fiţi
umpluţi cu toată plinătatea lui Dumnezeu.

20A Celui care poate să facă, prin puterea care acţionează în noi, cu
mult mai mult decât tot ce cerem sau gândim, 21a Lui să fie gloria în Bi-
serică şi în Cristos Iesus, din generaţie în generaţie, pentru totdeauna!
Amen.

Unitatea Spiritului Col.3:12-14

4Vă încurajez deci, eu, deţinutul în Domnul, să vă comportaţi într-un
mod demn de chemarea pe care aţi primit-o, 2cu toată umilinţa şi

blândeţea, cu răbdare, suportându-vă unii pe alţii în iubire. 3Faceţi orice
efort pentru a păstra unitatea Spiritului prin legătura păcii. 4Există un
singur Corp şi un singur Spirit – aşa cum aţi şi fost chemaţi la o singură
speranţă prin vocaţia voastră. 5Există un singur Domn, o singură cre-
dinţă, un singur botez, 6un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor. El este
mai presus de toţi, prin toţi şi în [voi] toţi.

Darurile Cristosului înălţat şi edificarea Corpului lui Cristos
Col.2:1-7; 1.Cor.12:4-28; Rom.12:4-8
7Dar fiecăruia dintre noi graţia ne-a fost dată pe măsura darului lui

Cristos. 8De aceea se zice: El S-a suit la înălţime, a dus prizonieri şi a
dat daruri oamenilor.n 9Ori ce înseamnă: El S-a suit, dacă nu că [mai
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întâi] a coborât în regiunile mai de jos ale pământului? 10Cel care a co-
borât este acelaşi cu Cel care a urcat mai presus de toate cerurile ca să
umple tot universul.

11El este Cel care i-a dat pe unii ca apostoli, pe alţii ca profeţi, pe alţii
ca evanghelişti, pe alţii ca păstori şi învăţători, 12pentru echiparea sfin-
ţilor în vederea lucrării de servire pentru edificarea Corpului lui Cris-
tos, 13până când vom ajunge toţi la unitatea credinţei şi a cunoaşterii
Fiului lui Dumnezeu, la maturitatea adultului, la vârsta la care putem
primi plinătatea lui Cristos. 14Astfel, nu vom mai fi bebeluşi, mânaţi de
valuri şi duşi încoace şi încolo de orice vânt de învăţătură, prin şiretenia
oamenilor, prin abilitatea lor în manevrele de rătăcire. 15Dar spunând
adevărul în iubire, să creştem în orice privinţă spre Cel care este Capul,
Cristos. 16Din El tot Corpul, bine coordonat şi ţinut laolaltă prin orice li-
gament de susţinere, creşte şi se edifică pe sine însuşi în iubire, în func-
ţie de lucrarea fiecărei părţi individuale.

Întoarcerea păgânilor de la viaţa păcătoasă – Dezbrăcarea de
omul vechi şi îmbrăcarea cu cel nou Col.3:1-13; Gal.5:16-25

17Iată deci ce vă spun şi afirm eu în Domnul: să nu vă mai compor-
taţi ca păgânii, în zădărnicia gândirii lor! 18Ei au mintea întunecată, sunt
străini de viaţa lui Dumnezeu din cauza neştiinţei care este în ei, din
cauza împietririi lor. 19Ei şi-au pierdut orice simţ moral şi s-au dedat des-
frânării pentru a comite cu lăcomie orice fel de necurăţenie.

20Dar voi nu aşa aţi învăţat să-L cunoaşteţi pe Cristos, 21dacă cel puţin
L-aţi ascultat şi dacă aţi fost învăţaţi în El conform adevărului care este
în Iesus. 22Aţi fost învăţaţi, cu privire la fostul vostru mod de viaţă, să vă
debarasaţi de omul vechi, care se distruge sub efectul poftelor lui înşe-
lătoare, 23să vă lăsaţi reînnoiţi în spiritul minţii voastre 24şi să vă îmbră-
caţi cu omul nou, creat după asemănarea lui Dumnezeu, în dreptitudine
şi sfinţenie adevărate.

Instrucţiuni pentru viaţa nouă Col.3:8; 1.Cor.5:6-8
25De aceea, debarasându-vă de minciună, fiecare să spună aproape-

lui său adevărul,n căci suntem mădulare unii altora. 26Mâniaţi-vă dacă
trebuie, dar nu păcătuiţi!n Soarele să nu apună în timp ce sunteţi încă
mânioşi 27şi nu daţi diavolului nicio ocazie de a acţiona! 28Cel care fura
să nu mai fure, ci mai degrabă să-şi dea osteneala să lucreze, făcând cu
mâinile lui ceva bun, ca să aibă ce să dea celui care este în nevoie. 29Să
nu vă iasă din gură niciun cuvânt rău, ci numai cuvinte bune pentru edi-
ficare, potrivit cu nevoia momentului, ca să fie de folos celor care le
aud. 30Nu-L întristaţi pe Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost
sigilaţi pentru ziua răscumpărării! 31Orice amărăciune, orice furie, orice
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mânie, orice protest zgomotos, orice calomnie şi orice formă de răutate
să dispară din mijlocul vostru! 32Fiţi buni şi plini de compasiune unii
faţă de alţii; iertaţi-vă reciproc, aşa cum v-a iertat şi Dumnezeu în Cris-
tos!

Umblarea în iubire şi lumină înseamnă a evita orice rău Col.3:5

5Fiţi deci imitatorii lui Dumnezeu, ca nişte copii iubiţi, 2şi trăiţi în iu-
bire, aşa cum şi Cristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi ca o

ofrandă şi un sacrificiu al cărui miros este plăcut lui Dumnezeu!
3Dar imoralitatea sexuală, necurăţenia sub toate formele ei sau setea

de a poseda nici să nu fie menţionate între voi, aşa cum se cuvine sfinţi-
lor. 4Între voi să nu fie cuvinte obscene, pălăvrăgeală prostească sau
glume vulgare, care nu sunt cuviincioase, ci mai degrabă aducere de
mulţumiri. 5Puteţi fi siguri că niciun om imoral sau impur sau doritor să
posede tot mai mult – adică un idolatru – nu are moştenire în Regatul lui
Cristos şi al lui Dumnezeu.

6Nimeni să nu vă înşele cu cuvinte lipsite de adevăr, căci din cauza
aceasta vine mânia lui Dumnezeu peste cei care sunt neascultători! 7Să
nu fiţi parteneri cu ei, 8căci dacă altădată eraţi întuneric, acum sunteţi
lumină în Domnul. Comportaţi-vă ca nişte copii ai luminii! 9Rodul lu-
minii constă într-adevăr în orice formă de bunătate, de dreptitudine şi
de adevăr.

10Descoperiţi ce este plăcut Domnului 11şi nu participaţi la lucrările
neroditoare ale întunericului, ci mai degrabă demascaţi-le! 12Într-adevăr,
este ceva ruşinos chiar şi să vorbim despre ceea ce fac aceşti oameni în
secret, 13dar tot ce e demascat de lumină apare limpede, 14căci tot ce apa-
re astfel este lumină. De aceea se zice: „Trezeşte-te, tu, cel care dormi,
scoală-te dintre cei morţi, şi Cristos te va lumina!“

15Fiţi deci foarte atenţi cum vă comportaţi: nu ca nişte neînţelepţi, ci
ca nişte înţelepţi, 16răscumpărând timpuln, căci zilele sunt rele.n 17De
aceea, nu fiţi nechibzuiţi, ci înţelegeţi care este voia Domnului! 18Nu vă
îmbătaţi cu vin, care duce la destrăbălare, ci continuaţi să vă lăsaţi um-
pluţi de Spirit: 19vorbind între voi cu psalmi, imnuri şi cântece spirituale,
cântând şi lăudându-L din toată inima pe Domnul, 20mulţumind totdea-
una pentru toate lui Dumnezeu Tatăl, în numele Domnului nostru Iesus
Cristos, 21supunându-vă unii altora, în respect faţă de Cristos!

Bărbatul şi femeia în programul de viaţă dat de Dumnezeu
Cristos şi Biserica Col.3:18-19; 1.Pt.3:1-7
22Soţiilor, supuneţi-vă soţului vostru ca Domnului, 23căci soţul este

capul soţiei, aşa cum Cristos e Capul Bisericii, Corpul Său, al cărui Sal-
vator este El. 24Dar aşa cum Biserica I se supune lui Cristos, tot aşa şi so-
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ţiile să li se supună soţilor lor în toate.
25Soţilor, iubiţi-vă soţia aşa cum Şi-a iubit Cristos Biserica! El S-a

dat pe Sine pentru ea, 26ca s-o facă sfântă după ce a purificat-o prin spă-
larea cu apă, prin Cuvânt, 27pentru a Şi-o prezenta ca o Biserică splendi-
dă, fără pată, rid sau altceva asemănător, ci sfântă şi ireproşabilă.

28Astfel trebuie să-şi iubească şi soţii soţia, ca pe propriul lor corp.
Cine îşi iubeşte soţia se iubeşte pe sine. 29Într-adevăr, nimeni nu şi-a urât
vreodată corpul, ci îl hrăneşte şi are grijă de el, aşa cum face şi Cristos
pentru Biserică, 30pentru că suntem mădulare ale Corpului Său. 31De
aceea îşi va lăsa omul tatăl şi mama şi se va uni cu soţia lui, şi cei doi
vor deveni o singură carne.n 32Acest mister este mare – dar eu mă refer
la Cristos şi la Biserică. 33Totuşi, fiecare dintre voi în mod individual
să-şi iubească soţia ca pe sine însuşi, iar soţia să-şi respecte soţul.

Voia lui Dumnezeu pentru copii şi părinţi Col.3:20-21

6Copiilor, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci lucrul acesta este
drept! 2Onorează-ţi tatăl şi mama – aceasta este prima poruncă în-

soţită de o promisiune – 3ca să fie bine de tine şi să trăieşti mult timp pe
pământ!n 4Cât despre voi, taţilor, nu vă exasperaţi copiii, ci creşteţi-i
dându-le o educaţie şi avertizări care vin de la Domnul!

Voia lui Dumnezeu pentru sclavi şi stăpâni Col.3:22-25; 4:1; Ti.2:9
5Sclavilor, ascultaţi de stăpânii voştri pământeşti cu teamă şi profund

respect, cu sinceritate a inimii, ca de Cristos. 6N-o faceţi doar sub ochii
lor, cum ar face-o cei doritori să placă oamenilor, ci supuneţi-vă ca nişte
sclavi ai lui Cristos, care fac din toată inima voia lui Dumnezeu! 7Servi-
ţi-i cu bunăvoinţă, ca şi cum L-aţi servi pe Domnul şi nu pe nişte oa-
meni, 8ştiind că fiecare, sclav sau om liber, va primi de la Domnul binele
pe care îl va fi făcut! 9Cât despre voi, stăpânilor, acţionaţi la fel faţă de
ei şi abţineţi-vă de la ameninţări, ştiind că Stăpânul lor şi al vostru este
în cer şi că înaintea Lui nu există favoritism!

Armura spirituală a creştinului 1.Pt.5:8-9; Rom.13:12
10În fine, fiţi tari în Domnul şi în tăria puterii Sale. 11Îmbrăcaţi-vă cu

întreaga armură a lui Dumnezeu, ca să puteţi sta ferm împotriva mane-
vrelor diavolului. 12Într-adevăr, noi nu avem de luptat contra omului, ci
contra puterilor, contra autorităţilor, contra suveranilor acestei lumi de
întuneric, contra spiritelor răului din locurile cereşti!

13De aceea, luaţi toată armura pe care v-o dă Dumnezeu, ca să puteţi
rezista în ziua cea rea şi, după ce aţi făcut totul, să rămâneţi în picioare!

14Staţi în picioare deci, având mijlocul încins cu adevărul, fiind îm-
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brăcaţi cu dreptitudinea ca şi cu o platoşă 15şi având picioarele încălţate
cu promptitudinea pentru evanghelia păcii, 16luând în orice împrejurare
scutul credinţei cu care veţi putea stinge toate săgeţile aprinse ale celui
răun! 17Luaţi coiful salvării şi sabia Spiritului, adică Cuvântul lui Dum-
nezeu!

18Faceţi prin Spirit în orice ocazie tot felul de rugăciuni şi cereri, ve-
ghind la aceasta cu toată perseverenţa şi rugându-vă pentru toţi sfinţii!
19Rugaţi-vă şi pentru mine, ca atunci când încep să vorbesc să mi se dea
cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală şi liber misterul evangheliei,
20pentru care sunt ambasador în lanţuri! Rugaţi-vă să pot vorbi cu în-
drăzneală despre el, aşa cum trebuie s-o fac!

Încheiere, salutări Col.4:7-9
21Ca să ştiţi şi voi care este situaţia mea şi ce fac, Tihicus, fratele iubit

care este un servitor fidel în Domnul, vă va informa despre toate. 22Îl tri-
mit la voi tocmai ca să aflaţi veşti despre noi şi ca să vă încurajeze inima.

23Pacea şi iubirea cu credinţă să fie date fraţilor din partea lui Dumne-
zeu Tatăl şi a Domnului Iesus Cristos! 24Graţia să fie cu toţi cei care Îl
iubesc pe Domnul nostru Iesus Cristos cu o iubire care nu se micşorează
niciodată!
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Scrisoarea lui Paul către Filipeni
Scrisoarea către filipeni a fost scrisă de apostolul Paul prin anii

61-63 d.Cr. spre sfârşitul primei sale detenţii în Roma şi adresată
Adunării din colonia romană Filipi în Macedonia (Grecia). Paul îi
îndeamnă pe membri să-L urmeze cu hotărâre pe Domnul Iesus
chiar şi în persecuţii şi le arată că adevăratul creştinism înseamnă
să trăieşti din toată inima pentru Domnul Iesus Cristos. Această
scrisoare dezvăluie multe lucruri despre iubirea, mulţumirea, bu-
curia şi încrederea pe care Iesus Cristos vrea să le dăruiască
celor care Îi aparţin.

Introducere şi salut

1Paul şi Timotei, sclavi ai lui Cristos Iesus, către toţi sfinţiin în Cris-
tos Iesus care sunt în Filipi, împreună cu supraveghetoriin şi cu dia-

conii: 2graţia şi pacea să vă fie date din partea lui Dumnezeu, Tatăl
nostru, şi a Domnului Iesus Cristos!

Rugăciunea apostolului pentru Adunare Col.1:3-11
3Îi mulţumesc Dumnezeului meu de fiecare dată când îmi amintesc

de voi. 4În toate rugăciunile mele pentru voi toţi, mă rog totdeauna cu bu-
curie 5din cauza contribuţiei voastre la evanghelie, din prima zi până
acum. 6Sunt convins că Cel care a început în voi această lucrare bună o
va continua până la capăt, până în ziua lui Cristos Iesus.

7Este drept să gândesc aceasta despre voi toţi, pentru că vă port în
inima mea, pe voi care luaţi parte cu toţii la graţia lui Dumnezeu împre-
ună cu mine, atât în detenţia mea, cât şi în apărarea şi confirmarea evan-
gheliei. 8Într-adevăr, Dumnezeu îmi este martor ce dor mi-e de voi toţi
cu o afecţiune ca a lui Cristos Iesus.

9Şi aceasta este rugăciunea mea: ca iubirea voastră să crească tot mai
mult în cunoştinţă şi orice pricepere, 10pentru a discerne ce este mai bun,
ca să fiţi puri şi ireproşabili pentru ziua lui Iesus Cristos, 11umpluţi cu
roadele produse de dreptitudinea care este prin Iesus Cristos – spre glo-
ria şi lauda lui Dumnezeu.

Încrederea apostolului în detenţie şi suferinţă
12Vreau să ştiţi, fraţilor, că ceea ce mi s-a întâmplat a contribuit mai

degrabă la progresul evangheliei, 13aşa că detenţia mea din cauza lui
Cristos a ajuns binecunoscută de toată garda pretorianăn şi de toţi ceilalţi.
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1:1 Sfinţi: mod de a-i indica pe creştini ca persoane consacrate lui Dumnezeu şi chemate să
aibă comportamentul care decurge din apartenenţa lor la Dumnezeu.
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14Iar cei mai mulţi dintre fraţi, încurajaţi în Domnul datorită lanţurilor
mele, au şi mai mult curaj să predice Cuvântul fără teamă.

15Este adevărat că unii Îl predică pe Cristos din invidie şi din rivali-
tate, dar alţii o fac din bunăvoinţă. 16Unii acţionează prin iubire, ştiind
că eu sunt pus aici pentru apărarea evangheliei; 17alţii Îl predică pe Cris-
tos din ambiţie egoistă, nu în mod sincer, ci cu gândul de a-mi creşte su-
ferinţele din detenţie. 18Dar ce contează? Într-un fel sau altul, din motive
greşite sau adevărate, Cristos este predicat, şi de acest lucru mă bucur şi
mă voi bucura în continuare, 19căci ştiu că ce mi s-a întâmplat va avea
ca rezultat salvarea mea prin rugăciunea voastră şi prin ajutorul dat de
Spiritul lui Iesus Cristos, 20conform aşteptării mele înfocate şi speranţei
mele că nu voi fi făcut de ruşine în nimic, ci acum, ca totdeauna, Cris-
tos va fi preamărit în corpul meu cu toată îndrăzneala, fie prin viaţă, fie
prin moarte.

21Căci pentru mine a trăi este Cristos, iar a muri e un câştig. 22Dar
dacă viaţa în corp înseamnă că lucrarea mea va produce rod, în acest caz
nu ştiu ce să aleg. 23Sunt strâns din ambele părţi: am dorinţa să plec şi
să fiu cu Cristos, căci este cu mult mai bine, 24dar pentru voi e mai ne-
cesar să rămân în corp. 25Sunt convins de aceasta şi ştiu că voi rămâne
şi voi continua cu voi toţi, pentru progresul vostru şi pentru bucuria voas-
tră în credinţă, 26pentru ca prin revenirea mea la voi bucuria voastră în
Cristos Iesus să nu cunoască margini din cauza mea.

Îndemn la statornicie şi armonie 1.Tes.2:11-16
27Numai, purtaţi-vă într-un mod demn de evanghelia lui Cristos. Ast-

fel, fie că vin să vă văd, fie că sunt absent, să aud spunându-se despre voi
că rămâneţi fermi într-un singur spirit, luptându-vă împreună cu un sin-
gur gând pentru credinţa evangheliei, 28fără să vă lăsaţi înspăimântaţi în
nimic de adversari. Aceasta este pentru ei o dovadă de pierzare, dar pen-
tru voi de salvare, şi aceasta vine de la Dumnezeu. 29Într-adevăr, vouă vi
s-a făcut favoarea cu privire la Cristos nu numai să credeţi în El, ci să şi
suferiţi pentru El, 30ducând aceeaşi luptă pe care aţi văzut-o în mine şi
acum auziţi că încă o duc.

Gândirea lui Cristos ca model pentru credincioşi Mt.11:29

2Dacă există vreo încurajare în Cristos, dacă există vreo mângâiere
din iubire, dacă există vreo comuniune a Spiritului, dacă există vreo

tandreţe şi vreo compasiune, 2faceţi-mi bucuria deplină de a avea ace-
leaşi idei, de a avea aceeaşi iubire, de a fi una în spirit şi gândire! 3Nu
faceţi nimic din ambiţie egoistă sau îngâmfare, ci în umilinţă priviţi-i pe
alţii ca fiind mai buni decât voi înşivă! 4Fiecare dintre voi să se îngri-
jească nu numai de interesele lui, ci şi de ale altora.

5Să aveţi în voi aceeaşi atitudine care era şi în Cristos Iesus: 6El, deşi
avea natura lui Dumnezeu, nu Şi-a privit egalitatea cu Dumnezeu ca
ceva de ţinut cu forţa, 7ci Şi-a lăsat la o parte privilegiile, luând natura
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unui sclav şi devenind asemănător oamenilor. Şi fiind găsit la înfăţişare
ca Om, 8S-a umilit pe Sine devenind ascultător până la moarte – şi încă
moarte pe cruce. 9De aceea, Dumnezeu L-a înălţat la rangul cel mai înalt
şi I-a dat numele care este mai presus de orice nume, 10pentru ca în nu-
mele lui Iesus să se plece orice genunchi în cer, pe pământ şi sub pă-
mânt, 11şi orice limbă să mărturisească faptul că Iesus Cristos este Domn,
spre gloria lui Dumnezeu Tatăl.

Îndemn la o umblare sfântă 2.Pt.1:5-11; 1.Pt.2:9
12Astfel, iubiţii mei, aşa cum aţi ascultat totdeauna – nu numai în pre-

zenţa mea, ci acum cu mult mai mult în absenţa mea –, puneţi-vă salva-
rea la lucru cu teamă şi tremur. 13Într-adevăr, Dumnezeu este Cel care
lucrează în voi atât voinţa, cât şi înfăptuirea, pentru buna Lui plăcere.

14Faceţi totul fără murmure şi discuţii, 15ca să fiţi ireproşabili şi puri,
copii ai lui Dumnezeu nepătaţi în mijlocul unei generaţii deformate şi
perverse, în care străluciţi ca nişte stele în univers, 16ţinând ferm Cu-
vântul vieţii – ca să mă pot lăuda în ziua lui Cristos că n-am alergat şi
n-am lucrat în zadar.

17Şi chiar dacă sunt turnat ca o ofrandă de băutură peste sacrificiul şi
lucrarea credinţei voastre, sunt bucuros şi mă bucur cu voi toţi. 18Iar voi,
fiţi la fel de bucuroşi şi bucuraţi-vă cu mine!

Timotei şi Epafroditus – doi servitori exemplari ai lui Cristos
1.Tes.3:1-11; 1.Cor.16:15-18
19Sper în Domnul Iesus să vi-l trimit în curând pe Timotei, ca să fiu

şi eu încurajat când voi afla veşti despre voi, 20căci n-am pe nimeni cu
aceleaşi gânduri ca el care să fie cu adevărat preocupat de bunăstarea
voastră. 21Toţi, într-adevăr, îşi urmăresc propriile interese şi nu pe ale
lui Iesus Cristos. 22Dar voi cunoaşteţi caracterul lui dovedit, cum a ser-
vit cu mine pentru evanghelie ca un copil cu tatăl lui. 23Sper deci să
vi-l trimit de îndată ce voi vedea cum stau lucrurile cu mine 24şi mă în-
cred în Domnul că voi veni şi eu în curând.

25Am considerat totuşi că este necesar să vi-l trimit pe fratele meu
Epafroditus, colaboratorul şi tovarăşul meu de arme, care e şi mesage-
rul vostru, pe care l-aţi trimis ca să se îngrijească de nevoile mele, 26în-
trucât dorea fierbinte să vă revadă şi era foarte necăjit fiindcă aţi auzit
că fusese bolnav. 27El a fost într-adevăr bolnav, foarte aproape de moarte,
dar Dumnezeu a avut milă de el, şi nu numai de el, ci şi de mine, ca să
nu am întristare peste întristare. 28Mă grăbesc deci să vi-l trimit, ca să vă
bucuraţi văzându-l din nou, iar eu să fiu mai puţin trist. 29Primiţi-l deci
bine în Domnul cu toată bucuria şi onoraţi nişte oameni ca el, 30pentru
că era aproape să moară din cauza lucrării lui Cristos, riscându-şi viaţa
ca să vă înlocuiască în serviciul pe care nu mi-l puteaţi face voi.
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Exemplul lui Paul: Cristos este totul, dreptitudinea
pe baza Legii e o pagubă Gal.5:1-6; 2:15-21

3În fine, fraţii mei, bucuraţi-vă în Domnul! Mie nu-mi este greu să vă
scriu aceleaşi lucruri, iar ele contribuie la siguranţa voastră.
2Fiţi atenţi la câiniin aceia, fiţi atenţi la lucrătoriin răi, fiţi atenţi la fal-

şii circumcişi! 3Într-adevăr, adevăraţii circumcişi suntem noi, care ne în-
chinăm lui Dumnezeu prin Spiritul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în
Cristos Iesus şi care nu ne punem încrederea în lucruri care ţin de corp,
4deşi eu aş putea să-mi pun încrederea în lucruri care ţin de corp. Dacă
cineva crede că poate să-şi pună încrederea în lucruri care ţin de corp,
eu pot şi mai mult: 5am fost circumcis în a opta zi, sunt din poporul Is-
rael, din tribul lui Beniamin, evreu născut din evrei; în ce priveşte Legea,
eram fariseun; 6din punct de vedere al zelului, eram persecutor al Bise-
ricii; cât priveşte dreptitudinea cerută de Lege, eram ireproşabil.

7Dar toate calităţile care erau pentru mine un câştig le-am considerat
ca o pierdere, din cauza lui Cristos. 8Mai mult decât atât, consider totul
o pierdere din cauza binelui suprem care este cunoaşterea lui Cristos
Iesus, Domnul meu. Din cauza Lui am suferit pierderea tuturor lucruri-
lor şi le consider ca nişte gunoaie, ca să-L câştig pe Cristos 9şi să fiu
găsit în El nu cu dreptitudinea mea care vine din Lege, ci cu cea care se
obţine prin credinţa în Cristos, dreptitudinea care vine de la Dumnezeu
şi care este bazată pe credinţă, 10ca să-L cunosc pe Cristos, puterea în-
vierii Sale şi comuniunea cu suferinţele Sale, devenind asemenea Lui în
moartea Sa, 11pentru a ajunge la învierea dintre cei morţi.

12Nu că deja am şi obţinut toate acestea sau că am atins deja perfec-
ţiunea, ci continui s-o urmăresc în speranţa că voi pune stăpânire pe
aceste lucruri, pentru care şi Cristos Iesus a pus stăpânire pe mine. 13Fra-
ţilor, eu însumi nu consider că am pus stăpânire pe acestea, dar fac un
singur lucru: uitând ce este în urma mea şi întinzându-mă spre ce e îna-
inte, 14înaintez cu hotărâre spre ţintă ca să câştig premiul chemării cereşti
a lui Dumnezeu în Cristos Iesus.

15Noi toţi deci, care suntem maturi, să gândim în felul acesta; şi dacă
în vreo chestiune gândiţi altfel, Dumnezeu vă va lumina şi în aceasta.
16Numai, să trăim conform cu treapta pe care am atins-o deja!

Avertizare privind duşmanii crucii lui Cristos Rom.16:17-18
17Fiţi toţi împreună imitatorii mei, fraţilor, şi luaţi-i în seamă pe cei

care trăiesc după modelul pe care îl aveţi în noi. 18Într-adevăr, mulţi tră-
iesc ca nişte duşmani ai crucii lui Cristos; v-am vorbit deseori despre ei,
şi o fac acum şi plângând. 19Sfârşitul lor este pierzarea, dumnezeul lor e
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3:2 Câini: adică adversarii fără scrupule, periculoşi; câinii erau consideraţi animale necurate,
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stomacul lor, iar gloria lor este în ruşinea lor; ei nu se gândesc decât la
lucruri pământeşti.

20Cât despre noi, cetăţenia noastră este în cer, de unde Îl şi aşteptăm
ca Salvator pe Domnul Iesus Cristos. 21El va transforma corpul nostru
umil pentru a-l face asemenea corpului Său glorios, prin exercitarea pu-
terii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile.

Îndemn la umblare spirituală 1.Tes.5:14-19

4De aceea, fraţii mei iubiţi şi mult doriţi, bucuria şi cununa mea, ră-
mâneţi astfel fermi în Domnul, iubiţilor!
2Le încurajez pe Evodia şi pe Sintichia să trăiască în armonie în Dom-

nul! 3Îţi cer şi ţie, coleg fidel, să le ajuţi pe aceste femei care au luptat
pentru cauza evangheliei împreună cu mine, precum şi cu Clement şi cu
ceilalţi colaboratori ai mei, ale căror nume sunt în cartea vieţii.

4Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Vă repet: bucuraţi-vă!
5Blândeţea voastră să fie cunoscută de toţi oamenii! Domnul este

aproape. 6Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci în orice lucru faceţi cunoscute ce-
rerile voastre lui Dumnezeu prin rugăciuni şi cereri, într-o atitudine de
recunoştinţă! 7Iar pacea lui Dumnezeu, care întrece orice închipuire, vă
va păzi inima şi gândurile în Cristos Iesus.

8În fine, fraţilor, gândiţi-vă la tot ce este adevărat, la tot ce e onora-
bil, la tot ce este drept, la tot ce e pur, la tot ce este demn de a fi iubit, la
tot ce merită aprobarea, la ceea ce se numeşte virtute, la ceea ce merită
lauda! 9Ceea ce aţi învăţat, primit şi auzit de la mine şi ceea ce aţi văzut
în mine, puneţi în practică! Şi Dumnezeul păcii va fi cu voi.

Paul mulţumeşte pentru darurile filipenilor Evr.13:3,5,16
10M-am bucurat mult în Domnul că acum, în sfârşit, v-aţi reînnoit

grija pentru mine, deşi vă gândeaţi voi la ea, dar vă lipsea ocazia. 11Nu
din cauza nevoilor mele spun aceasta, căci am învăţat să fiu mulţumit în
orice situaţie. 12Ştiu să trăiesc în sărăcie şi ştiu să trăiesc în abundenţă.
Pretutindeni şi în toate împrejurările, am învăţat secretul de a fi sătul şi
de a fi flămând, de a avea abundenţă şi de a suferi lipsă. 13Pot totul prin
Cel care mă întăreşte, [Cristos].

14Totuşi, aţi făcut bine că aţi luat parte la necazul meu. 15Şi voi înşivă
ştiţi, filipenilor, că la începutul predicării evangheliei, când am plecat
din Macedonia, nicio Adunare nu s-a asociat cu mine deschizându-mi un
cont de credit şi debit.n Voi aţi fost singurii care aţi făcut-o: 16în Tesalo-
nic deja, şi mai mult decât o dată, mi-aţi trimis ceva pentru nevoile mele.

17Nu că eu caut darul, ci caut ca un beneficiu să vă mărească contuln.
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4:15 Credit şi debit: Paul foloseşte o metaforă preluată din lumea afacerilor şi se referă la da-
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18Am primit totul în întregime şi am din abundenţă. Am fost copleşit pri-
mind de la Epafroditus ceea ce mi-aţi trimis ca un parfum cu miros plă-
cut, un sacrificiu pe care Dumnezeu îl acceptă şi Îi este plăcut. 19Şi Dum-
nezeul meu va împlini toate nevoile voastre în conformitate cu bogăţia
Sa în glorie, în Cristos Iesus. 20Dumnezeului şi Tatălui nostru să-I fie
gloria pentru totdeauna! Amen.

Salut şi benedicţie
21Salutaţi pe fiecare sfânt în Cristos Iesus! Fraţii care sunt cu mine vă

salută. 22Toţi sfinţii vă salută, în special cei din casa împăratului. 23Gra-
ţia Domnului [nostru] Iesus Cristos să fie cu spiritul vostru! [Amen.]
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Scrisoarea lui Paul către Coloseni
Paul şi-a redactat pe la anul 60 d.Cr. scrisoarea adresată Adu-

nării din oraşul Colose situat în Asia Mică. El voia să-i întărească
pe creştinii de acolo în credinţa lor în Iesus Cristos, Fiul lui Dum-
nezeu, pentru că erau în pericol să-şi amestece credinţa cu con-
cepţii străine, păgâne. Astfel, Paul le arată măreţia şi superiorita-
tea Fiului lui Dumnezeu căruia I s-au încredinţat ei. El le arată că
revelaţia divină a Bibliei se află cu mult deasupra tuturor filozofii-
lor şi religiilor omeneşti. El îi avertizează cu privire la învăţăturile
şi practicile religioase nebiblice care i-ar putea induce în eroare.
În Iesus Cristos li se dăruise întreaga plinătate a lui Dumnezeu,
şi ei trebuiau să trăiască din această plinătate.

Introducere şi salut

1Paul, apostol al lui Cristos Iesus, prin voia lui Dumnezeu, şi fratele
Timotei, 2către sfinţiin şi fraţii fideli în Cristos care sunt în Colose:

graţia şi pacea să vă fie date din partea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, [şi
a Domnului Iesus Cristos]!

Rugăciunea apostolului pentru Adunare Fil.1:3-6; 1.Tes.1:2-4
3Îi mulţumim totdeauna lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iesus

Cristos, când ne rugăm pentru voi. 4Într-adevăr, am auzit despre credinţa
voastră în Cristos Iesus şi despre iubirea pe care o aveţi pentru toţi sfin-
ţii, 5din cauza speranţei de a experimenta ceea ce vă aşteaptă în cer şi
despre care aţi auzit deja prin Cuvântul adevărului, evanghelia. 6Ea a
ajuns până la voi, la fel ca în toată lumea, unde produce roade şi creşte,
aşa ca şi între voi, din ziua în care aţi auzit şi aţi cunoscut graţia lui Dum-
nezeu aşa cum este ea cu adevărat. 7Voi aţi învăţat-o de la Epafras, iu-
bitul nostru coleg de lucrare, care este un servitor fidel al lui Cristos
pentru voi 8şi care ne-a şi spus despre iubirea voastră în Spirit.

9De aceea şi noi, din ziua când am auzit, nu încetăm să ne rugăm pen-
tru voi şi să cerem să fiţi umpluţi de cunoaşterea voii Sale în orice înţe-
lepciune şi înţelegere spirituală, 10ca să trăiţi într-un mod vrednic de
Domnul, căutând să-I fiţi plăcuţi în toate, producând roade în tot felul de
fapte bune şi crescând în cunoaşterea lui Dumnezeu, 11fiind întăriţi cu
orice fel de putere, potrivit tăriei Sale glorioase, pentru orice statornicie
şi răbdare cu bucurie, 12mulţumindu-I Tatălui, care v-a făcut în stare să
aveţi parte de moştenirea sfinţilor în lumină. 13El ne-a scăpat din pute-
rea întunericului şi ne-a transferat în Regatul Fiului Său iubit, 14în care
avem răscumpărarea [prin sângele Lui], iertarea păcatelor.
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aibă comportamentul care decurge din apartenenţa lor la Dumnezeu.



Gloria superioară şi locul de frunte al Fiului lui Dumnezeu
Lucrarea de salvare a lui Cristos Evr.1:1-4; 1.Cor.15:20-28
15El este imaginea Dumnezeului invizibil, Întâiul Născutn peste în-

treaga creaţie. 16Într-adevăr, prin El au fost create toate lucrurile, cele
din cer şi de pe pământ, vizibile şi invizibile, tronuri, domnii, suverani-
tăţi, autorităţi; toate lucrurile au fost create prin El şi pentru El. 17El este
înainte de toate lucrurile, şi în El toate se ţin laolaltă.

18El este Capul Corpului, care e Biserica; El este Începutul, Întâiul
Născut dintre cei morţi, ca să aibă supremaţia în orice lucru. 19Într-ade-
văr, Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El 20şi prin El să
împace cu Sine toate lucrurile, atât ce este pe pământ, cât şi ce e în cer,
făcând pace prin sângele Lui, vărsat pe cruce.

21Odinioară, voi eraţi străinin şi duşmani ai lui Dumnezeu în gându-
rile şi în sfera faptelor voastre rele. 22Dar acum, El v-a împăcat prin cor-
pul fizic al lui Cristos, prin moarte, ca să vă facă să vă înfăţişaţi înaintea
Lui sfinţi, fără pată şi ireproşabili, 23dacă continuaţi în credinţă bine în-
temeiaţi şi neclintiţi, fără să vă abateţi de la speranţa evangheliei pe care
aţi auzit-o, care a fost proclamată oricărei creaturi de sub cer şi al cărei
servitor am devenit eu, Paul.

Lucrarea apostolului de predicare a lui Cristos Ef.3:1-13
24Mă bucur acum în suferinţele mele pentru voi şi completez în car-

nea mea ceea ce lipseşte suferinţelor lui Cristosn pentru Corpul Său, care
este Biserica. 25Am devenit servitorul ei, conform însărcinării pe care
mi-a încredinţat-o Dumnezeu pentru voi, ca să vă prezint Cuvântul lui
Dumnezeu în plinătatea lui, 26misteruln ţinut ascuns de epoci şi genera-
ţii, dar dezvăluit acum sfinţilor Lui, 27cărora Dumnezeu a vrut să le facă
cunoscută bogăţia glorioasă a acestui mister printre neevrei, adică Cris-
tos în voi, speranţa gloriei.

28Pe El Îl proclamăm noi, sfătuind şi învăţând pe orice om în toată în-
ţelepciunea, ca să prezentăm pe oricine perfect în Cristos. 29Pentru aceas-
ta lucrez, luptându-mă potrivit puterii Sale, care acţionează cu tărie în
mine.
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1:15 Întâiul născut: cuvântul grec putea denota primul născut în sens cronologic, dar cel mai
adesea preeminenţa ca poziţie socială sau rang. Aici, termenul nu se referă la primul creat,
ci la cel pus în rangul cel mai înalt. El subliniază preexistenţa şi unicitatea lui Cristos, pre-
cum şi superioritatea Lui faţă de creaţie, fiind Creatorul ei.
1:21 Străini: neevreii erau excluşi de la privilegiile relaţiei cu Dumnezeu la care aveau evreii
acces.
1:24 Ceea ce lipseşte... Cristos: cuvântul grec tradus aici prin „suferinţe“ denotă ostilitatea
pe care a suferit-o Cristos şi pe care discipolii Săi o suferă la rândul lor când predică evan-
ghelia. Cristos este solidar cu persecuţiile de care au parte ai Săi; ele Îl ating la fel de mult
ca şi pe ei (vezi Fapte 9:4-5).
1:26 Misterul: adică adevăruri ascunse până atunci, dar revelate pentru prima oară sfinţilor
din NT: misterul incarnării, necredinţa Israelului, unirea neevreilor şi evreilor în Biserică
[Adunare, în greceşte ekklesia], răpirea Bisericii. Misterul de aici este explicat în v. 27.



2Vreau într-adevăr să ştiţi ce mare este lupta pe care o dau pentru voi,
pentru cei care sunt în Laodiceea şi pentru cei care nu mi-au văzut

niciodată faţa, 2ca să fie încurajaţi în inimă, fiind uniţi în iubire, astfel
încât să aibă bogăţia deplină a înţelegerii complete, pentru a cunoaşte
misterul lui Dumnezeu, adică Cristos, 3în care sunt ascunse toate como-
rile înţelepciunii şi ale cunoştinţei.

Avertizare privind învăţăturile oamenilor şi filozofia
Umblarea în Cristos Rom.16:17-18; Ef.4:14-15; 1.Tim.6:20-21
4Vă spun aceasta pentru ca nimeni să nu vă înşele cu argumente în-

şelătoare. 5Într-adevăr, chiar dacă sunt absent cu corpul, sunt prezent cu
voi în spirit, bucurându-mă să văd ordinea care domneşte între voi şi
fermitatea credinţei voastre în Cristos.

6Astfel deci, aşa cum L-aţi primit pe Cristos Iesus, Domnul, aşa să vă
duceţi viaţa în Eln, 7înrădăcinaţi şi edificaţi în El, întăriţi în credinţă aşa
cum aţi fost învăţaţi, fiind plini de recunoştinţă.

8Luaţi seama ca nimeni să nu vă ia prizonieri printr-o filozofie seacă
şi înşelătoare care se bazează pe tradiţia omenească, pe principiile ele-
mentare ale acestei lumin, şi nu pe Cristos.

Plinătatea lui Dumnezeu şi salvarea în Cristos
Evr.1:1-4; Ef.1:18–2:7
9Într-adevăr, în Cristos locuieşte, în formă corporală, toată plinătatea

Divinităţii, 10şi voi aţi fost făcuţi compleţi în El, care este Cap peste orice
stăpânire şi autoritate. 11În El aţi fost şi circumcişi cu o circumcizie care
nu este făcută de mâna omului, ci cu circumcizia lui Cristos, care con-
stă în dezbrăcarea corpului de natura voastră păcătoasă, 12fiind înmor-
mântaţi cu El în botez şi înviaţi cu El prin credinţa voastră în puterea lui
Dumnezeu care L-a înviat.

13Şi când eraţi morţi în greşelile şi în necircumcizia naturii voastre pă-
cătoase, Dumnezeu v-a făcut vii cu Cristos. El ne-a iertat toate greşelile,
14a anulat actuln scris împotriva noastră, care ne condamna prin regulile
lui, şi l-a distrus, pironindu-l pe cruce. 15Dezarmând stăpânirile şi auto-
rităţile, le-a dat public în spectacoln triumfând asupra lor prin cruce.

Pericolul învăţătorilor falşi care ne abat de la Cristos
16Nimeni deci să nu vă judece cu privire la ce mâncaţi sau beţi, ori cu

privire la o sărbătoare, la o lună nouă sau la un sabat. 17Acestea sunt o
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2:6 Să vă duceţi viaţa în El: sau să trăiţi în unire cu El, adică ducând o viaţă modelată de El.
2:8 Principiile... lumi: adică elementele şi ritualurile religiilor omeneşti sau, potrivit altei in-
terpretări, puterile spirituale.
2:14 Actul: adică legea divină.
2:15 Dat public în spectacol: este evocată imaginea unui general roman victorios care defi-
lează triumfal pe străzile Romei expunându-i mulţimilor pe duşmanii săi învinşi. Cristos a
câştigat pe cruce victoria asupra forţelor demonice, căci eforturile lor de a contracara planul
de răscumpărare al lui Dumnezeu au fost spulberate definitiv.



umbră a lucrurilor viitoare, dar realitatea Îi aparţine lui Cristos. 18Niciun
om care găseşte plăcere într-o falsă umilinţă şi în închinarea la îngeri să
nu vă deposedeze de premiul victoriei, intrând în speculaţii amănunţite
despre ce a văzut în viziuni. Un asemenea om este îngâmfat fără motiv
de gândurile sale omeneşti 19şi nu se ţine strâns de Capn, din care tot Cor-
puln, susţinut şi ţinut la un loc prin articulaţii şi ligamente, creşte cu creş-
terea pe care o dă Dumnezeu.

20Dacă aţi murit cu Cristos faţă de principiile elementare ale acestei
lumi, de ce, ca şi cum aţi trăi în lume, vă supuneţi la aceste reguli: 21„Nu
lua! Nu gusta! Nu atinge!“? 22Acestea toate sunt destinate să piară odată
cu folosirea lor, pentru că sunt bazate pe porunci şi învăţături omeneşti.
23Asemenea reguli au într-adevăr o aparenţă de înţelepciune, într-o în-
chinare voluntară, o umilinţă falsă şi o asprime nemiloasă faţă de corp,
dar nu au nicio valoare şi nu servesc decât la satisfacerea dorinţelor căr-
nii.

Poziţia credinciosului în Cristos, aspiraţia şi speranţa lui
Col.2:20; Ef.2:4-6

3Dacă deci aţi înviat cu Cristos, căutaţi lucrurile de sus, unde Cristos
şade la dreapta lui Dumnezeu! 2Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la

cele de pe pământ! 3Într-adevăr, voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascun-
să cu Cristos în Dumnezeu. 4Când va apărea Cristos, viaţa voastră, atunci
veţi apărea şi voi cu El în glorie.

Îndemn la o umblare sfântă şi la iubire reciprocă
5Faceţi deci să moară în voi tot ce este pământesc: imoralitatea se-

xuală, impuritatea, patimile, poftele şi setea de a poseda, care este o ido-
latrie. 6Din cauza acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu [peste fiii
neascultării]. 7Odinioară, când trăiaţi în felul acesta, şi voi umblaţi în
aceste păcate. 8Dar acum, renunţaţi la toate acestea, la mânie, la furie, la
răutate, la calomnie, la cuvintele murdare care v-ar putea ieşi din gură!

9Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucât v-aţi dezbrăcat de omul vechi cu
practicile lui 10şi v-aţi îmbrăcat cu omul nou, care este reînnoit în cu-
noaştere după imaginea Creatorului său. 11Aici nu mai există nici grec,
nici evreu, nici circumcis, nici necircumcis, nici străin, nici sălbatic, nici
sclav, nici om liber, ci Cristos este totul şi în toţi.

12Astfel deci, ca oameni aleşi de Dumnezeu, sfinţi şi iubiţi, îmbră-
caţi-vă cu sentimente de compasiune, de bunătate, de umilinţă, de blân-
deţe, de răbdare! 13Suportaţi-vă unii pe alţii, iertaţi-vă reciproc dacă vre-
unul dintre voi are motiv să se plângă de altul! Aşa cum v-a iertat Dom-
nul, tot aşa iertaţi-vă şi voi! 14Şi peste toate aceste virtuţi puneţi iubirea,
care le leagă pe toate într-o unitate perfectă! 15Pacea lui Cristos să stă-
pânească în inima voastră, întrucât ca membri ai unui singur Corp aţi

Coloseni 2:18–3:15312

2:19 Cap: adică Cristos. Corpul: adică Biserica (Adunarea).



fost chemaţi la pace. Şi fiţi recunoscători!
16Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi în toată bogăţia lui, învă-

ţându-vă şi sfătuindu-vă unii pe alţii cu toată înţelepciunea prin psalmi,
prin imnuri, prin cântări spirituale, cântând lui Dumnezeu în inima voas-
tră sub inspiraţia graţiei. 17Şi orice aţi face, cu vorba sau cu fapta, faceţi
totul în numele Domnului Iesus, exprimând prin El recunoştinţa voastră
lui Dumnezeu Tatăl!

Ordinea lui Dumnezeu pentru familie şi muncă
Ef.5:22-33; 6:1-9; 1.Pt.3:3:1-7; 2:18-19; Ti.2:9-10; 1.Tim.6:1-2
18Soţiilor, supuneţi-vă soţului vostru aşa cum se cuvine în Domnul!

19Soţilor, iubiţi-vă soţia şi nu fiţi iritaţi pe ea! 20Copiilor, supuneţi-vă în
toate părinţilor voştri, căci lucrul acesta este plăcut Domnului!

21Taţilor, nu-i exasperaţi pe copiii voştri, ca să nu se descurajeze!
22Sclavilor, supuneţi-vă în toate stăpânilor voştri pământeşti, nu nu-

mai sub ochii lor şi ca să le câştigaţi favoarea, ci cu sinceritate a inimii,
temându-vă de Domnul! 23Tot ce faceţi, lucraţi din toată inima, ca pen-
tru Domnul, şi nu ca pentru oameni, 24ştiind că veţi primi de la Domnul
o moştenire ca răsplată! [Într-adevăr,] pe Domnul Cristos Îl serviţi voi.
25Oricine face rău va fi răsplătit pentru răul pe care l-a făcut, şi nu există
favoritism.

4Stăpânilor, daţi sclavilor voştri ce este drept şi echitabil, ştiind că şi
voi aveţi un Stăpân în cer!

Îndemn la rugăciune şi comportare înţeleaptă Ef.6:18-20
2Perseveraţi în rugăciune, vegheaţi în ea cu o atitudine de recunoş-

tinţă! 3Rugaţi-vă în acelaşi timp şi pentru noi, ca Dumnezeu să ne des-
chidă o uşă pentru Cuvânt, pentru a putea predica misteruln despre Cris-
tos, din cauza căruia sunt închis, 4ca să-l fac cunoscut aşa cum trebuie
să vorbesc despre el!

5Trăiţi cu înţelepciune faţă de cei din exterior, răscumpărând timpul!
6Vorbirea voastră să fie totdeauna însoţită de graţie, dreasă cu sare, ca să
ştiţi cum să răspundeţi fiecăruia.

Salutări finale Ef.6:21-22
7Tihicus, care este fratele nostru iubit, un servitor fidel şi coleg în

serviciul Domnului, vă va informa cu privire la tot ce mă priveşte. 8Vi-l
trimit tocmai ca să aflaţi totul despre noi şi ca să vă încurajeze inima. 9Îl
trimit cu Onesim, fratele fidel şi iubit, care este unul dintre voi. Ei vă vor
informa despre tot ce se petrece aici.

10Aristarcus, tovarăşul meu de detenţie, vă salută, ca şi Marcu, vărul
lui Barnaba, cu privire la care aţi primit instrucţiuni: dacă vine la voi, să-l
primiţi bine. 11Iesus, numit Iustus, vă salută şi el. Ei sunt dintre evrei

Coloseni 3:16–4:11 313

4:3 Mister: vezi nota de la 1:26.



singurii mei colaboratori pentru Regatul lui Dumnezeu şi s-au dovedit
a fi o încurajare pentru mine. 12Epafras, care este unul dintre voi şi un
sclav al lui Cristos Iesus, vă salută. El se luptă totdeauna în rugăciune
pentru voi ca să staţi fermi în toată voia lui Dumnezeu, maturi şi deplin
convinşi. 13Depun într-adevăr mărturie în favoarea lui că lucrează din
greu pentru voi, pentru cei din Laodiceea şi pentru cei din Hierapolis.
14Luca, medicul iubit, vă salută, ca şi Demas.

15Salutaţi-i pe fraţii din Laodiceea, ca şi pe Nimfa şi Adunarea din
casa ei!

16După ce această scrisoare va fi fost citită la voi, faceţi în aşa fel ca
ea să fie citită şi în Adunarea laodiceenilor! Citiţi-o la rândul vostru pe
cea care vă va sosi din Laodiceea! 17Spuneţi-i lui Archipus: „Ia seama la
lucrarea pe care ai primit-o în Domnul ca să o îndeplineşti!“

18Eu, Paul, vă scriu acest salut cu propria mea mână. Amintiţi-vă de
lanţurile mele! Graţia să fie cu voi! [Amen.]

Coloseni 4:12-18314



Prima scrisoare a lui Paul
către Tesaloniceni

Apostolul Paul a scris cam pe la anul 50 d.Cr. Adunării înteme-
iate de el cu puţin timp înainte în oraşul Tesalonic din Grecia (Fap-
te 17:1-9). Aceşti creştini aveau de suferit persecuţii severe din
partea concetăţenilor lor evrei şi neevrei. Paul îi mângâie şi îi încu-
rajează să reziste ferm, neclintit, punându-le înaintea ochilor spe-
ranţa unirii lor cu Domnul Iesus Cristos, care va reveni pe pământ.

Introducere şi salut

1Paul, Silvanus şi Timotei, către Adunarea tesalonicenilor, care este în
Dumnezeu Tatăl şi în Domnul Iesus Cristos: graţia şi pacea să vă fie

date [din partea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, şi a Domnului Iesus Cris-
tos]!

Credinţa tesalonicenilor şi răspândirea ei Col.1:3-8
2Îi mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toţi, când vă men-

ţionăm în rugăciunile noastre. 3Ne amintim fără încetare înaintea lui
Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea voastră făcută prin credinţă, de os-
teneala voastră insuflată de iubire şi de fermitatea speranţei voastre în
Domnul nostru Iesus Cristos.

4Noi ştim, fraţi iubiţi de Dumnezeu, că El v-a ales, 5pentru că evan-
ghelia noastră nu v-a fost predicată numai cu cuvinte, ci şi cu putere, cu
Spiritul Sfânt şi cu o convingere deplină. Voi ştiţi ce fel de oameni am
fost între voi, de dragul vostru.

6Şi voi aţi devenit imitatorii noştri şi cei ai Domnului, primind Cu-
vântul în mijlocul multor dificultăţi, cu bucuria dată de Spiritul Sfânt.
7Astfel, voi aţi devenit un model pentru toţi credincioşii din Macedonia
şi Ahaia. 8Într-adevăr, Cuvântul Domnului a răsunat de la voi nu numai
în Macedonia şi în Ahaia, ci ştirea despre credinţa voastră în Dumnezeu
s-a răspândit pretutindeni, aşa că nu avem nevoie să vorbim despre ea.
9Căci ei înşişi relatează despre noi ce fel de primire ne-aţi făcut şi cum
v-aţi întors la Dumnezeu de la idoli ca să-L serviţi pe Dumnezeul viu şi
adevărat 10şi să-L aşteptaţi din cer pe Fiul Lui, pe care L-a înviat, pe
Iesus, Cel care ne scapă de mânia viitoare.

Lucrarea apostolului printre tesaloniceni Fap.20:18-21

2Voi înşivă ştiţi, fraţilor, că venirea noastră la voi n-a fost fără rod.
2După ce am suferit şi am fost insultaţi în Filipi, aşa cum ştiţi, am

avut îndrăzneală în Dumnezeul nostru să vă anunţăm evanghelia lui
Dumnezeu în faţa unei mari împotriviri. 3Într-adevăr, apelul pe care îl
facem nu se întemeiază nici pe înşelăciune, nici pe motive necurate, nici
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pe viclenie. 4Dimpotrivă, noi vorbim ca nişte oameni aprobaţi de Dum-
nezeu să ni se încredinţeze evanghelia. Noi nu încercăm să fim pe pla-
cul oamenilor, ci pe placul lui Dumnezeu, care ne cercetează inima.

5Într-adevăr, aşa cum ştiţi, niciodată n-am recurs la cuvinte linguşi-
toare, nici n-am avut ca motivaţie setea de a poseda – Dumnezeu ne este
martor. 6N-am căutat gloria care vine de la oameni, nici de la voi, nici de
la alţii. 7Am fi putut să ne impunem ca apostoli ai lui Cristos, dar am
fost blânzi în mijlocul vostru, ca o mamă care se îngrijeşte de copiii ei.

8Şi ne era aşa tare dor de voi, că eram gata să împărtăşim cu voi nu
numai evanghelia lui Dumnezeu, ci şi propria noastră viaţă, pentru că
ne-aţi devenit foarte dragi. 9Vă amintiţi, fraţilor, munca şi oboseala noas-
tră: lucrând noapte şi zi, ca să nu fim o povară pentru niciunul dintre voi,
v-am predicat evanghelia lui Dumnezeu.

10Voi sunteţi martori, şi la fel şi Dumnezeu, că ne-am comportat faţă
de voi credincioşii într-un mod sfânt, drept şi ireproşabil, 11întrucât ştiţi
că am fost pentru fiecare dintre voi ce este un tată pentru copiii săi, 12în-
demnându-vă, încurajându-vă şi implorându-vă să trăiţi într-un mod
vrednic de Dumnezeu, care vă cheamă la Regatul şi la gloria Sa.

Credinţa autentică şi statornicia 1.Tes.1:6-10; 2.Tes.1:4-5
13Şi din acest motiv şi noi Îi mulţumim lui Dumnezeu fără încetare

pentru că, atunci când aţi primit Cuvântul lui Dumnezeu, pe care l-aţi
auzit de la noi, l-aţi acceptat nu ca pe cuvântul oamenilor, ci ca pe ce este
cu adevărat, Cuvântul lui Dumnezeu care acţionează în voi cei care cre-
deţi.

14Căci voi, fraţilor, aţi devenit imitatorii Adunărilor lui Dumnezeu
din Iudeea care sunt în Cristos Iesus, pentru că şi voi aţi îndurat din par-
tea compatrioţilor voştri aceleaşi suferinţe ca şi ele din partea evreilor.
15Ei L-au ucis pe Domnul Iesus şi pe profeţi, pe noi ne-au persecutat, nu
sunt plăcuţi lui Dumnezeu, se comportă ca adversari ai tuturor oameni-
lor: 16ne împiedică să vorbim neevreilor ca să fie salvaţi, astfel încât nu
încetează să întreacă măsura păcatelor lor, dar mânian a venit peste ei pe
deplin.

Dorul lui Paul după tesaloniceni Rom.1:9-13
17Cât despre noi, fraţilor, după ce am fost pentru scurt timp despărţiţi

de voi – cu corpul, nu cu inima – ne-am străduit mai mult ca niciodată
să vă revedem, căci era marea noastră dorinţă. 18De aceea am vrut să
venim la voi, cel puţin eu, Paul, mai mult decât o dată, dar Satan ne-a îm-
piedicat. 19Într-adevăr, care este speranţa noastră sau bucuria noastră sau
cununa cu care ne vom lăuda în prezenţa Domnului Iesus [Cristos] la
venirea Lui? Oare nu voi? 20Da, voi sunteţi gloria şi bucuria noastră!

1.Tesaloniceni 2:4-20316

2:16 Mânia: adică mânia lui Dumnezeu.



Iubirea prevăzătoare a lui Paul Fap.14:22

3De aceea, când n-am mai putut răbda, am hotărât să rămânem singuri
în Atena 2şi l-am trimis pe Timotei, care este fratele nostru şi cola-

boratorul lui Dumnezeu în răspândirea evangheliei lui Cristos, ca să vă
întărească şi să vă încurajeze în ce priveşte credinţa voastră, 3pentru ca
nimeni să nu fie clătinat de aceste dificultăţi. Într-adevăr, voi înşivă ştiţi
că pentru ele suntem destinaţi. 4De fapt, când eram la voi vă spuneam di-
nainte că o să fim persecutaţi, ceea ce s-a şi întâmplat, după cum ştiţi.
5De aceea şi eu, când n-am mai putut răbda, l-am trimis ca să mă infor-
mez despre credinţa voastră, de teamă ca Ispititorul să nu vă fi ispitit şi
osteneala noastră să fi fost în zadar.

6Dar Timotei tocmai s-a întors de la voi şi ne-a adus veşti bune des-
pre credinţa şi iubirea voastră; el ne-a spus că aveţi amintiri plăcute des-
pre noi şi că doriţi să ne revedeţi, aşa cum dorim şi noi. 7De aceea, fra-
ţilor, în toată suferinţa şi necazul nostru, am fost încurajaţi cu privire la
voi prin credinţa voastră. 8Într-adevăr, acum trăim, fiindcă voi staţi fermi
în Domnul. 9Căci ce mulţumiri putem să-I aducem lui Dumnezeu în
schimb pentru voi, pentru toată bucuria pe care o simţim înaintea Dum-
nezeului nostru din cauza voastră? 10Noapte şi zi ne rugăm foarte mult
să ne permită să vă vedem faţa şi să completăm ce lipseşte credinţei
voastre.

11Însuşi Dumnezeu, Tatăl nostru, şi Domnul nostru Iesus [Cristos] să
ne îndrepte calea spre voi! 12Domnul să facă să crească şi să se reverse
iubirea pe care o aveţi unii pentru alţii şi pentru toţi oamenii, aşa cum
facem şi noi faţă de voi! 13El să vă întărească inima ca să fiţi ireproşa-
bili în sfinţenie înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru, la venirea Domnu-
lui nostru Iesus cu toţi sfinţiin Lui!

Îndemn la o viaţă în sfinţenie 1.Pt.1:14-16; Ef.5:3-8

4În fine, fraţilor, vă cerem şi vă îndemnăm în Domnul Iesus ca, aşa
cum aţi învăţat de la noi cum trebuie să trăiţi ca să-I fiţi plăcuţi lui

Dumnezeu – cum de fapt şi trăiţi –, să excelaţi şi mai mult în aceasta.
2Voi ştiţi într-adevăr ce instrucţiuni v-am dat prin autoritatea Domnului
Iesus.

3Căci aceasta este voia lui Dumnezeu, sfinţirea voastră: să vă abţineţi
de la imoralitate sexuală; 4fiecare dintre voi să ştie să-şi posede propriul
corp în sfinţenie şi cinste, 5nu într-o poftă pătimaşă ca păgânii care
nu-L cunosc pe Dumnezeu; 6în această chestiune, nimeni să nu facă rău
fratelui său ori să profite de el, pentru că Domnul este un executor al
dreptăţii pentru toate acestea, aşa cum v-am spus deja şi v-am avertizat.
7Într-adevăr, Dumnezeu nu ne-a chemat la lipsă de puritate, ci la sfinţe-
nie. 8De aceea, cine respinge aceste instrucţiuni nu respinge un om, ci pe
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Dumnezeu, Cel care vă dă şi Spiritul Său Sfânt.

Îndemn la iubire frăţească şi la lucrare sinceră 1.Pt.1:22
9Nu aveţi nevoie să vi se scrie cu privire la iubirea frăţească, căci voi

înşivă aţi fost învăţaţi de Dumnezeu să vă iubiţi unii pe alţii, 10şi într-ade-
văr aşa faceţi faţă de toţi fraţii din toată Macedonia. Dar vă îndemnăm,
fraţilor, să excelaţi şi mai mult în aceasta, 11să vă străduiţi să duceţi o
viaţă liniştită, să vă ocupaţi de treburile voastre şi să lucraţi cu mâinile
voastre, aşa cum v-am recomandat, 12ca să vă comportaţi cum se cuvine
faţă de cei din afară şi să nu fiţi dependenţi de nimeni.

Învierea morţilor şi revenirea Domnului
13Nu vrem, fraţilor, să fiţi în necunoştinţă despre cei care au murit, ca

să nu fiţi întristaţi ca ceilalţi oameni, care nu au speranţă. 14Într-adevăr,
dacă credem că Iesus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu îi va
aduce prin Iesus şi cu El pe cei care au murit.

15Căci aceasta vă spunem prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care
supravieţuim până la venirea Domnului, n-o vom lua înaintea celor care
au murit. 16Pentru că Însuşi Domnul, la un semnal dat, la vocea unui ar-
hanghel şi la sunetul trompetei lui Dumnezeu, va coborî din cer, şi mai
întâi vor învia cei morţi în Cristos. 17Apoi, noi care vom fi încă în viaţă
vom fi răpiţi împreună cu ei în nori, ca să-L întâlnim pe Domnul în at-
mosferă, şi astfel vom fi pentru totdeauna cu Domnul. 18Încurajaţi-vă
deci unii pe alţii cu aceste cuvinte.

Chemare la veghere şi luciditate
Mt.24:36-51; Lc.12:35-40; 21:34-36; Rom.13:11-14

5În ce priveşte timpurile şi momentele, nu aveţi nevoie, fraţilor, să vi
se scrie. 2Într-adevăr, voi înşivă ştiţi perfect de bine că ziua Domnu-

lui va veni ca un hoţ noaptea. 3Când oamenii vor spune: „Pace şi securi-
tate!“, atunci un dezastru va veni brusc peste ei, ca durerile peste femeia
însărcinată, şi nu vor scăpa.

4Dar voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, ca ziua aceea să vă surprindă
ca un hoţ. 5Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei; noi nu suntem ai
nopţii, nici ai întunericului. 6Să nu dormim deci ca ceilalţi, ci să veghem
şi să fim lucizi. 7Într-adevăr, cei care dorm dorm noaptea, iar cei care
beau beau noaptea. 8Dar noi, care suntem ai zilei, să fim lucizi, îmbră-
cându-ne cu platoşa credinţei şi iubirii şi având drept coif speranţa sal-
vării, 9pentru că Dumnezeu nu ne-a destinat la mânie, ci pentru a primi
salvarea prin Domnul nostru Iesus Cristos, 10care a murit pentru noi,
pentru ca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. 11De
aceea, încurajaţi-vă unii pe alţii şi edificaţi-vă reciproc, aşa cum faceţi
deja.
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Îndemnuri pentru viaţa de Adunare
12Vă cerem, fraţilor, să-i apreciaţi pe cei care lucrează din greu prin-

tre voi, care vă conduc în Domnul şi care vă avertizează. 13Stimaţi-i
foarte mult în iubire, din cauza lucrării lor! Trăiţi în pace unii cu alţii!

14Vă îndemnăm, fraţilor, să-i avertizaţi pe cei care îşi neglijează în-
datoririle, să-i încurajaţi pe cei timizi, să-i ajutaţi pe cei slabi, să fiţi răb-
dători cu toţi. 15Aveţi grijă ca nimeni să nu întoarcă rău pentru rău, ci
continuaţi să urmăriţi totdeauna ce este bine, atât pentru voi înşivă, cât
şi pentru toţi!

16Bucuraţi-vă totdeauna!
17Rugaţi-vă neîncetat! 18Aduceţi mulţumiri în orice împrejurare, căci

aceasta este voia lui Dumnezeu pentru voi în Cristos Iesus!
19Nu stingeţi Spiritul, 20nu dispreţuiţi profeţiile, 21ci examinaţi totul cu

grijă! Ţineţi-vă de ce este bine! 22Evitaţi orice formă de rău!

Benedicţie şi salutări Evr.13:20-21; 1.Cor.1:8-9
23Însuşi Dumnezeul păcii să vă sfinţească în întregime, şi întreaga

voastră fiinţă, spiritul, sufletul şi corpul vostru, să fie păstrată ireproşa-
bilă la revenirea Domnului nostru Iesus Cristos! 24Cel care vă cheamă
este fidel şi va face lucrul acesta.

25Fraţilor, rugaţi-vă şi pentru noi! 26Salutaţi-i pe toţi fraţii cu un sărut
sfânt! 27Vă rog fierbinte înaintea Domnului ca această scrisoare să fie
citită tuturor fraţilor.

28Graţia Domnului nostru Iesus Cristos să fie cu voi!
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A doua scrisoare a lui Paul
către Tesaloniceni

A doua scrisoare adresată Adunării din Tesalonic a fost redac-
tată de apostolul Paul cam prin anul 51 d.Cr. În Adunare apăru-
seră mesaje profetice false, iar tesalonicenii se temeau că erau
deja în ziua înspăimântătoare a judecăţii Domnului, pe care Biblia
o prezice pentru timpul sfârşitului. Paul le arată că mai înainte tre-
buie să apară pe pământ un mare înşelător, înzestrat cu puteri
miraculoase („Anticristul“), care va fermeca masele de oameni
(2.Tesaloniceni 2:1-12). Speranţa Bisericii este Domnul Iesus
Cristos, care o ocroteşte şi o salvează.

Introducere şi salut

1Paul, Silvanus şi Timotei, către Adunarea tesalonicenilor, care este în
Dumnezeu, Tatăl nostru, şi în Domnul Iesus Cristos: 2graţia şi pacea

să vă fie date din partea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, şi a Domnului Iesus
Cristos!

Fidelitate în necazuri. Judecata dreaptă a lui Dumnezeu faţă de
duşmanii Lui Fil.1:27-30; Mt.5:10-12; Rom.8:17-18; 1.Pt.4:12-13

3Ar trebui totdeauna să-I mulţumim lui Dumnezeu cu privire la voi,
fraţilor, şi aşa se cuvine, întrucât credinţa voastră creşte tot mai mult şi
iubirea pe care fiecare dintre voi o are pentru ceilalţi sporeşte. 4De aceea,
noi înşine suntem mândri de voi în Adunările lui Dumnezeu din cauza
perseverenţei şi credinţei voastre în toate persecuţiile şi dificultăţile pe
care le suportaţi.

5Aceasta este dovada judecăţii drepte a lui Dumnezeu, şi ca rezultat
voi veţi fi consideraţi vrednici de Regatul lui Dumnezeu, pentru care şi
suferiţi, 6întrucât, în ochii lui Dumnezeu, este drept să plătească cu chin
celor care vă chinuiesc 7şi să vă dea vouă, cei chinuiţi, odihnă cu noi.
Aceasta se va întâmpla când Domnul Iesus va apărea din cer cu îngerii
Lui puternici, 8în mijlocul unei flăcări de foc, pentru a-i pedepsi pe cei
care nu-L cunosc pe Dumnezeu şi pe cei care nu ascultă de evanghelia
Domnului nostru Iesus [Cristos]. 9Ei vor avea ca pedeapsă o distrugere
eternă, departe de prezenţa Domnului şi de gloria tăriei Sale, 10când va
veni în ziua aceea ca să fie glorificat printre sfinţiin Săi şi admirat prin-
tre toţi cei care vor fi crezut; ori, voi aţi crezut mărturia noastră.

11De aceea ne şi rugăm neîncetat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să
vă găsească vrednici de chemarea Sa şi ca prin puterea Lui să împli-
nească orice dorinţă de a face binele şi orice lucrare a credinţei; 12astfel,
numele Domnului nostru Iesus va fi glorificat în voi, şi voi veţi fi glori-
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ficaţi în El, conform graţiei Dumnezeului nostru şi a Domnului Iesus
Cristos.

Revenirea Domnului şi revelarea omului nelegiuirii
1.Tes.4:13–5:10; 1.Io.2:18-25; Ap.13 şi 17

2În ce priveşte revenirea Domnului nostru Iesus Cristos şi reunirea
noastră cu El, vă cerem, fraţilor, 2să nu vă lăsaţi aşa de uşor clătinaţi

în minte sau alarmaţi de vreun spirit, de vreun mesaj sau de vreo scri-
soare care ar părea să vină de la noi, spunând că ziua Domnului a sosit
deja. 3Nu lăsaţi pe nimeni să vă înşele în vreun fel, pentru că acea zi nu
va veni până când nu vine mai întâi apostazia şi nu este dezvăluit omul
nelegiuirii, cel destinat pierzării, 4adversarul care se înalţă deasupra fie-
cărui aşa-zis dumnezeu sau obiect de închinare, aşa că se aşază în tem-
plul lui Dumnezeu [ca dumnezeu], proclamându-se pe sine însuşi Dum-
nezeu.

5Nu vă amintiţi că vă spuneam acestea pe când eram încă la voi? 6Şi
acum ştiţi ce-l reţine să nu fie dezvăluit decât atunci când va veni tim-
pul pentru el. 7Într-adevăr, misterul nelegiuirii acţionează deja. Trebuie
numai ca cel care îl reţine încă să dispară de pe scenă, 8şi atunci va fi dez-
văluit nelegiuitul, pe care Domnul Iesus îl va anihila cu suflarea gurii
Sale şi-l va distruge prin splendoarea venirii Sale. 9Venirea acestui ne-
legiuit se va face potrivit modului de lucru al lui Satan, arătat în tot felul
de miracole, de semne, de minuni înşelătoare 10şi cu orice fel de ademe-
nire la nelegiuire pentru cei care pier, întrucât nu au acceptat iubirea ade-
vărului ca să fie salvaţi. 11De aceea, Dumnezeu le trimite o înşelare
puternică, astfel încât să creadă minciuna, 12pentru ca toţi cei care n-au
crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie condamnaţi.

Îndemn la statornicie Rom.8:29; 1.Pt.5:10-11
13Dar noi ar trebui totdeauna să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru

voi, fraţi iubiţi de Domnul, pentru că Dumnezeu v-a ales de la început
pentru salvare, prin lucrarea de sfinţire a Spiritului şi prin credinţa în
adevăr. 14La aceasta v-a chemat El prin evanghelia noastră, să obţineţi
gloria Domnului nostru Iesus Cristos.

15Astfel deci, fraţilor, rămâneţi fermi şi ţineţi învăţăturile pe care vi
le-am transmis, fie oral, fie prin scrisoarea noastră. 16Însuşi Domnul nos-
tru Iesus Cristos şi Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne-a iubit şi ne-a dat
prin graţia Sa o mângâiere eternă şi o speranţă bună, 17să vă încurajeze
inima şi să vă întărească în orice faptă bună şi în orice cuvânt bun!

Cerere pentru rugăciune

3În fine, fraţilor, rugaţi-vă pentru noi, astfel încât Cuvântul Domnului
să se răspândească şi să fie onorat, aşa cum a fost cazul cu voi, 2şi să

fim scăpaţi de oamenii răi şi perverşi, căci nu toţi au credinţa. 3Domnul
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este fidel, vă va întări şi vă va păzi de răun. 4Avem încredere în Domnul
cu privire la voi că faceţi şi veţi continua să faceţi ce v-am recomandat.
5Domnul să vă îndrepte inima spre iubirea lui Dumnezeu şi spre răbda-
rea lui Cristos!

Comportarea corectă a Adunării
faţă de cei care duc o viaţă dezordonată
6Vă recomandăm, fraţilor, în numele Domnului nostru Iesus Cristos,

să vă îndepărtaţi de orice frate care duce o viaţă dezordonată şi nu după
învăţăturile pe care le-a primit de la noi. 7Căci voi înşivă ştiţi cum tre-
buie să ne imitaţi, pentru că nu ne-am dedat la dezordine când am fost
la voi 8şi n-am mâncat pe gratis pâinea cuiva; dimpotrivă, noapte şi zi,
cu muncă grea şi osteneală, am lucrat ca să nu fim o povară pentru ni-
ciunul dintre voi. 9Nu că n-am avea acest drept, ci am vrut să vă dăm în
noi înşine un model de imitat. 10Într-adevăr, când eram la voi vă reco-
mandam aceasta: dacă cineva nu vrea să lucreze, atunci nici să nu mă-
nânce.

11Auzim că unii dintre voi duc o viaţă dezordonată: ei nu lucrează, ci
se amestecă în treburile altora. 12Unor astfel de oameni le ordonăm şi îi
îndemnăm prin Domnul Iesus Cristos să lucreze în linişte şi să-şi câştige
pâinea pe care o mănâncă.

13Cât despre voi, fraţilor, să nu obosiţi făcând binele! 14Dacă cineva
nu ascultă de ceea ce zicem noi prin această scrisoare, semnalaţi lucrul
acesta şi nu aveţi legături cu el, ca să-i fie ruşine. 15Să nu-l consideraţi
ca duşman, ci avertizaţi-l ca pe un frate!

Benedicţie şi salut final
16Domnul păcii să vă dea El Însuşi pace în orice timp şi în orice fel!

Domnul să fie cu voi toţi!
17Eu, Paul, vă salut cu propria mea mână. Aceasta este semnătura mea

în toate scrisorile mele.
18Graţia Domnului nostru Iesus Cristos să fie cu voi toţi! [Amen.]
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Prima scrisoare a lui Paul către Timotei
Paul şi-a redactat prin anii 65-66 d.Cr. prima scrisoare adresată

tânărului său colaborator Timotei, care era pe atunci învăţător bi-
blic în Adunarea din Efes. În faţa învăţătorilor falşi şi a evoluţiilor
într-o direcţie greşită din Adunare, Paul îl îndeamnă pe Timotei
să-L servească pe Dumnezeu cu fidelitate şi să-I predice Cuvân-
tul în mod ferm şi nedenaturat. El se ocupă de câteva chestiuni
importante privind rânduiala din viaţa de Adunare, mai ales de ca-
lităţile celor care trebuie să servească în calitate de supraveghe-
tori şi responsabili.

Introducere şi salut

1Paul, apostol al lui Cristos Iesus, prin porunca lui Dumnezeu Salva-
torul nostru şi a lui Cristos Iesus speranţa noastră, 2către Timotei,

adevăratul meu copil în credinţă: graţia, îndurarea şi pacea să vă fie date
din partea lui Dumnezeu Tatăl şi a lui Cristos Iesus, Domnul nostru!

Respingerea învăţăturilor greşite
1.Tim.6:3-5; 6:20-21; Ti.3:9; Gal.3:10-12
3Aşa cum te-am îndemnat când m-am dus în Macedonia, rămâi acolo

în Efes ca să porunceşti unora să nu dea alte învăţături 4şi să nu dea aten-
ţie unor mituri şi genealogii interminabile, care duc mai degrabă la con-
troverse decât la lucrarea lui Dumnezeu, care este prin credinţă. 5Scopul
unei astfel de porunci este iubirea care provine dintr-o inimă curată,
dintr-o conştiinţă bună şi dintr-o credinţă sinceră.

6Unii s-au abătut de la această linie şi s-au întors la discuţii fără sens.
7Ei vor să fie profesori de Legen, dar nu înţeleg nimic din ce spun, nici
despre ceea ce afirmă cu tărie.

8Noi ştim că Legea este bună dacă cineva o foloseşte cum trebuie,
9ştiind bine că Legea nu e pentru cel drept, ci pentru nesupuşi şi rebeli,
pentru necuviincioşi şi păcătoşi, pentru nereligioşi şi profanatori, pentru
cei care şi-ar ucide tatăl şi mama, pentru ucigaşi, 10pentru cei care trăiesc
în imoralitate sexuală, pentru homosexuali, pentru traficanţii de sclavi,
pentru mincinoşi, pentru sperjuri şi pentru tot ce este contrar învăţăturii
sănătoase, 11conform evangheliei glorioase a binecuvântatului Dumne-
zeu care mi-a fost încredinţată mie.

Îndurarea lui Dumnezeu în viaţa lui Paul Fap.26:9-20; 1.Cor.15:9
12Sunt recunoscător Celui care m-a întărit, Iesus Cristos Domnul nos-

tru, pentru că m-a considerat vrednic de încredere punându-mă în servi-
ciul Său, 13pe mine care eram mai înainte un blasfemator, un persecu-
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torn şi un om violent. Dar El S-a îndurat de mine, pentru că acţionam
din neştiinţă, în necredinţa mea. 14Şi graţia Domnului nostru n-a cunos-
cut margini, împreună cu credinţa şi iubirea care sunt în Cristos Iesus.

15Acesta este un cuvânt vrednic de încredere care merită o acceptare
deplină: Cristos Iesus a venit în lume ca să-i salveze pe păcătoşi. Eu în-
sumi sunt cel dintâin dintre ei, 16dar El S-a îndurat de mine, pentru ca în
mine mai întâi Cristos Iesus să-Şi arate toată răbdarea, şi să servesc ast-
fel de exemplu celor care vor crede în El pentru viaţa eternă.

17Regelui etern, nemuritor, invizibil, singurului Dumnezeu, să-I fie
onoarea şi gloria, pentru totdeauna! Amen.

Îndemn la lupta bună a credinţei 1.Tim.6:12; 2.Tim.2:15
18Îţi dau această poruncă, Timotei, copilul meu, conform profeţiilor

făcute mai înainte despre tine, pentru ca prin ele să duci lupta cea bună,
19păstrând credinţa şi o conştiinţă bună, pe care unii le-au respins şi au
naufragiat cu privire la credinţă. 20Dintre ei sunt Himeneus şi Alexandru,
pe care i-am dat pe mâna lui Satann, ca să înveţe să nu blasfemieze.n

Instrucţiuni pentru rugăciune. Salvarea lui Dumnezeu în Cristos

2Te îndemn deci înainte de toate să faci cereri, rugăciuni, mijlociri şi
rugăciuni de recunoştinţă pentru toţi oamenii, 2pentru regi şi pentru

toţi cei care exercită autoritatea, ca să putem duce o viaţă paşnică şi liniş-
tită, cu toată pietatean şi demnitatea. 3Acest lucru este bun şi plăcut îna-
intea lui Dumnezeu Salvatorul nostru, 4care vrea ca toţi oamenii să fie
salvaţi şi să ajungă la cunoaşterea adevărului.

5Într-adevăr, există un singur Dumnezeu şi un singur Mediator între
Dumnezeu şi oameni, Omul Cristos Iesus, 6care S-a dat pe Sine ca preţ
de răscumpărare pentru toţi. Aceasta este mărturia care s-a depus la tim-
pul potrivit 7şi pentru care am fost numit predicator şi apostol – spun
adevărul [în Cristos], nu mint –, însărcinat să-i învăţ pe neevrei în cre-
dinţă şi adevăr.

8Vreau deci ca bărbaţii să se roage în orice loc ridicând mâini sfinten,
fără mânie sau îndoială.

Comportarea femeilor credincioase 1.Pt.3:1-6; 1.Cor.14:34-38
9La fel, vreau ca şi femeile, îmbrăcate în mod decent, să se împodo-

1.Timotei 1:14–2:9324

1:13 Un persecutor: atitudinea lui Paul faţă de Cristos şi faţă de Adunare înainte de conver-
tirea sa.
1:15 Cel dintâi: adică cel mai rău.
1:20 Dat pe mâna lui Satan: adică exclus din comunitatea Adunării.
1:20 A blasfemia: adică a avea o atitudine sau vorbe insultătoare faţă de Dumnezeu.
2:2 Pietate: cuvântul grec denotă o atitudine de respect şi iubire faţă de Dumnezeu sau faţă
de părinţi care se exprimă prin îndeplinirea îndatoririlor religioase şi printr-o conduită adec-
vată.
2:8 Ridicând mâini sfinte: adică nededate la fapte rele; evreii ridicau mâinile pentru a se
ruga.



bească cu modestie şi seriozitate, nu cu bijuterii în părul împletit, nu cu
aur, cu perle sau cu haine costisitoare, 10ci cu fapte bune, potrivite pen-
tru nişte femei care afirmă că se închină lui Dumnezeu.

11O femeie să înveţe în tăcere, cu toată supunerea. 12Nu-i dau voie fe-
meii să înveţe sau să domine peste un bărbat, ci ea trebuie să stea în tăce-
re. 13Într-adevăr, Adam a fost format mai întâi, apoi Eva. 14Şi nu Adam
a fost cel înşelat, ci femeia, înşelată, a căzut în păcat. 15Totuşi, ea va fi
salvatăn prin naşterea de copii, dacă ei continuă cu seriozitate în credin-
ţă, iubire şi sfinţenie.

Condiţii pentru lucrarea prezbiterilor (responsabililor) din Adu-
nare Ti.1:5-9; 1.Pt.5:1-4

3Acest cuvânt este vrednic de încredere: dacă cineva aspiră la funcţia
de responsabil, doreşte să facă o lucrare frumoasă. 2Trebuie deci ca

responsabilul să fie ireproşabil, soţ al unei singure soţii, cumpătat, stă-
pân pe sine, respectabil, ospitalier, capabil să înveţe pe alţii, 3nededat la
beţie, nu violent, ci blând, nu certăreţ, nu iubitor de bani. 4Trebuie să-şi
conducă bine casa şi să-şi ţină copiii în supunere, cu tot respectul. 5În-
tr-adevăr, dacă cineva nu ştie să-şi conducă propria casă, cum va avea
grijă de Adunarea lui Dumnezeu? 6El nu trebuie să fie nici convertit de
curând, ca nu cumva, orbit de mândrie, să cadă sub aceeaşi judecată ca
diavolul. 7Trebuie de asemenea să aibă o reputaţie bună în faţa celor din
afară, ca să nu cadă în dispreţ şi în capcana diavolului.

Condiţii pentru lucrarea diaconilor Fap.6:1-6
8Diaconii, la fel, trebuie să inspire respect, să nu fie nesinceri, să nu

se dedea la mult vin, să nu fie lacomi de câştig necinstit, 9ci să păstreze
misteruln credinţei cu o conştiinţă curată. 10Ei trebuie mai întâi să fie puşi
la încercare şi pe urmă să servească drept diaconi dacă sunt ireproşabili.
11La fel, soţiile lor trebuie să inspire respect, să nu fie defăimătoare, să
fie cumpătate, fidele în toate. 12Diaconul trebuie să fie soţul unei singu-
re femei, să-şi conducă bine copiii şi propria casă. 13Într-adevăr, cei care
au servit bine ca diaconi îşi câştigă o poziţie excelentă şi o mare îndrăz-
neală în credinţa lor în Cristos Iesus.

Comportarea în casa lui Dumnezeu şi misterul pietăţii
Io.1:1,14; 1.Io.1:1-4; 4:1-3; 5:20
14Deşi sper să vin la tine curând, îţi scriu aceste instrucţiuni pentru ca,

15dacă întârzii, să ştii cum ar trebui să se poarte oamenii în casa lui Dum-
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2:15 Salvată: cuvântul nu se referă la salvarea sufletului (care se obţine numai prin graţia di-
vină), ci la scăparea/eliberarea femeii de pata ruşinoasă de a fi fost unealta iniţială care a dus
rasa umană la păcat prin aceea că dă naştere şi creşte o generaţie de copii sfinţi.
3:9 Mister: termen preluat din vocabularul religios al grecilor, care denotă în Noul Testament
adevărul sau acţiunea lui Dumnezeu ţinute ascunse timp de secole pentru a fi în final aduse
la cunoştinţa tuturor.



nezeu, care este Adunarea Dumnezeului viu, stâlpul şi baza adevărului.
16Fără nicio îndoială, misterul pietăţii este mare: El a apărut într-un corp,
a fost declarat drept prin Spirit, a fost văzut de îngeri, a fost proclamat
printre naţiuni, s-a crezut în El în lume, a fost înălţat în glorie.

Înşelare şi cădere de la credinţă în timpul sfârşitului 1.Io.4:1-3

4Dar Spiritul spune limpede că, în timpurile de pe urmă, unii vor cădea
de la credinţă, dând atenţie unor spirite înşelătoare şi învăţături ale

demonilor, 2prin ipocrizia unor mincinoşi, a căror conştiinţă a fost în-
semnată cu fierul roşun. 3Ei interzic oamenilor să se căsătorească şi să
consume alimente pe care Dumnezeu le-a creat pentru a fi primite cu
mulţumire de către cei ce cred şi cunosc adevărul. 4Căci tot ce a creat
Dumnezeu este bun, şi nimic nu trebuie să fie respins când e primit cu
mulţumire, 5căci este sfinţit prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin rugă-
ciune.

Instrucţiuni pentru adevăraţii servitori ai lui Dumnezeu
2.Tim.2:14-16; 1.Tim.6:11-14
6Dacă vei atrage atenţia fraţilor asupra acestor lucruri, vei fi un bun

servitor al lui Cristos Iesus, hrănit cu cuvintele credinţei şi ale bunei în-
văţături pe care continui s-o urmezi îndeaproape. 7Să nu ai nimic de-a
face cu legendele lumeşti ale femeilor bătrâne, ci deprinde-te pe tine în-
suţi la pietate. 8Într-adevăr, exerciţiul fizic este de puţin folos, în timp ce
pietatea e de folos în toate lucrurile, căci are promisiunea vieţii de acum
şi a celei viitoare.

9Aceasta este o afirmaţie vrednică de încredere care merită să fie ac-
ceptată fără rezerve, 10căci pentru aceasta lucrăm din greu şi ne luptăm,
fiindcă ne-am pus speranţa în Dumnezeul cel viu care este Salvatorul
tuturor oamenilor, şi în special al celor care cred.

11Porunceşte aceste lucruri şi dă-le ca învăţătură! 12Nimeni să nu-ţi
dispreţuiască tinereţea, ci fii un model pentru credincioşi în vorbire, în
comportare, în iubire, [în spirit,] în credinţă, în puritate!

13Până când voi veni, dedică-te citirii Scripturii în public, îndemnă-
rii, învăţăturii! 14Nu neglija darul care este în tine, care ţi-a fost dat prin
profeţie cu punerea mâinilor grupului de prezbiteri! 15Pune în practică
aceste lucruri, cufundă-te în ele, pentru ca progresul tău să fie văzut de
toţi! 16Fii atent la tine însuţi şi la învăţătura pe care o dai, perseverează
în aceste lucruri, pentru că făcând astfel te vei salva pe tine şi pe ascul-
tătorii tăi!

5Nu mustra cu duritate pe un bătrân, ci încurajează-l ca pe un tată. În-
curajează-i pe tineri ca pe nişte fraţi, 2pe femeile bătrâne ca pe nişte

mame, pe cele tinere ca pe nişte surori, cu toată puritatea.

1.Timotei 3:16–5:2326

4:2 Însemnată cu fierul roşu: se însemnau cu fierul înroşit în foc sclavii fugari şi criminalii.



Despre văduvele din Adunare Lc.2:36-37; Rom.16:1-2
3Onorează-le pe văduvele care sunt cu adevărat văduve! 4Dar dacă o

văduvă are copii sau nepoţi, aceştia ar trebui să înveţe să practice pieta-
tea mai întâi faţă de propria familie şi să-şi răsplătească părinţii, căci
acest lucru este plăcut înaintea lui Dumnezeu. 5Văduva adevărată, cea
care a rămas singură, îşi pune speranţa în Dumnezeu şi continuă noapte
şi zi să se roage şi să ceară ajutorul lui Dumnezeu. 6Dar cea care trăieşte
în plăceri este moartă, deşi e vie. 7Şi dă-le aceste instrucţiuni, ca ele să
fie ireproşabile.

8Dacă cineva nu are grijă de rudele sale, şi mai ales de cei din fami-
lia sa, şi-a renegat credinţa şi este mai rău decât un necredincios. 9Pen-
tru a fi înscrisă pe listăn, o văduvă nu trebuie să aibă mai puţin de 60 de
ani, trebuie să fi fost fidelă soţului ei 10şi să fie cunoscută pentru faptele
ei bune: să-şi fi crescut copiii, să fi practicat ospitalitatea, să fi spălat pi-
cioarele sfinţilorn, să-i fi ajutat pe cei în necaz, să se fi dedicat oricărei
fapte bune.

11Dimpotrivă, refuză să pui pe listă văduvele tinere, căci atunci când
senzualitatea lor le întoarce împotriva lui Cristos vor să se căsătorească
– 12şi se fac astfel vinovate pentru că şi-au încălcat primul angajament.
13În acelaşi timp, ele se învaţă să fie şi inactive, umblând din casă în
casă; şi nu numai că sunt inactive, ci sunt şi bârfitoare şi indiscrete, vor-
bind ceea ce nu trebuie. 14Vreau deci ca văduvele tinere să se căsăto-
rească, să aibă copii, să-şi ţină gospodăria, să nu dea adversarului nicio
ocazie de a ne vorbi de rău. 15Într-adevăr, unele s-au întors deja ca să-l
urmeze pe Satan.

16Dacă o credincioasă are văduve în familie, să le ajute, şi Adunarea
să nu fie împovărată cu ele, pentru ca să le poată ajuta pe acelea care
sunt cu adevărat văduve.

Atitudinea corectă faţă de prezbiteri 1.Tes.5:12-13
17Prezbiterii care se arată a fi conducători buni trebuie consideraţi

vrednici de o dublă onoare, mai ales cei a căror lucrare este predicarea
şi învăţarea altora. 18Într-adevăr, Scriptura spune: Nu lega gura boului
când treieră grâuln şi: Lucrătorul îşi merită plata.n

19Nu accepta acuzaţie contra unui prezbiter decât sprijinită pe doi
sau trei martori.n 20Pe cei care păcătuiesc, mustră-i înaintea tuturor, pen-
tru ca şi ceilalţi să simtă teamă. 21Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu,
înaintea [Domnului] Cristos Iesus şi înaintea îngerilor aleşi să urmezi
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5:9 Listă: cea a văduvelor care se angajau la o lucrare pentru Dumnezeu şi beneficiau de un
ajutor material din partea Adunării.
5:10 Sfinţi: mod de a-i indica pe creştini ca persoane consacrate lui Dumnezeu şi chemate
să aibă comportamentul care decurge din apartenenţa lor la Dumnezeu.
5:18 Nu lega... grâul: citat din Deuteronom 25:4.
5:18 Lucrătorul... plata: citat din Luca 10:7.
5:19 Decât... martori: principiu preluat din Vechiul Testament (Deuteronom 19:15).



aceste instrucţiuni fără prejudecată, şi nu face nimic din favoritism! 22Nu
te grăbi să-ţi pui mâinile peste cineva şi nu lua parte la păcatele altora!
Tu însuţi, păstrează-te pur!

Sfaturi personale date lui Timotei
23Încetează să bei numai apă, ci ia şi puţin vin din cauza stomacului

tău şi a deselor tale stări de rău! 24Păcatele unor oameni sunt evidente
chiar înainte de a fi judecate, dar la alţii ele nu se descoperă decât după
aceea. 25La fel, şi faptele bune sunt evidente, iar cele care nu sunt bune
nu pot să rămână ascunse.

Despre comportarea corectă a sclavilor Ef.6:5-8; Ti.2:9-10

6Toţi cei care sunt sub jugul sclaviei trebuie să-şi privească stăpânii ca
fiind vrednici de tot respectul, pentru ca numele lui Dumnezeu şi în-

văţătura Lui să nu fie vorbite de rău. 2Cei care au stăpâni credincioşi nu
trebuie să-i dispreţuiască sub pretext că sunt fraţi, ci să-i servească şi
mai bine, pentru că cei care beneficiază de serviciile lor sunt credincioşi
şi iubiţi. Învaţă-i aceste lucruri şi recomandă-le!

Avertizare privind falşii învăţători şi lăcomia Rom.16:17-18; Evr.13:5
3Dacă cineva dă o altă învăţătură şi nu aderă la cuvintele sănătoase ale

Domnului nostru Iesus Cristos şi la învăţătura care este conformă cu
pietatea, 4e mândru şi nu înţelege nimic, are boala controverselor şi cer-
turilor pe cuvinte. De aici vin invidia, cearta, vorbirile de rău, bănuielile
rele 5şi disputele neîncetate între oameni cu gândirea coruptă, lipsiţi de
adevăr, care cred că pietatea este o sursă de profit. [Îndepărtează-te de
asemenea oameni.]

6Pietatea este totuşi o mare sursă de profit când e însoţită de mulţu-
mire. 7Într-adevăr, noi n-am adus nimic în lume şi [este limpede că] nu
putem lua nimic din ea. 8Deci dacă avem hrană şi îmbrăcăminte, să fim
mulţumiţi cu acestea. 9Cât despre cei care vor să se îmbogăţească, ei cad
în ispită, în capcană şi în multe dorinţe prosteşti şi dăunătoare, care îi cu-
fundă pe oameni în ruină şi pierzare. 10Iubirea de bani este într-adevăr o
rădăcină a tuturor relelor. Unii oameni, dornici de bani, au rătăcit de la
credinţă şi s-au străpuns singuri cu multe chinuri.

Îndemn pentru Timotei să urmărească bunurile spirituale şi să
rămână fidel faţă de Cuvântul lui Dumnezeu 2.Tim.2:22; 2:3-7; 4:1-8

11Dar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri şi caută drepti-
tudinea, pietatea, credinţa, iubirea, perseverenţa, blândeţea! 12Luptă-te
lupta cea bună a credinţei, pune mâna pe viaţa eternă la care ai fost che-
mat şi pentru care ai făcut o frumoasă mărturisire de credinţă înaintea
multor martori!

13Înaintea lui Dumnezeu, care dă viaţă tuturor lucrurilor, şi înaintea
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lui Cristos Iesus, care a depus mărturie prin frumoasa Lui declaraţie îna-
intea lui Ponţiu Pilat, îţi ordon 14să păzeşti această poruncă trăind fără
pată şi fără reproş până la apariţia Domnului nostru Iesus Cristos, 15pe
care o va realiza Dumnezeu la timpul potrivit – El, binecuvântatul şi sin-
gurul Suveran, Regele regilor şi Domnul domnilor, 16singurul care pose-
dă nemurirean, care locuieşte într-o lumină inaccesibilă şi pe care niciun
om nu L-a văzut şi nici nu-L poate vedea. Lui să-I fie onoare şi putere
eternă! Amen.

Îndemn pentru credincioşii înstăriţi Lc.12:15-21; Evr.13:16
17Ordonă celor care sunt bogaţi în epoca de acum să nu se îngâmfe şi

să nu-şi pună speranţa în bogăţii nesigure, ci în Dumnezeul [cel viu],
care ne dă totul din abundenţă, ca să ne bucurăm. 18Ordonă-le să facă
binele, să fie bogaţi în fapte bune, să se arate generoşi, gata să împartă
cu alţii. 19Ei îşi vor asigura astfel drept comoară o temelie bună pentru
viitor, ca să pună mâna pe viaţa adevărată.

Avertizare finală privind falşii învăţători 2.Tim.1:13-14; 2:15-18
20O, Timotei, păzeşte ceea ce ţi s-a încredinţatn, evită pălăvrăgelile

lumeşti, goale şi obiecţiile unei pseudo-cunoaşteri, 21pe care unii au de-
clarat că o au şi au deviat de la credinţă. Graţia să fie cu voi!
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6:16 Singurul care posedă nemurirea: Dumnezeu este singurul care e nemuritor prin esenţa
Sa.
6:20 Ceea ce ţi s-a încredinţat: adică adevărata evanghelie.



A doua scrisoare a lui Paul către Timotei
A doua scrisoare către Timotei a fost redactată de apostolul

Paul în închisoarea din Roma la sfârşitul vieţii sale (66-67 d.Cr.);
ea este într-o oarecare măsură testamentul apostolului. Paul pre-
vede că în curând creştinătatea se va îndepărta de învăţătura
apostolică şi se va ataşa de nişte învăţători falşi, care o vor induce
în eroare, astfel încât doar o mică rămăşiţă va păzi Cuvântul lui
Dumnezeu şi va merge fidel pe calea credinţei. El dă unor ase-
menea creştini fideli multe sfaturi şi îndemnuri pe Cale.

Introducere şi salut

1Paul, apostol al lui Cristos Iesus, prin voia lui Dumnezeu, conform
promisiunii vieţii care este în Cristos Iesus, 2către Timotei, copilul

meu iubit: graţia, îndurarea şi pacea să-ţi fie date din partea lui Dumne-
zeu Tatăl şi a lui Cristos Iesus, Domnul nostru!

Îndemn la o mărturie neînfricată pentru Domnul Iesus
2.Tim.4:1-5; Rom.1:16-17
3Îi mulţumesc lui Dumnezeu – pe care-L servesc, aşa cum au fă-

cut-o şi strămoşii mei, cu o conştiinţă curată – când fără încetare, noapte
şi zi, îmi amintesc de tine în rugăciunile mele. 4Îmi amintesc de lacrimile
tale şi doresc să te văd, ca să fiu umplut de bucurie. 5Îmi aduc aminte de
credinţa sinceră care este în tine. Ea a locuit mai întâi în bunica ta Lois
şi în mama ta Eunice, şi sunt convins că locuieşte şi în tine.

6Din acest motiv, îţi aduc aminte să reînflăcărezi darul lui Dumnezeu
care este în tine prin punerea mâinilor mele. 7Într-adevăr, Dumnezeu nu
ne-a dat un spirit de timiditate, ci de putere, de iubire şi de autodisci-
plină.

8Deci nu-ţi fie ruşine să depui mărturie despre Domnul nostru, nici
despre mine, deţinutul Lui, ci ia parte la suferinţa mea pentru evanghe-
lie, prin puterea lui Dumnezeu, 9care ne-a salvat şi ne-a chemat cu o che-
mare sfântă nu pe baza faptelor noastre, ci pe baza propriului Său plan
şi a graţiei Sale, care ne-a fost dată în Cristos Iesus înainte de începerea
timpului 10şi care a fost revelată prin venirea Salvatorului nostru Cristos
Iesus, care a redus moartea la neputinţă şi a adus la lumină viaţa şi ne-
murirea prin evanghelie, 11pentru care am fost desemnat crainic, apostol
şi învăţător [al neevreilor].

Îndemn la păzirea Cuvântului lui Dumnezeu în faţa infidelităţii
unor creştini 1.Tim.6:14-16; Iu.3; Ap.3:8

12Din acest motiv şi sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e ruşine, căci ştiu
în cine am crezut şi sunt convins că El este în stare să păzească ce I-am
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încredinţat până în ziua aceean. 13Ia ca model cuvintele sănătoase pe care
le-ai auzit de la mine, în credinţa şi iubirea care sunt în Cristos Iesus!
14Păzeşte, prin Spiritul Sfânt care locuieşte în noi, lucrul acela bunn care
ţi-a fost încredinţat!

15Tu ştii că toţi cei din Asia mi-au întors spatele, printre care Figelus
şi Hermogenes. 16Domnul să arate îndurare familiei lui Onesifor, căci el
m-a îmbărbătat adesea, şi nu i-a fost ruşine de lanţurile mele. 17Dimpo-
trivă, când a venit la Roma, m-a căutat cu multă sârguinţă şi m-a găsit
– 18Domnul să-i dea să găsească îndurare de la Domnul în ziua aceea –,
şi tu ştii foarte bine câte servicii mi-a făcut el în Efes.

Îmbărbătare la luptă şi răbdarea faţă de necazurile din lucrare
1.Cor.9:24-27; 2.Tim.3:10-12; 4:5-8

2Tu deci, copilul meu, întăreşte-te în graţia care este în Cristos Iesus!
2Ceea ce ai auzit de la mine în prezenţa multor martori încredinţează

unor oameni vrednici de încredere, care să fie în stare să-i înveţe şi pe
alţii!

3Ia-ţi partea de suferinţă împreună cu mine, ca un bun soldat al lui
Cristos Iesus! 4Niciun soldat în serviciu activ nu se implică în treburile
vieţii civile dacă vrea să placă celui care l-a recrutat. 5Atletul nu primeş-
te cununa de învingător dacă nu a luptat respectând regulile. 6Fermierul
ce lucrează din greu trebuie să fie primul care să aibă parte de roade.
7Gândeşte-te la ce-ţi spun, căci Domnul îţi va da pricepere în toate aceste
lucruri!

8Aminteşte-ţi de Iesus Cristos care a înviat, care Se trage din Davidn,
conform evangheliei pe care o predic, 9pentru care sufăr până la a fi în-
lănţuit ca un răufăcător. Dar Cuvântul lui Dumnezeu nu este înlănţuit.
10De aceea, suport totul din cauza celor aleşi, ca şi ei să obţină salvarea
care este în Cristos Iesus, cu glorie eternă.

11Acest cuvânt este vrednic de încredere: Dacă am murit cu El, vom
şi trăi cu El; 12dacă perseverăm, vom şi domni cu El; dacă Îl renegăm, şi
El ne va renega; 13dacă suntem infideli, El rămâne fidel, căci nu Se poate
renega pe Sine.

Lucrarea cu Cuvântul adevărului şi lupta împotriva ereziilor
14Aminteşte-le aceste adevăruri, rugându-i fierbinte înaintea lui Dum-

nezeu să nu se certe pe nişte cuvinte, lucru care nu foloseşte la nimic, ci
serveşte doar la distrugerean ascultătorilor.

15Străduieşte-te să te prezinţi înaintea lui Dumnezeu ca un om apro-
bat, un lucrător care nu are de ce să roşească, ci care mânuieşte corect
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Cuvântul adevărului.
16Evită pălăvrăgelile lumeşti, goale, căci cei ce se complac în ele vor

fi tot mai lipsiţi de pietaten, 17iar învăţătura lor se va răspândi ca o can-
grenă. Printre ei sunt Himeneus şi Filetus, 18care s-au abătut de la ade-
văr, afirmând că învierean a avut deja loc, şi răstoarnă credinţa unora.

Apel la fidelitate şi sfinţenie personală în mijlocul apostaziei
2.Cor.6:16–7:1
19Totuşi, temelia solidă pusă de Dumnezeu rămâne pe poziţie, având

această inscripţie: Domnul îi cunoaşte pe cei care sunt ai Lui,n şi: Ori-
cine rosteşte numele Domnului să se îndepărteze de nelegiuire.n 20În-
tr-o casă mare nu sunt numai vase de aur şi de argint, ci şi de lemn şi de
pământ. Unele au o întrebuinţare onorabilă, altele o întrebuinţare obiş-
nuită. 21Deci dacă cineva se purifică de acestea din urmă, va fi un vas cu
o întrebuinţare onorabilă, consacrat şi folositor Stăpânului său, pregătit
să facă orice lucrare bună.

22Fugi de poftele tinereţii şi caută dreptitudinea, credinţa, iubirea,
pacea împreună cu cei care fac apel la Domnul dintr-o inimă pură!

Atitudinea corectă a unui sclav al Domnului faţă de cei rătăciţi
23Respinge speculaţiile nebuneşti şi prosteşti, ştiind că ele dau naştere

la conflicte! 24Dar sclavul Domnului nu trebuie să aibă conflicte, ci să fie
amabil cu toţi, în stare să-i înveţe pe alţii şi să suporte împotrivirea. 25El
trebuie să-şi corecteze adversarii cu blândeţe, în speranţa că Dumnezeu
le va da pocăinţa care să-i ducă la o cunoaştere a adevărului 26şi că îşi vor
veni în fire şi vor scăpa din capcana diavolului, care i-a luat prizonieri
ca să-i facă voia.

Decăderea spirituală din zilele de pe urmă 2.Pt.2:1-22; Iu.3:23

3Să ştii că în zilele de pe urmă vor fi timpuri grele, 2căci oamenii vor
fi egoişti, iubitori de bani, lăudăroşi, orgolioşi, blasfematori, neas-

cultători de părinţi, nerecunoscători, nereligioşi, 3fără afecţiune, nemi-
loşi, calomniatori, nestăpâniţi, brutali, duşmani ai binelui, 4trădători,
nechibzuiţi, îngâmfaţi, iubitori ai plăcerii mai degrabă decât iubitori de
Dumnezeu, 5având o formă de pietate, dar negându-i puterea. Evită ast-
fel de oameni!

6Unii dintre ei se strecoară în case, captivează femeile nehotărâte, în-
cărcate de păcate şi mânate de felurite pofte, 7care sunt totdeauna pe cale
să înveţe, dar nu pot ajunge niciodată la cunoaşterea adevărului. 8Aşa
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cum Ianes şi Iambres i s-au împotrivit lui Moise, la fel şi aceştia se îm-
potrivesc adevărului: oameni cu mintea pervertită şi respinşi cât priveşte
credinţa. 9Dar ei nu vor mai înainta, căci nebunia lor va fi evidentă pen-
tru toţi, cum a fost şi cea a celor doi bărbaţi.

Exemplul apostolului în răbdarea persecuţiilor 2.Cor.6:3
10Dar tu mi-ai urmat îndeaproape învăţătura, comportarea, scopul,

credinţa, răbdarea, iubirea, perseverenţa, 11ca şi persecuţiile şi suferinţele
pe care le-am cunoscut în Antiohia, în Iconium, în Listra – ce persecuţii
am îndurat, totuşi Domnul m-a scăpat din toate. 12De fapt, oricine doreşte
să trăiască cu pietate în Cristos Iesus va fi persecutat, 13în timp ce oame-
nii răi şi impostorii vor merge din rău în rău, înşelând şi fiind înşelaţi.

Apărarea contra ereziilor: ţinerea de Sfânta Scriptură inspirată
de Spiritul lui Dumnezeu 2.Tim.1:13; 2.Pt.1:10-21; Fap.20:32

14Dar tu continuă în lucrurile pe care le-ai învăţat şi de care eşti con-
vins, ştiind de la cine le-ai învăţat, 15şi că din copilărie ai cunoscut Sfin-
tele Scripturi, care pot să te facă înţelept în vederea salvării prin credinţa
în Cristos Iesus.

16Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu şi de folos pentru în-
văţătură, pentru mustrare, pentru corectare, pentru instruire în dreptitu-
dine, 17astfel încât omul lui Dumnezeu să fie competent şi echipat pentru
orice lucrare bună.

Misiunea de predicare fidelă a Cuvântului Fap.20:18-32

4[De aceea] îţi ordon, înaintea lui Dumnezeu şi a [Domnului] Cristos
Iesus, care trebuie să judece viii şi morţii în clipa apariţiei Sale şi a

Regatului Său: 2predică Cuvântul, insistă în orice ocazie, favorabilă sau
nu, corectează, mustră şi încurajează, cu toată răbdarea şi învăţătura.

3Într-adevăr, va veni un timp când oamenii nu vor tolera învăţătura să-
nătoasă, ci îşi vor strânge o mulţime de învăţători după poftele lor, ca să
audă lucruri care le gâdilă urechile. 4Îşi vor abate urechea de la adevăr
şi se vor întoarce spre mituri.

5Dar tu fii calm în toate situaţiile, suportă suferinţele, fă lucrul unui
evanghelist, îndeplineşte-ţi bine lucrarea!

6Căci eu sunt deja turnat ca o ofrandă de băutură, şi a venit timpul ple-
cării mele. 7M-am luptat lupta cea bună, am terminat alergarea, am păzit
credinţa. 8De acum îmi este rezervată cununa dreptitudinii, pe care
mi-o va da în ziua aceean Domnul, Judecătorul cel drept, şi nu numai
mie, ci şi tuturor celor care vor fi iubit venirea Lui.

Instrucţiuni şi veşti personale
9Grăbeşte-te să vii curând la mine, 10căci Demas m-a părăsit din iubi-
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re pentru lumea de acum şi a plecat la Tesalonic, în timp ce Crescens
s-a dus în Galaţia, iar Titus în Dalmaţia. 11Numai Luca este cu mine. Ia-l
pe Marcu şi adu-l cu tine, căci îmi este de folos pentru lucrare! 12Pe Ti-
hicus l-am trimis la Efes. 13Când vei veni, adu-mi mantaua pe care am
lăsat-o în Troas la Carpus, precum şi cărţile, mai ales pergamentele.

14Alexandru fierarul mi-a făcut mult rău. Domnul îl va răsplăti după
faptele lui.n 15Păzeşte-te şi tu de el, căci s-a opus cu tărie cuvintelor noas-
tre!

16Prima dată când mi-am prezentat apărarea, nimeni nu m-a susţinut,
ci toţi m-au părăsit. Să nu li se ţină în seamă lucrul acesta! 17Domnul
m-a sprijinit şi m-a întărit, pentru ca prin mine mesajul să fie deplin pro-
clamat şi auzit de toate naţiunile; astfel am fost scăpat din gura leului.
18Domnul mă va scăpa de orice acţiune rea şi mă va salva ca să mă facă
să intru în Regatul Său ceresc. A Lui să fie gloria pentru totdeauna!
Amen.

Salutări şi cuvânt de rămas-bun
19Salută-i pe Prisca şi pe Aquila, ca şi familia lui Onesifor! 20Erastus

a rămas în Corint, iar pe Trofimus l-am lăsat bolnav în Milet. 21Încearcă
să vii înainte de iarnă! Eubulus, Pudens, Linus, Claudia şi toţi fraţii te sa-
lută.

22Domnul [Iesus Cristos] să fie cu spiritul tău! Graţia să fie cu voi!
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Scrisoarea lui Paul către Titus
Cam prin 65-66 d.Cr. şi-a redactat apostolul Paul scrisoarea

către colaboratorul său Titus, care frecventa Adunările de pe in-
sula Creta. Acolo existau unele învăţături şi atitudini greşite prin-
tre creştini; Paul redă aici liniile directoare divine privind modul
cum să-şi ducă creştinii viaţa cotidiană spre gloria lui Dumnezeu
şi cum poate fi modelată viaţa de Adunare după voia Lui.

Introducere şi salut

1Paul, sclav al lui Dumnezeu şi apostol al lui Iesus Cristos pentru cre-
dinţa aleşilor lui Dumnezeu şi pentru cunoaşterea adevărului care

este în conformitate cu pietatea, 2în speranţa vieţii eterne, pe care Dum-
nezeu, care nu minte, a promis-o înainte de începutul timpului, 3dar la
timpul potrivit Şi-a făcut cunoscut cuvântul prin predicarea care mi-a
fost încredinţată după porunca lui Dumnezeu, Salvatorul nostru, 4către
Titus, adevăratul meu copil în credinţa noastră comună: graţia, [îndura-
rea] şi pacea să-ţi fie date din partea lui Dumnezeu Tatăl şi a lui Cristos
Iesus, Salvatorul nostru!

Condiţii pentru lucrarea prezbiterilor 1.Tim.3:1-7; 1.Pt.5:1-4
5Din acest motiv te-am lăsat în Creta, ca să pui în ordine ce rămâne

să fie făcut şi să numeşti prezbiteri în fiecare oraş, aşa cum ţi-am ordo-
nat: 6dacă este cineva ireproşabil, soţ al unei singure soţii, ai cărui copii
să fie credincioşi şi să nu fie acuzaţi de destrăbălare sau neascultare.

7Într-adevăr, ca administrator al lui Dumnezeu, responsabilul trebuie
să fie ireproşabil. El nu trebuie să fie arogant, coleric, beţiv, violent, atras
de câştig. 8Dimpotrivă, el trebuie să fie ospitalier, prieten al binelui, cum-
pătat, drept, sfânt, stăpân pe sine, 9ţinându-se ferm de Cuvântul vrednic
de încredere în conformitate cu învăţătura primită, ca să fie în stare
să-i încurajeze pe alţii prin învăţătura sănătoasă şi să-i combată pe cei
care i se opun.

Lupta necesară contra învăţătorilor falşi Rom.16:17-18; 1.Tim.1:3-7
10Există într-adevăr mulţi oameni nesupuşi, palavragii şi înşelători,

mai ales printre cei circumcişi.n 11Ei trebuie să fie reduşi la tăcere, pen-
tru că zdruncină familii întregi, învăţându-i pe oameni ce nu trebuie,
pentru un câştig ruşinos. 12Unul dintre ei, propriul lor profet, a spus:
„Cretanii? Totdeauna mincinoşi, bestiali, mâncăi leneşi“.

13Această mărturie este adevărată. De aceea, mustră-i cu asprime, ca
să fie sănătoşi în credinţă 14şi să nu dea atenţie legendelor evreieşti şi
poruncilor unor oameni care se întorc de la adevăr! 15Totul este pur pen-
tru cei puri, dar nimic nu e pur pentru cei pângăriţi şi necredincioşi, ci
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atât mintea, cât şi conştiinţa le sunt pângărite. 16Ei declară că-L cunosc
pe Dumnezeu, dar prin acţiunile lor Îl reneagă. Ei sunt detestabili, ne-
ascultători şi incompetenţi pentru orice lucrare bună.

Instrucţiuni pentru o comportare plăcută lui Dumnezeu

2Tu însă vorbeşte ce este în acord cu învăţătura sănătoasă! 2Spune băr-
baţilor vârstnici să fie stăpâni pe sine, onorabili, cumpătaţi, sănătoşi

în credinţă, în iubire, în perseverenţă.
3La fel, femeile vârstnice trebuie să se comporte aşa cum se cuvine

sfinţilor, să nu fie bârfitoare, nici dedate la băutură, ci să dea sfaturi bune,
4ca să le înveţe pe femeile tinere să-şi iubească soţul şi copiii, 5să fie
cumpătate, pure, să se ocupe de căminul lor, să fie amabile şi să fie su-
puse soţului lor, astfel încât Cuvântul lui Dumnezeu să nu fie vorbit de
rău.

6Îndeamnă-i la fel pe tineri să fie cumpătaţi, 7fiind tu însuţi în toate
privinţele un model de fapte bune. În învăţătura dată altora, dă dovadă
de corectitudine, seriozitate, [integritate], 8vorbire sănătoasă care nu
poate fi contestată, pentru ca adversarul să fie făcut de ruşine, neavând
nimic rău de spus despre noi.

9Îndeamnă-i pe sclavi să fie supuşi stăpânilor lor în toate, să le fie
plăcuţi, să nu-i contrazică, 10să nu fure, ci să se arate totdeauna vrednici
de încredere, astfel încât, în orice fel, să facă atrăgătoare învăţătura lui
Dumnezeu, Salvatorul nostru.

Graţia lui Dumnezeu în Iesus Cristos şi purtarea celor salvaţi
1.Pt.1:10-21; Rom.12:1-2; 1.Cor.6:20
11Într-adevăr, graţia lui Dumnezeu, care aduce salvare pentru toţi oa-

menii, a fost arătată 12şi ne învaţă să renunţăm la o viaţă lipsită de pie-
tate şi la poftele lumeşti, şi să trăim în această lume într-un mod cum-
pătat, drept şi pios, 13aşteptând speranţa noastră binecuvântată, adică
apariţia glorioasă a marelui nostru Dumnezeu şi Salvator Iesus Cristos.
14El S-a dat pe Sine pentru noi ca să ne răscumpere din orice nelegiuire
şi să-Şi purifice pentru Sine un popor care să-I aparţină în mod special,
zelos pentru fapte bune. 15Spune aceste lucruri, îndeamnă şi mustră cu
toată autoritatea! Nimeni să nu te dispreţuiască!

Făcând ce este bine

3Aminteşte-le să fie supuşi conducătorilor şi autorităţilor, să fie as-
cultători, să fie gata pentru orice faptă bună, 2să nu calomnieze pe

nimeni, să fie paşnici, politicoşi, plini de blândeţe faţă de toţi oamenii.
3Căci şi noi înşine eram altădată fără minte, neascultători, înşelaţi,

fiind în sclavie faţă de tot felul de pofte şi plăceri. Trăiam în răutate şi
invidie, fiind detestabili şi urându-ne unii pe alţii.

4Dar când s-a arătat bunătatea şi iubirea pentru om a lui Dumnezeu,
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Salvatorul nostru, 5El ne-a salvat, nu ca rezultat al unor fapte pe care
le-am fi făcut în dreptitudine, ci conform îndurării Sale, prin spălarea
făcută de naşterea din nou şi prin reînnoirea făcută de Spiritul Sfânt, 6pe
care L-a turnat peste noi din abundenţă, prin Iesus Cristos, Salvatorul
nostru. 7Astfel, fiind declaraţi drepţi prin graţia Lui, am devenit moşte-
nitorii Săi având speranţa vieţii eterne.

8Acest cuvânt este vrednic de încredere, şi vreau să insişti asupra
acestor lucruri, astfel încât cei care s-au încrezut în Dumnezeu să fie
atenţi să se dedice faptelor bune. Aceste lucruri sunt bune şi de folos
pentru oameni.

Evitarea sectanţilor şi a controverselor inutile
1.Tim.6:3-5; 2.Ti.2:23-26
9Dar evită speculaţiile prosteşti şi genealogiile, certurile şi discuţiile

aprinse legate de Lege, pentru că sunt nefolositoare şi fără valoare!
10După prima şi a doua avertizare evită-l pe cel care provoacă dezbinări,
11ştiind că un asemenea om este pervertit şi păcătuieşte, condamnân-
du-se astfel singur!

Recomandări finale şi salutări
12Când îl voi trimite la tine pe Artemas sau pe Tihicus, grăbeşte-te să

vii la mine, la Nicopolis, căci acolo am hotărât să petrec iarna! 13Înzes-
trează-i cu sârguinţă pe Zenas, expertul în lege, şi pe Apolo cu cele ne-
cesare pentru călătorie, şi vezi să nu le lipsească nimic! 14Şi ai noştri să
înveţe să se dedice faptelor bune, pentru satisfacerea nevoilor indispen-
sabile, ca să nu fie neroditori.

15Toţi cei care sunt cu mine te salută. Salută-i pe cei ce ne iubesc în
credinţă! Graţia să fie cu voi toţi!
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Scrisoarea lui Paul către Filemon
În această cea mai scurtă şi personală scrisoare (redactată

prin anul 60 d.Cr.), apostolul Paul intervine în favoarea unui sclav
fugar, al cărui stăpân, Filemon, era un creştin care fusese adus la
Cristos prin Paul. Prin providenţa lui Dumnezeu, apostolul îl întâl-
nise pe sclavul Onesim în Roma şi îl condusese la credinţă. El
l-a trimis înapoi la stăpânul său însoţit de această scrisoare.

Introducere şi salut

1Paul, deţinut al lui Cristos Iesus, şi fratele Timotei, către Filemon,
iubitul nostru colaborator, 2către Apfia, sora noastră, către Arhipus,

tovarăşul nostru de luptă, şi către Adunarea care se strânge în casa ta:
3graţia şi pacea să vă fie date din partea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, şi a
Domnului Iesus Cristos!

Mulţumire pentru credinţa şi iubirea lui Filemon Col.1:3-8
4Îi mulţumesc totdeauna Dumnezeului meu când îmi amintesc de tine

în rugăciunile mele, 5pentru că aud de credinţa pe care o ai în Domnul
Iesus şi de iubirea ta faţă de toţi sfinţii.n 6Mă rog ca participarea ta la
credinţă să fie eficace prin cunoaşterea fiecărui lucru bun pe care îl avem
în Cristos. 7Am simţit multă bucurie şi încurajare din cauza iubirii tale,
pentru că inimile sfinţilor au fost înviorate prin tine, frate.

Intervenţie pentru Onesim
8De aceea, deşi am multă încredere în Cristos ca să-ţi ordon să faci

ce se cuvine, 9totuşi prefer să fac apel la tine datorită iubirii. Eu deci,
Paul – aşa cum sunt, bătrân, şi acum şi deţinut al lui Cristos Iesus – 10fac
apel la tine pentru copilul meu, pe care l-am născut în timp ce eram în
lanţuri – pentru Onesimn. 11Cândva, el ţi-a fost nefolositor, dar acum îţi
este folositor atât ţie, cât şi mie. 12Ţi-l trimit înapoi, [iar tu primeşte-l,]
pe el, care este însăşi inima mea.

13Aş fi dorit să-l ţin lângă mine, ca să mă servească în locul tău în
timp ce sunt în lanţuri pentru evanghelie, 14dar n-am vrut să fac nimic
fără părerea ta, pentru ca binefacerea ta să nu pară forţată, ci să fie de bu-
năvoie. 15Poate că el a fost despărţit de tine pentru un timp ca să-l pri-
meşti pentru totdeauna, 16dar nu ca sclav, ci mai mult decât un sclav, ca
un frate iubit, în special pentru mine, şi cu atât mai mult pentru tine, ca
om şi în Domnul.
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17Deci, dacă mă consideri partener, primeşte-l aşa cum m-ai fi primit
pe mine! 18Şi dacă ţi-a făcut vreun rău sau dacă-ţi datorează ceva, pune
totul în contul meu! 19Eu, Paul, scriu aceasta cu propria mea mână: eu îţi
voi restitui, şi aceasta ca să nu-ţi spun nimic de faptul că şi tu ai o dato-
rie faţă de mine: pe tine însuţin. 20Da, frate, aş dori să mă bucur de tine
în Domnul; înviorează-mi inima în Cristos! 21Ţi-am scris având încre-
dere în ascultarea ta, ştiind că vei face şi mai mult decât îţi spun.

Instrucţiuni personale şi salutări Col.4:10-18
22În acelaşi timp, pregăteşte-mi o cameră de oaspeţi, căci sper să vă

fiu redat prin rugăciunile voastre. 23Te salută Epafras, tovarăşul meu de
detenţie în Cristos Iesus, 24ca şi Marcu, Aristarcus, Demas şi Luca, co-
laboratorii mei. 25Graţia Domnului Iesus Cristos să fie cu spiritul vostru!
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Scrisoarea către Evrei
Scrisoarea către Evrei, redactată între anii 60 şi 68 d.Cr., este

adresată unui grup de evrei credincioşi în Cristos, dintre care unii,
aflaţi sub presiunea mediului evreiesc din jurul lor, erau în pericol
de a reveni la iudaism. Scrisoarea se ocupă de superioritatea lui
Iesus Cristos ca înalt Mare Preot al credincioşilor faţă de preoţia
vechitestamentară şi de modul de închinare din cadrul iudaismu-
lui. Ea arată tuturor creştinilor măreţia Domnului şi Salvatorului
lor, precum şi perfecţiunea lucrării Sale de salvare, căreia nu i se
mai poate adăuga nimic.

Dumnezeu a vorbit prin Fiul Său Io.1:1-3,14; Col.1:15-17

1Dumnezeu, după ce în trecut le-a vorbit de multe ori şi în multe fe-
luri strămoşilor noştri prin profeţi, 2în aceste zile de pe urmă ne-a

vorbit prin Fiul Său, pe care L-a numit moştenitor al tuturor lucrurilor
şi prin care a creat şi universul. 3Fiul este reflectarea gloriei Sale şi re-
producerea exactă a Fiinţei Sale, susţinând totul prin Cuvântul Său pu-
ternic. După ce a făcut curăţarea de păcate, S-a aşezat la dreapta Maies-
tăţii divine în cer.

Fiul lui Dumnezeu este superior îngerilor Ef.1:20-23; 1.Pt.3:22
4El a devenit astfel cu atât mai bun decât îngerii, cu cât numele pe

care l-a moştenit este superior celui al lor. 5Într-adevăr, căruia dintre în-
geri i-a spus Dumnezeu vreodată: Tu eşti Fiul Meu, astăzi am devenit
Tatăl Tău,n şi încă: Eu voi fi Tatăl Său, iar El va fi Fiul Meun? 6Şi, din
nou, când Dumnezeu Îl aduce în lume pe Întâiul Său născutn, spune: Toţi
îngerii lui Dumnezeu să I se închine!n

7Vorbind despre îngeri, El spune: El face din îngerii Săi nişte vân-
turi, iar din servitorii Săi nişte flăcări de foc.n 8Dar El zice despre Fiu:
Tronul Tău, Dumnezeule, este etern. Sceptrul Regatului Tău e un scep-
tru al dreptăţii.n 9Tu ai iubit dreptitudinea şi ai urât nelegiuirea, de aceea
Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns cu uleiul bucuriei mai presus de
tovarăşii Tăi.n

10Şi: La început, Doamne, Tu ai pus temelia pământului, şi cerurile
sunt lucrarea mâinilor Tale. 11Ele vor pieri, dar Tu rămâi; toate se vor
învechi ca o haină. 12Tu le vei înfăşura ca pe o manta, şi ele vor fi schim-
bate ca o haină. Dar Tu rămâi acelaşi, şi anii Tăi nu se vor sfârşi ni-
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1:5 Tu eşti... Tatăl Tău: citat din Psalmul 2:7.
1:5 Eu voi fi... Fiul Meu: citat din 2.Samuel 7:14.
1:6 Întâiul Său născut: adică Iesus Cristos.
1:6 Toţi... închine: citat din Psalmul 97:7.
1:7 El face... flăcări de foc: citat din Psalmul 104:4.
1:8 Sceptru al dreptăţii: adică o guvernare imparţială şi dreaptă.
1:8-9 Tronul Tău... tovarăşii Tăi: citat din Psalmul 45:6-7.



ciodată.n
13Dar căruia dintre îngeri i-a spus El vreodată: Aşază-Te la dreapta

Mea, până când voi face din duşmanii Tăi un scăunel de picioare pen-
tru Tine?n 14Nu sunt ei toţi spirite în serviciul lui Dumnezeu, trimise să
facă o lucrare pentru cei care vor moşteni salvarea?

Îndemn de a lua aminte la anunţul salvării
confirmat de Dumnezeu Evr.4:1; 12:25

2De aceea, trebuie tot mai mult să dăm atenţie la ceea ce am auzit, ca
să nu fim duşi spre pierzarea noastră. 2Într-adevăr, dacă mesajul ros-

tit prin intermediul îngerilor a fost confirmat şi dacă orice încălcare şi ne-
ascultare şi-au primit o pedeapsă dreaptă, 3cum vom scăpa noi, dacă
neglijăm o salvare atât de mare? Această salvare, care a fost anunţată
mai întâi de Domnul Iesus, ne-a fost confirmată de către cei care L-au
auzit, 4şi Dumnezeu Şi-a sprijinit mărturia prin semne, minuni şi tot felul
de miracole, ca şi prin darurile Spiritului Sfânt împărţite după voia Sa.

Înjosirea de bunăvoie a lui Cristos de dragul celor salvaţi
Fil.2:6-11; Gal.4:4-5
5Într-adevăr, nu unor îngeri a supus El lumea viitoare despre care vor-

bim. 6Cineva a depus undeva această mărturie: Ce este omul ca să-Ţi
aminteşti de el, sau fiul omului, ca să ai grijă de el? 7L-ai făcut pentru
puţin timp mai prejos decât îngerii, l-ai încoronat cu glorie şi onoare [şi
l-ai pus peste lucrările mâinilor Tale,]; 8ai pus totul sub picioarele lui.n
Într-adevăr, supunându-i orice lucru, Dumnezeu n-a lăsat nimic care să
nu-i fie supus. Dar acum încă nu vedem că totul îi este supus. 9Totuşi, pe
Cel care a fost făcut pentru puţin timp mai prejos decât îngerii, pe Iesus,
Îl vedem încoronat cu glorie şi onoare din cauza morţii pe care a sufe-
rit-o, pentru ca, prin graţia lui Dumnezeu, să guste moartea pentru fie-
care.

10Într-adevăr, se cuvenea ca Dumnezeu, pentru care şi prin care există
orice lucru, aducând mulţi fii la glorie, să-L facă perfect prin suferinţe
pe Autorul salvării lor. 11Căci atât Cel care sfinţeşte, cât şi cei care sunt
sfinţiţi sunt toţi dintr-un singur Tată. De aceea, Lui nu-I este ruşine să-i
numească fraţi, 12zicând: Voi proclama numele Tău fraţilor Mei, Îţi voi
cânta laude în mijlocul adunării.n 13Şi încă: Îmi voi pune încrederea în
El. Şi din nou: Iată-Mă, Eu şi copiii pe care Mi i-a dat Dumnezeu.n

14Deci, întrucât copiii au parte de carne şi sânge, şi El a avut parte de
ele, pentru ca, prin moarte, să-l facă neputincios pe cel care are puterea
morţii, adică pe diavol, 15şi să-i elibereze pe cei care prin teama de moar-
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1:10-12 La început... niciodată: citat din Psalmul 102:25-27.
1:13 Aşază-Te... pentru Tine: citat din Psalmul 110:1.
2:6-8 Ce este... picioarele Lui: citat din Psalmul 8:4-6.
2:12 Voi proclama... adunării: citat din Psalmul 22:22.
2:13 Îmi voi pune... Dumnezeu: citat din Isaia 8:17-18.



te erau toată viaţa supuşi sclaviei. 16Căci, cu siguranţă, nu unor îngeri le
vine El în ajutor, ci descendenţilor lui Abraham.

17Prin urmare, El trebuia să fie făcut în orice privinţă asemenea fra-
ţilor Lui, ca să fie un Mare Preot îndurător şi fidel în serviciul lui Dum-
nezeu, ca să facă ispăşire pentru păcatele poporului. 18Într-adevăr, în-
trucât El Însuşi a suferit când a fost ispitit, poate să-i ajute pe cei care
sunt ispitiţi.

Cristos este mai mare decât Moise

3Prin urmare, fraţi sfinţi, care aveţi parte de chemarea cerească, priviţi
cu atenţie la Apostolul şi Marele Preot pe care Îl mărturisimn, [Cris-

tos] Iesus. 2El a rămas fidel Celui care L-a desemnat, aşa cum şi Moise
a fost fidel în toată casa lui Dumnezeu. 3Într-adevăr, Iesus a fost găsit
vrednic de o glorie mai mare decât a lui Moise, aşa cum constructorul
unei case primeşte mai multă onoare decât casa însăşi.

4Căci orice casă este construită de cineva, dar Cel care a construit
totul e Dumnezeu. 5Moise a fost fidel ca servitor în toată casa lui Dum-
nezeu,n ca să depună mărturie despre ceea ce urma să fie spus, 6dar Cris-
tos este fidel ca Fiu peste casa lui Dumnezeu. Ori, casa Lui suntem noi,
dacă într-adevăr păstrăm [ferm până la sfârşit] încrederea şi speranţa cu
care ne lăudăm.

Avertizare privind necredinţa care ratează odihna
promisă în Cristos 2.Cor.3:13-16; 4:3-4
7De aceea, aşa cum spune Spiritul Sfânt, astăzi, dacă auziţi vocea

Lui, 6nu vă împietriţi inima, ca atunci în revoltă, în ziua ispitirii din de-
şert, 9când strămoşii voştri M-au ispitit ca să Mă pună la încercare şi au
văzut lucrările Mele 10timp de 40 de ani. De aceea M-am mâniat pe ge-
neraţia aceasta şi am spus: „Ei totdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au
cunoscut căile Mele“. 11De aceea, am jurat în mânia Mea: „Nu vor intra
în odihna Mea!“n

12Fiţi atenţi, fraţilor, ca niciunul dintre voi să nu aibă o inimă rea şi
necredincioasă care să-l întoarcă de la Dumnezeul cel viu. 13Dimpotrivă,
încurajaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, cât timp se poate spune „astăzi“,
pentru ca niciunul dintre voi să nu se împietrească prin înşelăciunea pă-
catului.

14Într-adevăr, noi am devenit partenerii lui Cristos dacă păstrăm ferm
până la sfârşit încrederea pe care am avut-o la început, 15în timp ce se
zice: Astăzi, dacă auziţi vocea Lui, nu vă împietriţi inima, ca atunci în
revoltă! 16Cine au fost cei care au auzit şi s-au revoltat? Nu toţi cei care
au ieşit din Egipt sub conducerea lui Moise? 17Şi pe cine S-a mâniat
Dumnezeu timp de 40 de ani? Nu pe cei care păcătuiseră şi ale căror ca-

Evrei 2:16–3:17342

3:1 Îl mărturisim: adică atunci când am îmbrăţişat credinţa creştină.
3:5 Moise... Dumnezeu: citat din Numeri 12:7.
3:7-11 Astăzi... odihna Mea: citat din Psalmul 95:7-11.



davre au căzut în deşert? 18Şi cui a jurat El că nu vor intra în odihna Lui,
dacă nu celor care nu au ascultat? 19Astfel, vedem că ei n-au putut intra
în ea din cauza necredinţei lor.

Numai prin credinţa în evanghelie poate Israelul să intre în
odihna de sabat Rom.9:30-33; 10:4-13; Evr.10:38-39

4Să ne temem deci ca, în timp ce promisiunea intrării în odihna Lui ră-
mâne valabilă, nimeni dintre voi să nu creadă că a ajuns prea târziu.
2Într-adevăr, această veste bună ne-a fost predicată la fel ca şi lor, dar

mesajul pe care l-au auzit ei nu le-a fost de folos, pentru că n-au fost
uniţi prin credinţă cu cei care l-au auzitn. 3Noi care am crezut intrăm în-
tr-adevăr în acea odihnă, după cum a spus Dumnezeu: Aşa cum am jurat
în mânia Mea: „Ei nu vor intra în odihna Mea!“n Şi totuşi, lucrarea Sa
a fost terminată de la crearea lumii. 4Căci El a vorbit undeva astfel des-
pre ziua a şaptea: Şi Dumnezeu S-a odihnit în ziua a şaptea de toată lu-
crarea Sa.n 5În acest pasaj, El mai spune: Ei nu vor intra în odihna Mea!

6Întrucât rămâne ca unii să intre în acea odihnă, iar cei cărora li se pre-
dicase mai înainte evanghelia n-au intrat, din cauza neascultării, 7Dum-
nezeu le fixează din nou o zi – astăzi –, spunând, prin David, după atâta
timp, aşa cum s-a spus mai înainte: Astăzi, dacă auziţi vocea Lui, nu vă
împietriţi inima!n 8Dacă Iosuan le-ar fi dat odihnă, Dumnezeu nu le-ar fi
vorbit după aceea despre o altă zi.

9Rămâne deci o odihnă de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. 10În-
tr-adevăr, cine intră în odihna lui Dumnezeu se odihneşte şi el de lucra-
rea lui, aşa cum S-a odihnit şi Dumnezeu de a Sa. 11Să ne străduim deci
să intrăm în această odihnă, pentru ca nimeni să nu piară urmând exem-
plul lor de neascultare!

Puterea Cuvântului lui Dumnezeu
12Într-adevăr, Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi activ. Mai tăios decât

orice sabie cu două tăişuri, el pătrunde până la a despărţi sufletul şi spi-
ritul, încheieturile şi măduva; el poate să judece gândurile şi intenţiile
inimii. 13Nicio creatură nu este ascunsă înaintea Lui: totul e gol şi des-
coperit în ochii Celui căruia trebuie să-I dăm socoteală.

Iesus Cristos, înaltul nostru Mare Preot Evr.9:11-12,24
14Având deci un înalt Mare Preot care a străbătut cerul, pe Iesus, Fiul

lui Dumnezeu, să rămânem ferm ataşaţi de credinţa pe care o mărturisim.
15Într-adevăr, nu avem un mare preot care nu poate să aibă înţelegere
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4:2 Cei care l-au auzit: adică Iosua şi Caleb.
4:3 Aşa cum... odihna Mea: reluarea citatului din Psalmul 95:11 (vezi 3:11).
4:4 Şi Dumnezeu... lucrarea Sa: citat din Geneza 2:2.
4:7 Astăzi... inima: reluarea citatului din Psalmul 95:7-8.
4:8 Iosua: succesorul lui Moise în fruntea Israelului; el este cel care a făcut poporul să intre
în ţara promisă.



faţă de slăbiciunile noastre, ci avem unul care a fost ispitit în orice fel,
ca şi noi, totuşi fără păcat. 16Să ne apropiem deci cu încredere de tronul
graţiei, ca să primim îndurare şi să găsim graţie care să ne ajute la tim-
pul potrivit.

5Într-adevăr, orice mare preot luat dintre oameni este pus să-i repre-
zinte în chestiuni legate de Dumnezeu, ca să aducă daruri şi sacrifi-

cii pentru păcate. 2El poate să se poarte cu blândeţe faţă de cei neştiutori
şi rătăciţi, întrucât el însuşi e supus slăbiciunii. 3Din cauza ei, el trebuie
să ofere sacrificii atât pentru păcatele lui, cât şi pentru ale poporului.

4Nimeni nu îşi ia singur această onoare, ci o primeşte când este che-
mat de Dumnezeu, aşa cum a fost şi Aaron. 5Astfel, nici Cristos nu Şi-a
atribuit Lui Însuşi gloria de a deveni Mare Preot, ci o are de la Dumne-
zeu, care I-a spus: Tu eşti Fiul Meu, astăzi am devenit Tatăl Tău!n, 6cum
spune şi în alt loc: Tu eşti preot pentru totdeauna, în stilul lui Melchise-
dec.n 7În timpul vieţii Sale pământeşti, El a adus cu strigăte puternice şi
cu lacrimi rugăciuni şi cereri Celui care putea să-L salveze de la moarte,
şi El a fost ascultat datorită temerii Sale faţă de Dumnezeu. 8Deşi era
Fiu, El a învăţat ascultarea prin ceea ce a suferit. 9Şi, fiind făcut perfect,
a devenit sursa salvării eterne pentru toţi cei care ascultă de El, 10fiind
numit de Dumnezeu Mare Preot în stilul lui Melchisedec.

Imaturitatea spirituală ca obstacol în faţa unei cunoaşteri mai
profunde 1.Tim.6:12; Rom.4:13-25
11Avem multe de zis despre aceasta şi lucruri greu de explicat, pen-

tru că aţi ajuns greoi la pricepere. 12Deşi pe timpul acesta trebuia să fiţi
învăţători, aveţi din nou nevoie de cineva care să vă înveţe principiile de
bază ale Cuvântului lui Dumnezeu şi aţi ajuns să aveţi nevoie de lapte
şi nu de hrană tare. 13Căci oricine continuă să se hrănească cu lapte este
fără experienţă în învăţătura despre dreptitudine, căci e un bebeluş. 14Dar
hrana tare este pentru cei maturi, a căror judecată s-a deprins prin prac-
tică să distingă binele şi răul.

Îndemn de a ne ţine cu credinţă de promisiunile făcute în
Cristos 1.Tim.6:12; Rom.4:13-25

6De aceea, să lăsăm stadiul elementar al învăţăturii despre Mesian şi
să continuăm spre maturitate, fără să punem din nou temelia pocăin-

ţei de faptele moarte şi a credinţei în Dumnezeu, 2a învăţăturii despre
spălărin, a punerii mâinilor, a învierii morţilor şi a judecăţii eterne.
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5:5 Tu eşti... Tatăl Tău: reluarea citatului din Psalmul 2:7 (vezi 1:5).
5:6 Tu eşti... Melchisedec: reluarea citatului din Psalmul 110:4.
6:1 Mesia: sau unsul lui Dumnezeu, în greacă Cristos. Conform promisiunilor din VT, evreii
aşteptau venirea unei persoane desemnate de Dumnezeu să le aducă eliberarea.
6:2 Spălări: în sistemul vechitestamentar, spălările ceremoniale erau semnul exterior al pu-
rificării inimii.



3Şi vom face lucrul acesta dacă va permite Dumnezeu. 4Într-adevăr,
este imposibil ca cei care au fost odată luminaţi, care au gustat darul ce-
resc, care au avut parte de Spiritul Sfânt, 5care au simţit ce bun este Cu-
vântul lui Dumnezeu şi puterile lumii viitoare, 6şi care totuşi au căzut, să
fie făcuţi încă o dată să-şi schimbe atitudinea, întrucât Îl crucifică din
nou pentru ei înşişi pe Fiul lui Dumnezeu şi-L expun ruşinii publice.
7Când un pământ udat de ploaia care cade deseori pe el produce plante
folositoare celor pentru care este cultivat, îşi primeşte de la Dumnezeu
partea de binecuvântare. 8Dacă dacă el produce spini şi mărăcini, e con-
siderat fără valoare şi aproape de a fi blestemat, şi sfârşeşte prin a fi ars.
9Dar chiar dacă vorbim în felul acesta, suntem convinşi, iubiţilor, de lu-
cruri mai bune în cazul vostru – lucruri legate de salvarea voastră. 10În-
tr-adevăr, Dumnezeu nu este nedrept să uite lucrarea voastră şi iubirea
pe care aţi arătat-o pentru numele Lui prin serviciile pe care le-aţi făcut
şi încă le faceţi sfinţilorn.

11Dorim însă fierbinte ca fiecare dintre voi să dea dovadă de aceeaşi
sârguinţă până la sfârşit, când veţi vedea realizarea speranţei voastre,
12ca să nu deveniţi leneşi, ci să-i imitaţi pe cei care prin credinţă şi răb-
dare primesc moştenirea promisă.

13Când Dumnezeu i-a făcut promisiunea lui Abraham, întrucât nu
putea să jure în numele unuia mai mare decât El, a jurat pe Sine Însuşi,
14zicând: Cu siguranţă, îţi voi da cele mai mari binecuvântări şi te voi
înmulţi foarte mult.n 15Şi astfel, după ce a aşteptat răbdător, Abraham a
obţinut ce i s-a promis.

16Ori, oamenii jură pe cineva mai mare decât ei, şi jurământul este o
confirmare care pune capăt oricărei contestaţii. 17De aceea Dumnezeu,
vrând să le arate şi mai convingător moştenitorilor promisiunii ce ne-
schimbător era planul Său, a garantat cu un jurământ. 18Astfel, prin două
lucruri neschimbătoare, în care este imposibil ca Dumnezeu să mintă, să
găsim o încurajare puternică, noi, al căror singur refugiu a fost să apu-
căm speranţa care ne-a fost pusă înainte. 19Noi avem această speranţă ca
pe o ancoră fermă şi sigură a sufletului; ea intră în spatele draperiein,
20acolo unde Iesus, devenit pentru totdeauna Mare Preot în stilul lui Mel-
chisedec, a intrat pentru noi ca precursor.

Melchisedec ca model pentru preoţia lui Iesus Cristos

7Acest Melchisedec era rege al Salemului şi preot al Dumnezeului
Preaînalt. El i-a ieşit în întâmpinarea lui Abraham când acesta se în-

torcea de la măcelărirea regilor şi l-a binecuvântat, 2iar Abraham i-a dat
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6:10 Sfinţi: mod de a-i indica pe creştini ca persoane consacrate lui Dumnezeu şi chemate
să aibă comportamentul care decurge din apartenenţa lor la Dumnezeu.
6:13-14 A jurat... foarte mult: citat din Geneza 22:16-17.
6:19 Draperia: ancora creştinului intră în adevăratul sanctuar, cel ceresc, unde el este anco-
rat în Dumnezeu Însuşi. Draperia separa Locul Sfânt de Locul Preasfânt, unde doar marele
preot putea intra o dată pe an.



zeciuială din toate.n Melchisedec este mai întâi, aşa cum arată numele
lui, „rege al dreptitudinii“, pe urmă e rege al Salemului, adică rege al
păcii. 3Nu i se cunoaşte nici tatăl, nici mama, nici genealogia, nici înce-
putul zilelor, nici sfârşitul vieţii, dar, asemenea Fiului lui Dumnezeu, el
rămâne preot pentru totdeauna.

4Vedeţi deci ce mare a fost el: chiar şi patriarhul Abraham i-a dat ca
zeciuială cea mai bună parte din pradă! 5Aceia dintre descendenţii lui
Levi care îndeplinesc funcţia de preot au ordin, potrivit Legii, să ia ze-
ciuială de la popor, adică de la fraţii lor, chiar dacă aceştia sunt descen-
denţii lui Abraham. 6Dar Melchisedec, deşi nu figura în genealogia lor,
a primit zeciuială de la Abraham şi l-a binecuvântat pe cel care avea pro-
misiunile. 7Ori, indiscutabil, inferiorul este binecuvântat de superior. 8În
cazul descendenţilor lui Levi, cei ce strâng zeciuiala sunt nişte oameni
muritori, în timp ce în cazul lui Melchisedec este cineva despre care
Scriptura depune mărturie că e viu. 9Ca să zicem aşa, însuşi Levi, care
a primit zeciuială, a dat zeciuială prin intermediul lui Abraham, 10pen-
tru că atunci când Melchisedec i-a ieşit în întâmpinarea lui Abraham,
Levi era încă în corpul strămoşului său.

Iesus Cristos ca Mare Preot perfect dă la o parte
preoţia levitică şi Legea Evr.8; 9:6-12
11Deci, dacă perfecţiunea ar fi fost posibilă prin preoţia levitică – căci

pe baza ei a fost dată poporului Legea –, ce nevoie era să apară un alt fel
de preot, unul în stilul lui Melchisedec, şi nu unul desemnat în stilul lui
Aaron? 12Căci când există o schimbare în preoţie este necesară şi o
schimbare a Legii.

13Într-adevăr, Cel despre care se spun aceste lucruri face parte din-
tr-un alt trib, din care nimeni n-a servit la altar. 14Căci este limpede că
Domnul nostru S-a tras din tribul lui Iuda, trib despre care Moise n-a
spus nimic cu privire la preoţi. 15Şi e şi mai evident când apare un alt
preot asemenea lui Melchisedec, 16unul care a devenit preot nu conform
legii unei porunci pământeşti, ci conform puterii unei vieţi fără sfârşit.
17Căci se depune despre El această mărturie: Tu eşti preot pentru tot-
deauna, în stilul lui Melchisedec.n

18Căci pe de o parte există o anulare a unei porunci anterioare din
cauza slăbiciunii şi inutilităţii ei, 19pentru că Legea n-a adus nimic la
perfecţiune. Dar, pe de altă parte, există introducerea unei speranţe mai
bune, prin care ne apropiem de Dumnezeu. 20Şi întrucât lucrul acestan nu
s-a făcut fără depunerea unui jurământ – alţii au devenit preoţi fără să se
depună vreun jurământ, 21dar Iesus a devenit Preot prin jurământul depus
de Dumnezeu, care a spus: Domnul a jurat şi nu Se va răzgândi: „Tu eşti
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7:2 Abraham... toate: citat din Geneza 14:20.
7:17 Tu eşti... Melchisedec: reluarea citatului din Psalmul 110:4 (vezi 5:6).
7:20 Lucrul acesta: faptul că Iesus Cristos a fost făcut Preot.



preot pentru totdeauna [în stilul lui Melchisedec]“ – 22cu atât mai mult
a devenit Iesus garantul unui legământ mai bun.

23În plus, preoţii aceia erau în număr mare, pentru că moartea îi îm-
piedica să rămână în funcţie, 24dar El, pentru că rămâne pentru totdeauna,
are o preoţie permanentă. 25Prin urmare, El poate să-i şi salveze complet
pe cei care se apropie de Dumnezeu prin El, întrucât trăieşte totdeauna
ca să intervină în favoarea lor.

26De un asemenea mare preot aveam noi nevoie: sfânt, nevinovat,
fără pată, despărţit de păcătoşi şi înălţat mai presus de cer. 27El nu are ne-
voie ca ceilalţi mari preoţi să ofere sacrificii în fiecare zi, mai întâi pen-
tru propriile Sale păcate, iar apoi pentru ale poporului, pentru că a făcut
aceasta odată pentru totdeauna, atunci când S-a oferit pe Sine ca sacri-
ficiu.

28Într-adevăr, Legea îi numeşte ca mari preoţi pe nişte oameni supuşi
slăbiciunii, dar cuvântul jurământului, care a venit după instituirea Le-
giin, Îl numeşte pe Fiu, care a fost făcut perfect pentru totdeauna.

Iesus Cristos ca Mare Preot al adevăratului sanctuar ceresc
Evr.9:11-12; 9:24

8Lucrul principal din ceea ce s-a zis este că avem un asemenea Mare
Preot, care S-a aşezat la dreapta tronului Maiestăţii în cer 2şi care ser-

veşte în sanctuar şi în tabernacoluln adevărat, cel care a fost ridicat de
Domnul şi nu de oameni.

3Orice mare preot este numit pentru a oferi atât daruri, cât şi sacrifi-
cii; era deci necesar ca şi Iesus să aibă ceva de oferit. 4Dacă El ar fi pe
pământ, nici măcar n-ar fi preot, căci acolo există deja preoţi care oferă
darurile conform Legii. 5Ei servesc într-un sanctuar care nu este decât o
copie şi o umbră a realităţilor cereşti, aşa cum a fost avertizat Moise de
Dumnezeu când urma să construiască tabernacolul: Vezi să faci toate
aceste lucruri în conformitate cu modelul care ţi-a fost arătat pe munte!n

Iesus Cristos – Mediatorul unui legământ nou, mai bun
Evr.7:22; 9:15; 12:24
6Dar acum, lucrarea pe care a obţinut-o Iesus este mult superioară, şi

aceasta cu atât mai mult cu cât e Mediatorul unui legământ mai bun,
bazat pe promisiuni mai bune.

7Într-adevăr, dacă primul legământ ar fi fost ireproşabil, atunci nu
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7:28 Jurământului... Legii: psalmul 110, unde apare acest jurământ (vezi citatul din verse-
tul 21), a fost scris de David către 1000 î.Cr., deci cu 300 până la 500 de ani după ce lui
Moise i s-a dat Legea.
8:2 Tabernacol: cortul special pe care Dumnezeu dăduse ordin să fie ridicat ca templu în
timpul şederii israeliţilor în deşert.
8:5 Vezi... munte: citat din Exod 25:40, eveniment care a avut loc la Muntele Sinai după în-
cheierea legământului între Dumnezeu şi Israel, când i s-au dat lui Moise instrucţiuni pentru
construirea tabernacolului.



s-ar mai fi căutat ocazie pentru un al doilea. 8Dar Dumnezeu a găsit vină
la israeliţi şi le-a zis: Iată, vin zilele, zice Domnul, când voi încheia cu
comunitatea Israelului şi cu comunitatea Iudei un legământ nou. 9El nu
va fi ca legământul pe care l-am încheiat cu strămoşii lor în ziua când
i-am luat de mână ca să-i scot din Egipt, pentru că ei n-au continuat în
legământul Meu, şi nu Mi-a mai păsat de ei, zice Domnul. 10Dar iată le-
gământul pe care-l voi face cu comunitatea Israelului după acele zile,
zice Domnul: Voi pune legile Mele în mintea lor, le voi scrie în inima lor,
voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu. 11Nimeni nu-l va mai în-
văţa pe concetăţeanul lui sau un om pe fratele său, zicând: „Trebuie
să-L cunoşti pe Domnul!“, pentru că toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai
mic până la cel mai mare dintre ei. 12Căci voi fi indulgent cu faptele lor
rele şi nu-Mi voi mai aminti de păcatele [sau de greşelile] lor.n

13Când Dumnezeu vorbeşte despre un legământ „nou“, l-a făcut pe cel
dintâi învechit, iar ce este învechit şi îmbătrânit e gata să dispară.

Preoţia levitică este temporară şi imperfectă

9Primul legământ avea deci reguli pentru închinare şi un sanctuar pă-
mântesc. 2Într-adevăr, a fost construit un tabernacol. În prima parte

a acestui cort, numit Locul Sfânt, erau lampadarul, masa şi pâinile con-
sacrate. 3Dar dincolo de a doua draperie se găsea partea tabernacolului
numită Locul Preasfânt; 4în el se aflau altarul de aur pentru tămâie şi
chivotul legământului, acoperit în întregime cu aur. În această ladă erau
un vas de aur cu manăn, toiagul lui Aaron care înflorise şi tablele legă-
mântuluin. 5Deasupra chivotului se găseau heruvimii glorioşi care aco-
pereau cu umbra lor capacul ispăşiriin. Despre aceste lucruri nu putem
vorbi acum în detaliu.

6Când totul a fost aranjat în felul acesta, preoţii intrau totdeauna în
prima parte a tabernacolului pentru a-şi face lucrarea. 7Dar în a doua
parte intra numai marele preot o singură dată pe an, şi niciodată fără
sânge, pe care îl oferea pentru sine şi pentru păcatele din neştiinţă ale po-
porului.

8Spiritul Sfânt arăta prin aceasta că încă nu era dezvăluită calea către
Locul Preasfânt cât timp exista primul tabernacol. 9Acesta este un sim-
bol pentru timpul actual, arătând că darurile şi sacrificiile oferite nu pot
să-l facă perfect în conştiinţă pe cel care se închină. 10Este vorba numai
de alimente, de băuturi şi de diferite ceremonii de purificare – reguli ex-
terioare care se aplică până la un timp de reformă.
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8:8-12 Iată... greşelile lor: citat din Ieremia 31:31-34.
9:4 Mană: hrană miraculoasă dată israeliţilor în deşert, din care Dumnezeu a poruncit să se
păstreze o anumită cantitate.
9:4 Tablele legământului: tăbliţe de piatră pe care erau cele Zece Porunci, date de Dumne-
zeu lui Moise la încheierea primului legământ de la Muntele Sinai.
9:5 Capacul ispăşirii: capacul chivotului legământului; doi heruvimi, creaturi înaripate, fu-
seseră modelaţi şi aşezaţi pe acest capac.



Sângele Marelui Preot Iesus Cristos ca bază a noului legământ şi
a salvării eterne Evr.10:11-22; 12:24
11Dar când Cristos a apărut ca Mare Preot al lucrurilor mai bune care

au venit deja, a traversat tabernacolul mai mare şi mai perfect care nu
este construit de mâna omului – adică nu aparţine acestei creaţii – 12şi a
intrat odată pentru totdeauna în Locul Preasfânt nu cu sânge de ţapi şi
viţei, ci cu propriul Său sânge, obţinând o răscumpărare eternă. 13Căci
dacă simpla stropire a celor necuraţi din punct de vedere ceremonial cu
sângele ţapilor şi al taurilor şi cu cenuşa unei juninci este suficientă pen-
tru purificarea corpului, 14cu cât mai mult sângele lui Cristos, care prin
Spiritul etern S-a oferit pe Sine fără pată lui Dumnezeu, ne va curăţa
conştiinţa de faptele moarte ca să-L servim pe Dumnezeul cel viu!

15Prin urmare, El este Mediatorul unui legământ nou, astfel încât cei
care au fost chemaţi să primească moştenirea eternă promisă, întrucât a
avut loc o moarte care îi răscumpără din încălcărilen comise sub primul
legământ. 16Într-adevăr, acolo unde există un testament este necesar să
fie constatată moartea celui care l-a făcut. 17Un testament nu intră în vi-
goare decât în caz de deces, întrucât nu are niciun efect cât timp trăieşte
cel care l-a făcut. 18De aceea, chiar şi primul legământ a fost inaugurat
cu sânge. 19După ce a rostit înaintea întregului popor fiecare poruncă
conform Legii, Moise a luat sângele viţeilor şi ţapilor, ca şi apă, lână
stacojie şi isop, şi a stropit cartea însăşi şi tot poporul, 20zicând: Acesta
este sângele legământului pe care l-a poruncit Dumnezeu pentru voi.n
21Şi în acelaşi fel, El a stropit tabernacolul şi obiectele de cult. 22Ori, po-
trivit Legii, aproape totul este purificat cu sânge, iar fără vărsare de sânge
nu există iertare.

23Dacă era necesar deci să fie purificată în acest fel ceea ce nu era
decât imaginea realităţilor cereşti, trebuia ca realităţile cereşti înseşi să
fie purificate prin sacrificii mai bune decât acestea.

24Într-adevăr, Cristos nu a intrat într-un sanctuar făcut de mâna omu-
lui, într-o simplă copie a celui adevărat, ci a intrat chiar în cer, ca să Se
înfăţişeze acum înaintea lui Dumnezeu pentru noi. 25Şi El n-a intrat în cer
ca să Se ofere pe Sine de mai multe ori, aşa cum intră marele preot în fie-
care an în sanctuar ca să ofere un alt sânge decât al său; 26în acest caz,
El ar fi trebuit să sufere de mai multe ori de la crearea lumii. Dar acum,
El a apărut odată pentru totdeauna la sfârşitul epocilor, ca să desfiinţeze
păcatul prin sacrificiul Lui. 27Aşa cum oamenii sunt destinaţi să moară
o singură dată, după care vine judecata, 28tot aşa Cristos, după ce a fost
sacrificat o singură dată ca să poarte păcatele multor oameni, va apărea
a doua oară, nu ca să poarte păcatuln, ci ca să aducă salvare celor care Îl
aşteaptă.
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9:15 Încălcările: este vorba despre încălcările Legii lui Moise.
9:20 Acesta... pentru voi: citat din Exod 24:8.
9:28 Nu ca să poarte păcatul: adică nu pentru a înlătura păcatul, contrar obiectivului primei
Sale veniri.



Sacrificiul unic şi perfect de ispăşire al lui Iesus Cristos
duce la o salvare perfectă Evr.9:7-15; 9:23-28

10Legea, într-adevăr, are doar o umbră a bunurilor viitoare, şi nu re-
prezentarea exactă a realităţilor; ea nu poate niciodată, prin ace-

leaşi sacrificii repetate la nesfârşit, an de an, să-i facă perfecţi pe cei care
se apropie ca să se închine. 2Căci dacă ar fi altfel, n-ar fi încetat ele să
fie oferite, întrucât închinătorii, fiind curăţaţi odată pentru totdeauna, nu
s-ar mai fi simţit vinovaţi cu privire la păcate? 3Dar aceste sacrificii sunt
o reamintire anuală a păcatelor, 4căci este imposibil ca sângele taurilor
şi ţapilor să înlăture păcatele.

5De aceea, intrând în lume, Cristos a spus: Tu n-ai vrut nici sacrifi-
ciu, nici ofrandă, ci Mi-ai pregătit un corp. 6Ţie nu Ţi-au plăcut nici
ofrandele arse, nici ofrandele pentru păcat. 7Atunci am spus: Iată, am
venit – în sulul cărţii este scris despre Mine –, ca să fac voia Ta, Dum-
nezeule!n

8Mai sus, El a spus: Tu n-ai vrut şi nu Ţi-au plăcut nici sacrificiile,
nici darurile, nici ofrandele arse şi nici ofrandele pentru păcat, şi anume
acelea care sunt oferite conform Legii, 9apoi a zis: Iată, am venit să fac
voia Ta, [Dumnezeule]. El a anulat primul legământ pentru a-l instaura
pe al doilea.

10Prin această voie am fost noi făcuţi sfinţi, prin ofranda corpului lui
Iesus Cristos odată pentru totdeauna.

11Fiecare preot stă în fiecare zi în picioare ca să-şi facă serviciul şi să
ofere tot mereu aceleaşi sacrificii, care nu pot niciodată să înlăture pă-
catele, 12în timp ce Cristos, după ce a oferit un singur sacrificiu pentru
păcate, S-a aşezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu. 13De acum,
El aşteaptă ca duşmanii Lui să-I fie făcuţi scăunel de picioare.

14Într-adevăr, printr-o singură ofrandă El i-a condus pentru totdeauna
la perfecţiune pe cei pe care îi face sfinţi. 15Şi Spiritul Sfânt ne adeve-
reşte aceasta; căci după ce a zis: 16Iată legământul pe care-l voi face cu
ei după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile Mele în inima lor şi le
voi scrie în mintea lor, 17adaugă: Nu-Mi voi mai aminti de păcatele şi de
nelegiuirile lor.n 18Ori, acolo unde există iertare pentru acestea nu mai
există ofrandă pentru păcat.

Încurajare la intrarea cu îndrăzneală în sanctuar şi la ţinerea cu
credinţă de mărturisire Evr.4:1-11; 4:14-16; Evr.6
19De aceea, fraţilor, întrucât avem îndrăzneala de a intra în sanctua-

rul ceresc prin sângele lui Iesus, 20pe calea nouă şi vie pe care El a inau-
gurat-o pentru noi prin draperie, adică prin carnea Lui, 21şi întrucât avem
un Mare Preot peste casa lui Dumnezeu, 22să ne apropiem cu o inimă
sinceră, în siguranţa deplină a credinţei, cu inima curăţată de o conşti-
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10:5-7 Tu n-ai vrut... Dumnezeule: citat din Psalmul 40:6-8.
10:16-17 Iată... nelegiuirile lor: reluare a citatului din Ieremia 31:33-34 (vezi 8:10,12).



inţă vinovată şi cu corpul spălat cu apă curată!
23Să păstrăm ferm mărturisirea speranţei noastre fără şovăire, pentru

că Cel care a promis este fidel. 24Să veghem unii asupra altora ca să ne
îndemnăm la iubire şi la fapte bune. 25Să nu ne părăsim adunarea, cum
este obiceiul unora, ci să ne încurajăm unii pe alţii, şi cu atât mai mult,
cu cât vedeţi că se apropie Ziua.

26Într-adevăr, dacă păcătuim de bunăvoie, după ce am primit cu-
noaşterea adevărului, nu mai rămâne niciun sacrificiu pentru păcat, 27ci
doar o aşteptare înfricoşată a judecăţii şi furia unui foc gata să-i mistuie
pe adversari.n

28Cine a încălcat Legea lui Moise este dat la moarte fără milă, pe de-
poziţia a doi sau trei martori.n 29Cu cât mai aspră pedeapsă credeţi că
merită să primească un om care L-a călcat în picioare pe Fiul lui Dum-
nezeu, care a privit ca necurat sângele legământului prin care a fost sfin-
ţit şi care L-a insultat pe Spiritul graţiei? 30Noi Îl cunoaştem într-adevăr
pe Cel care a zis: Răzbunarea este a Mea, Eu voi da fiecăruia ce merită!
Şi încă: Domnul Îşi va judeca poporul.n 31Da, e ceva îngrozitor să cazi
în mâinile Dumnezeului cel viu!

32Amintiţi-vă însă de acele zile de la început, când, după ce aţi fost
luminaţin, aţi îndurat o mare luptă cu suferinţa. 33Uneori eraţi expuşi în
public injuriilor şi persecuţiei, alteori vă arătaţi solidaritatea cu cei care
se găseau în aceeaşi situaţie. 34Într-adevăr, aţi avut compasiune pentru cei
închişi şi aţi acceptat cu bucurie confiscarea bunurilor voastre, ştiind că
aveţi [în cer] o avere mai bună şi durabilă.

35Deci nu vă părăsiţi încrederea, care are o mare răsplată! 36Aveţi ne-
voie de perseverenţă, pentru ca după ce aţi făcut voia lui Dumnezeu să
puteţi primi ce a promis El. 37Căci încă foarte puţin timp, şi Cel ce vine
va veni şi nu va întârzia. 38Cel drept al Meu va trăi prin credinţă, dar
dacă dă înapoi, sufletul Meu nu găseşte plăcere în el.n 39Noi însă nu sun-
tem dintre cei care dau înapoi spre pierzare, ci dintre cei care au cre-
dinţă pentru salvarea sufletului.

Esenţa credinţei şi martorii credinţei din vechiul legământ
Rom.4:17-22; 1.Io.5:4-5

11Credinţa înseamnă să fii sigur de ceea ce speri şi să fii convins cu
privire la realitatea a ceea ce nu vezi. 2Pentru ea au fost lăudaţi

cei din vechime.
3Prin credinţă înţelegem că universul a fost format prin Cuvântul lui

Dumnezeu, aşa încât lumea vizibilă nu a fost făcută din lucruri vizibile.
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10:27 Furia... adversari: citat din Isaia 26:11.
10:28 Este dat... martori: citat din Deuteronom 17:6.
10:30 Răzbunarea... poporul: citat din Deuteronom 32:35-36.
10:32 După ce aţi fost luminaţi: adică după ce Dumnezeu le-a deschis ochii ca să vadă ade-
vărul şi după ce s-au convertit.
10:37-38 Cel ce vine... în el: citat din Habacuc 2:3-4.



Abel, Enoh şi Noe
4Prin credinţă I-a oferit Abel lui Dumnezeu un sacrificiu mai bun

decât al lui Cain. Prin ea a fost el declarat drept, când Dumnezeu a vor-
bit de bine despre darurile aduse de el. Şi deşi este mort, el vorbeşte încă
prin ea.

5Prin credinţă a fost luat Enoh din această viaţă, ca să nu vadă moar-
tea; el n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl luase de acolo.n Înainte
de a fi luat, el primise mărturia că era plăcut lui Dumnezeu. 6Ori, fără
credinţă este imposibil să-I fim plăcuţi lui Dumnezeu, căci trebuie ca
cel care se apropie de El să creadă că Dumnezeu există şi că îi răsplăteşte
pe cei ce-L caută.

7Prin credinţă Noe, avertizat de Dumnezeu cu privire la lucruri pe
care încă nu le vedea şi cuprins de o teamă respectuoasă, a construit o
arcă pentru a-şi salva familia. Prin credinţa lui, el a condamnat lumea şi
a devenit un moştenitor al dreptitudinii care se obţine prin credinţă.

Credinţa lui Abraham
8Prin credinţă Abraham, când a fost chemat să plece şi să se ducă în-

tr-un loc pe care urma să-l primească drept moştenire, s-a supus şi a ple-
cat fără să ştie unde se duce. 9Prin credinţă a locuit el temporar în ţara
promisă, ca într-o ţară străină, locuind în corturi, ca şi Isaac şi Iacob, co-
moştenitorii aceleiaşi promisiuni, 10căci aştepta oraşul cu temelii, al cărui
Arhitect şi Constructor este Dumnezeu.

11Prin credinţă şi Sara, deşi era sterilă, a fost făcută în stare să aibă ur-
maşi. În pofida vârstei înaintate, a născut un copil, pentru că a crezut în
fidelitatea Celui care făcuse promisiunea. 12De aceea, dintr-un singur
bărbat, deşi fizic era ca şi mort, s-au născut descendenţi tot atât de nume-
roşi ca stelele de pe cer şi ca nisipul fără număr de pe ţărmul mării.n

Credincioşii sunt străini pe pământ
13Toţi aceştia trăiau prin credinţă când au murit. Ei n-au primit lu-

crurile promise, ci doar le-au văzut de departe şi le-au salutat, recunos-
când că erau străini şi călători pe pământ. 14Cei care vorbesc în acest fel
arată că ei caută o patrie. 15Dacă ar fi avut în minte ţara din care ieşiseră,
ar fi avut ocazia să se întoarcă în ea. 16Dar, în realitate, ei tânjeau după
o ţară mai bună, adică una cerească. De aceea, lui Dumnezeu nu-I este
ruşine să fie numit Dumnezeul lor, căci le-a pregătit un oraşn.

Credinţa lui Abraham, Isaac, Iacob şi Iosif
17Prin credinţă l-a oferit Abraham pe Isaac când a fost pus la încerca-

re. Da, el era gata să-l ofere pe singurul său fiu ca sacrificiu, deşi a pri-
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11:5 El n-a mai fost... acolo: citat din Geneza 5:24 după Septuaginta.
11:12 Tot atât... mării: citat din Geneza 22:17 completat cu Geneza 32:12.
11:16 Un oraş: adică Ierusalimul ceresc (vezi 12:22; Apocalipsa 21).



mit promisiunile 18şi Dumnezeu îi spusese: În Isaac vei avea urmaşi care
să-ţi poarte numele.n 19El se gândea că Dumnezeu era în stare chiar să-l
învie dintre cei morţi, dintre care, metaforic vorbind, l-a primit înapoi.

20Prin credinţă, Isaac i-a binecuvântat pe Iacob şi pe Esau în legătură
cu lucrurile viitoare.

21Prin credinţă Iacob, când era pe moarte, i-a binecuvântat pe fiecare
dintre fiii lui Iosif şi s-a prosternat, sprijinit pe vârful toiagului său.n

22Prin credinţă Iosif, la sfârşitul vieţii sale, a menţionat ieşirea din
Egipt a israeliţilor şi a dat porunci cu privire la osemintele sale.

Viaţa de credinţă a lui Moise
23Prin credinţă Moise, la naşterea sa, a fost ascuns de părinţii lui timp

de trei luni, pentru că au văzut că era un copil frumos şi nu s-au temut
de ordinul regeluin.

24Prin credinţă Moise, când s-a făcut mare, a refuzat să fie numit fiul
fiicei lui Faraon, 25alegând mai degrabă să fie maltratat cu poporul lui
Dumnezeu decât să se bucure un timp de plăcerile păcatului. 26El privea
ruşinea suferită pentru Mesian ca o bogăţie mai mare decât comorile
Egiptului, căci privea spre răsplata viitoare.

27Prin credinţă a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia regelui,
căci a perseverat, ca şi când L-ar fi văzut pe Cel care este invizibil. 28Prin
credinţă a instituit Paştele şi stropirea cu sânge, pentru ca distrugătoruln

să nu se atingă de întâii născuţi ai israeliţilor.
29Prin credinţă au traversat ei Marea Roşie ca pe uscat, în timp ce

egiptenii s-au înecat când au încercat să treacă.
30Prin credinţă au căzut zidurile Ierihonului, după ce poporul a măr-

şăluit în jurul lor timp de şapte zile.
31Prin credinţă prostituata Rahab, pentru că i-a primit cu bunăvoinţă

pe spioni, n-a pierit împreună cu cei care n-au crezut.

Israeliţii credincioşi
32Şi ce să mai zic? Într-adevăr, mi-ar lipsi timpul să vorbesc despre

Ghedeon, Barac, Samson, Iefta, David, Samuel şi profeţi, 33care prin cre-
dinţă au cucerit regate, au făcut dreptate, au obţinut realizarea promisi-
unilor, au închis gura leilor, 34au stins puterea focului, au scăpat de tăişul
săbiei, slăbiciunea lor s-a transformat în tărie, au fost viteji în război, au
pus pe fugă armatele străine.

35Femeile şi-au primit morţii prin înviere; alţii au fost torturaţi şi

Evrei 11:18-35 353

11:18 În Isaac... numele: citat din Geneza 21:12.
11:21 S-a prosternat... său: citat din Geneza 47:31.
11:23 Ordinul regelui: regele Egiptului dăduse ordin să se ucidă toţi copiii de sex masculin
care se năşteau printre israeliţi.
11:26 Ruşinea suferită pentru Mesia: din cauză că Moise s-a identificat cu poporul lui Mesia
când acesta trăia în ruşine şi suferinţă, precum şi din cauza rolului său de şef şi profet.
11:28 Distrugătorul: probabil un înger însărcinat să execute pedeapsa lui Dumnezeu.



n-au acceptat eliberarea, ca să obţină o înviere mai bună. 36Alţii au su-
ferit batjocuri şi biciuire, ba chiar lanţuri şi închisoare. 37Ei au fost lapi-
daţi, tăiaţi în două cu fierăstrăul, [puşi la încercare]. Au murit ucişi cu
sabia, au mers dintr-un loc în altul îmbrăcaţi în piei de oi sau de capre,
lipsiţi de toate, persecutaţi, maltrataţi, 38ei, de care lumea nu era vrednică.
Ei au pribegit în deşerturi şi în munţi, în peşteri şi în crăpăturile pămân-
tului.

39Şi toţi aceştia, deşi au câştigat aprobarea divină prin credinţa lor,
n-au obţinut ce li s-a promis, 40Dumnezeu având în vedere ceva mai bun
pentru noi, ca ei să nu ajungă la perfecţiune fără noi.

Încurajare la o viaţă de credinţă cu privire la Iesus Cristos
1.Cor.9:24-27; Fil.3:11-14; 1.Pt.2:21-24

12De aceea şi noi, întrucât suntem înconjuraţi de un nor aşa mare de
martori, să ne debarasăm de tot ce ne stânjeneşten şi de păcatul

care ne prinde atât de uşor în mreje şi să alergăm cu perseverenţă în
cursa care ne stă înainte! 2S-o facem aţintindu-ne privirile asupra lui
Iesus, care face să se nască credinţa şi care o duce la perfecţiune, care,
pentru bucuria pusă înaintea Lui, a îndurat crucea, dispreţuind ruşinea,
şi S-a aşezat la dreapta tronului lui Dumnezeu. 3Gândiţi-vă într-adevăr
la Cel care a îndurat o asemenea ostilitate contra Lui din partea păcăto-
şilor, ca să nu vă lăsaţi copleşiţi de descurajare!

Disciplinarea lui Dumnezeu este spre binele celor care sunt fii
adevăraţi în Cristos Ap.3:19; Iac.1:2-4
4În lupta voastră împotriva păcatului încă nu v-aţi împotrivit până la

vărsarea sângelui vostru 5şi aţi uitat încurajarea pe care v-o adresează
ca unor fii: Fiul meu, nu dispreţui disciplinarea Domnului şi nu te des-
curaja când te mustră, 6pentru că Domnul îl disciplinează pe cel pe care
îl iubeşte şi îi pedepseşte pe toţi cei pe care îi recunoaşte ca fii.n

7Înduraţi cu răbdare încercările în vederea disciplinării; Dumnezeu
Se poartă cu voi ca şi cu nişte fii. Căci ce fiu nu este disciplinat de tatăl
lui? 8Dar dacă sunteţi scutiţi de disciplinarea de care au parte toţi copiii,
atunci sunteţi copii nelegitimi şi nu fii adevăraţi. 9Pe lângă aceasta, noi
toţi am avut taţi pământeşti care ne-au disciplinat, şi i-am respectat;
n-ar trebui cu atât mai mult să ne supunem Tatălui spiritului nostru ca să
trăim? 10Taţii noştri ne disciplinau pentru puţin timp, cum credeau de
bine, dar Dumnezeu ne disciplinează în folosul nostru, ca să avem parte
de sfinţenia Lui.

11Este adevărat că orice disciplinare pare mai întâi un motiv de în-
tristare, nu de bucurie, dar mai târziu produce la cei care au fost pregă-
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12:1 Tot ce ne stânjeneşte: adică poveri, obstacole, impedimente, lucruri care ne încurcă (la
alergare).
12:5-6 Fiul meu... ca fii: citat din Proverbe 3:11-12.



tiţi de ea un rod dătător de pace: dreptitudinea.

Îndemn la sfinţire şi teamă de Dumnezeu. Avertizare privind
respingerea evangheliei lui Iesus Cristos Evr.3:7-16
12De aceea, întăriţi-vă mâinile fără vlagă şi genunchii slăbiţi!n 13Fa-

ceţi cărări drepte pentru picioarele voastre,n pentru ca membrul şchiop
să nu fie scos din încheietură, ci mai degrabă să fie vindecat!

14Urmăriţi pacea cu toţi oamenii şi sfinţenia, fără de care nimeni
nu-L va vedea pe Domnul Iesus!

15Vegheaţi ca nimeni să nu ducă lipsă de graţia lui Dumnezeu, ca
nicio rădăcină de amărăciune, dând lăstari, să provoace suferinţă, şi prin
ea mulţi să fie infectaţi! 16Vegheaţi ca nimeni să nu ducă o viaţă imorală
sau să fie nereligiosn, ca Esau, care pentru o singură mâncare şi-a vân-
dut dreptul întâiului născutn! 17Voi ştiţi că mai târziu a vrut să obţină bi-
necuvântarea, dar a fost respins; într-adevăr, nu l-a putut face pe tatăl
său să-şi schimbe intenţia, deşi a căutat-o cu lacrimi.

18Voi nu v-aţi apropiat de un munte care se putea atinge şi care era
mistuit de foc, nici de întuneric, nici de negură şi nici de furtună, 19nici
de răsunetul trompetei, nici de vocea ale cărei cuvinte i-au făcut pe ascul-
tători să ceară să nu li se mai spună nimic, 20căci nu suportau porunca
dată: Chiar dacă un animal va atinge muntele, să fie lapidat!n 21Prive-
liştea era atât de înspăimântătoare, încât Moise a spus: Sunt înspăimân-
tat şi tremur de teamă.n

22Dimpotrivă, v-aţi apropiat de Muntele Sion şi de oraşul Dumne-
zeului viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii de îngeri într-o adunare
festivă 23şi de Biserica întâilor născuţi care sunt înscrişi în cer. Voi v-aţi
apropiat de Dumnezeu, care este Judecătorul tuturor, de spiritele celor
drepţi ajunşi la perfecţiune, 24de Iesus, care este Mediatorul unui legă-
mânt nou, şi de sângele stropit, care rosteşte un mesaj mai bun decât
sângele lui Abel.

25Luaţi seama să nu-L respingeţi pe Cel care vorbeşte! Într-adevăr,
dacă oamenii care L-au respins pe Cel ce-i avertiza pe pământ n-au scă-
pat, cu cât mai puţin vom scăpa noi, dacă ne întoarcem de la Cel care
vorbeşte din cer. 26El, a cărui voce a zguduit atunci pământul, a făcut
acum această promisiune: Voi face încă o dată să tremure nu numai pă-
mântul, ci şi cerul.n 27Cuvintele încă o dată arată înlăturarea acelor lu-
cruri care pot fi zguduite, adică a ceea ce a fost creat, ca să rămână
lucrurile care nu pot fi zguduite.
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12:12 De aceea... slăbiţi: trimitere la Isaia 35:3.
12:13 Faceţi... voastre: citat din Proverbe 4:26.
12:16 Nereligios: adică unul care dispreţuieşte lucrurile sacre.
12:16 Dreptul întâiului născut: privilegiul întâiului născut într-o familie.
12:20 Chiar dacă... lapidat: citat din Exod 19:12-13.
12:21 Sunt înspăimântat... teamă: citat din Deuteronom 9:19.
12:26 Voi face... cerul: citat din Hagai 2:6.



28De aceea, întrucât primim un Regat care nu poate fi zguduit, să fim
recunoscători şi astfel să ne închinăm lui Dumnezeu în mod plăcut, cu
reverenţă şi respect, 29căci Dumnezeul nostru este un foc mistuitor!n

Diferite instrucţiuni şi îndemnuri referitoare
la umblarea credincioşilor

13Perseveraţi în iubirea frăţească! 2Nu uitaţi de ospitalitate, căci prin
aceasta unii i-au găzduit, fără să ştie, pe îngeri!

3Amintiţi-vă de deţinuţi, ca şi cum aţi fi deţinuţi împreună cu ei, şi de
cei maltrataţi, ca şi cum voi înşivă aţi fi în corpul lor!

4Căsătoria să fie onorată de toţi, iar patul conjugal să fie păstrat pur,
căci Dumnezeu îi va judeca pe cei ce se dedau la imoralitate sexuală şi
la adulter.

5Modul vostru de viaţă să nu fie inspirat de iubirea de bani, ci mul-
ţumiţi-vă cu ce aveţi! Într-adevăr, El Însuşi a spus: Nu te voi lăsa nicio-
dată, nu te voi părăsi niciodată!n 6Aşa că spunem cu încredere: Domnul
este ajutorul meu şi nu mă voi teme; ce-mi poate face un om?n

7Amintiţi-vă de conducătorii voştri, care v-au vorbit Cuvântul lui
Dumnezeu! Priviţi cu atenţie rezultatul modului lor de viaţă şi imita-
ţi-le credinţa! 8Iesus Cristos este acelaşi ieri, astăzi şi pentru totdeauna.

9Nu vă lăsaţi duşi în rătăcire de tot felul de învăţături străine, căci
este bine ca inima să fie întărită prin graţie, nu prin alimente care n-au
fost de niciun folos celor care şi-au făcut o regulă din aceasta!

10Noi avem un altar de unde cei care servesc în tabernacol nu au drep-
tul să mănânce. 11Căci corpurile acelor animale al căror sânge este adus
de marele preot în Locul Preasfânt ca ofrandă pentru păcat sunt arse în
afara taberei. 12De aceea şi Iesus, ca să sfinţească poporul prin propriul
Său sânge, a suferit în afara porţii oraşului. 13Să ieşim deci ca să ne du-
cem la El, în afara taberei, şi să suportăm ruşinea pe care a suportat-o El.
14Într-adevăr, aici nu avem un oraş permanent, ci îl căutăm pe cel care
trebuie să vină.

15Prin Cristos, să-I oferim deci fără încetare lui Dumnezeu un sacrifi-
ciu de laudă, adică rodul buzelor noastre care laudă numele Lui.

16Şi nu uitaţi să faceţi binele şi să vă ajutaţi reciproc, căci lui Dum-
nezeu Îi plac asemenea sacrificii.

17Ascultaţi de conducătorii voştri şi supuneţi-vă lor, căci ei veghează
asupra sufletului vostru ca unii care vor trebui să dea socoteală. Ei vor
putea astfel s-o facă cu bucurie şi nu suspinând, căci aceasta nu v-ar fi
de niciun folos.
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12:29 Dumnezeul... mistuitor: citat din Deuteronom 4:24.
13:5 Nu te voi lăsa... niciodată: citat din Iosua 1:5.
13:6 Domnul... un om: citat din Psalmul 118:6.



Benedicţie şi salutări
18Rugaţi-vă pentru noi, căci suntem convinşi că avem o conştiinţă cu-

rată şi dorim să ne comportăm bine în orice împrejurare. 19Dar vă în-
demn în special să vă rugaţi ca să vă fiu înapoiat cât mai curând.

20Dumnezeul păcii, care L-a readus dintre cei morţi pe Domnul nos-
tru Iesus, devenit marele Păstor al oilor, prin sângele unui legământ
etern, 21să vă înzestreze cu orice lucru bun, pentru îndeplinirea voii Sale,
făcând în noi ce este plăcut înaintea Lui prin Iesus Cristos, căruia să-I fie
gloria pentru totdeauna! Amen.

22Vă îndemn, fraţilor, să primiţi bine aceste cuvinte de încurajare,
căci v-am scris pe scurt.

23Să ştiţi că fratele nostru Timotei a fost eliberat; dacă soseşte curând,
voi veni să vă văd cu el.

24Salutaţi-i pe toţi conducătorii voştri, ca şi pe toţi sfinţii! Cei din Ita-
lia vă salută.

25Graţia să fie cu voi toţi!
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Scrisoarea lui Iacob
Scrisoarea lui Iacob a fost redactată de către Iacob, fratele

Domnului Iesus Cristos, unul dintre conducătorii Adunării din Ieru-
salim, cam prin 40-49 d.Cr. Ea este adresată creştinilor de origi-
ne evreiască aflaţi în diaspora între popoarele păgâne şi îi
stimulează la o viaţă clară, consecventă de credinţă.

Salut

1Iacob, sclav al lui Dumnezeu şi al Domnului Iesus Cristos, către cele
douăsprezece triburi împrăştiate printre naţiuni: salut!

Statornicie în ispite şi încercări
2Fraţii mei, să consideraţi ca un motiv de bucurie deplină când în-

tâmpinaţi tot felul de încercări, 3ştiind că punerea la încercare a credin-
ţei voastre produce perseverenţa. 4Trebuie însă ca perseverenţa să-şi facă
perfect lucrarea, ca să fiţi perfecţi şi întregi, şi să nu vă lipsească nimic.

5Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la
Dumnezeu, care dă tuturor fără rezerve şi fără reproş, şi ea îi va fi dată.
6Dar să ceară cu credinţă, fără să se îndoiască, căci cel care se îndoieşte
seamănă cu valurile mării pe care vântul le mişcă şi le agită încoace şi
încolo. 7Acest om să nu-şi imagineze că va primi ceva de la Domnul;
8este un om nehotărât şi instabil în toate planurile şi acţiunile lui.

9Fratele de condiţie umilă să se simtă mândru de înălţarea luin, 10iar
bogatul să se simtă mândru de umilirea lui, pentru că va trece ca o floare
sălbatică. 11Căci soarele răsare cu căldura lui arzătoare şi usucă iarba,
floarea ei cade, şi toată frumuseţea ei dispare; la fel se va ofili şi boga-
tul în mijlocul preocupărilor lui.

12Binecuvântat este omul care perseverează în încercare, pentru că
după ce a trecut cu bine prin ea va primi cununa vieţii, pe care Domnul
a promis-o celor care-L iubesc.

13Nimeni, când este ispitit, să nu spună: „Sunt ispitit de Dumnezeu“,
pentru că Dumnezeu nu poate fi ispitit de rău şi nici nu ispiteşte pe ni-
meni. 14Dar fiecare este ispitit atunci când e atras şi momit de propriile
sale pofte. 15Apoi pofta, când a conceput, dă naştere păcatului, iar păca-
tul, ajuns la maturitate, produce moartea.

16Nu vă înşelaţi, fraţii mei iubiţi: 17orice dar bun şi orice dar perfect
vin de sus, coboară de la Tatăl luminilorn, în care nu există nicio schim-
bare, nicio umbră aruncată de variaţien. 18Conform voii Sale, El ne-a dat
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1:9 Înălţarea lui: ca şi creştin, chemat la adevăratele bogăţii şi la a fi moştenitor al lui Dum-
nezeu.
1:17 Tatăl luminilor: adică Dumnezeu, poate prin aluzie la activitatea Sa de creator al astre-
lor şi luminătorilor.
1:17 Variaţie: variaţie în poziţia corpurilor cereşti. Dumnezeu este Creatorul corpurilor ce-
reşti, care dau lumină pământului, dar, spre deosebire de ele, El nu Se schimbă.



naştere prin Cuvântul adevărului, ca să fim un fel de prim rod al creatu-
rilor Lui.

Să nu fim doar ascultători, ci şi împlinitori ai Cuvântului Mt.7:24-27
19Să ştiţi aceasta, fraţii mei iubiţi: fiecare om să fie prompt la ascul-

tare, domol la vorbire şi domol la mânie, 20pentru că mânia unui om nu
produce acea viaţă dreaptă pe care o doreşte Dumnezeu. 21De aceea, de-
barasaţi-vă de orice murdărie morală şi orice rămăşiţă de răutate şi pri-
miţi cu blândeţe Cuvântul care a fost plantat în voi şi care vă poate salva
sufletul!

22Puneţi în practică Cuvântul şi nu vă mulţumiţi să-l ascultaţi, înşelân-
du-vă singuri! 23Într-adevăr, dacă cineva ascultă Cuvântul şi nu-l pune în
practică, seamănă cu un om care îşi priveşte faţa în oglindă 24şi care, după
ce s-a privit, pleacă şi uită imediat cum era. 25Dar cine s-a uitat cu atenţie
la Legea perfectă, cea a libertăţii, şi continuă să facă aceasta, neuitând ce
a auzit, ci împlinind cu fapta, va fi binecuvântat în ceea ce face.

26Dacă cineva [dintre voi] crede că este religios, şi totuşi nu-şi ţine
limba în frâu, ci îşi înşală inima, religia lui este fără valoare. 27Religia
pură şi fără pată în ochii lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este aceasta: să
avem grijă de orfani şi de văduve în necazurile lor şi să ne ferim de mur-
dăriile lumii.

Avertizare privind favorizarea anumitor persoane

2Fraţii mei, credinţa voastră în Domnul nostru glorios Iesus Cristos să
fie lipsită de părtinire! 2Să presupunem că în adunarea voastră intră

un om cu inel de aur şi cu haine scumpe, şi intră şi un sărac cu haine mur-
dare. 3Dacă voi arătaţi o atenţie specială celui care poartă haine scumpe
şi îi spuneţi: „Şezi aici în locul acesta bun!“, iar săracului îi spuneţi: „Tu
stai acolo în picioare!“ sau „Aşază-te jos la picioarele mele!“, 4oare nu
faceţi deosebire între voi înşivă şi nu deveniţi judecători cu gânduri rele?

5Ascultaţi, fraţii mei iubiţi! Oare nu i-a ales Dumnezeu pe cei săraci
în ochii lumii ca să-i facă bogaţi în credinţă şi moştenitori ai Regatului
pe care l-a promis celor care-L iubesc? 6Dar voi l-aţi insultat pe cel sărac!
Oare nu cei bogaţi vă asupresc şi vă târăsc în tribunale? 7Oare nu ei sunt
cei care insultă numele frumos care v-a fost dat?

8Dacă împliniţi cu adevărat Legea regală, conform Scripturii: Iubeşte-l
pe aproapele tău ca pe tine însuţi,n faceţi bine. 9Dar dacă daţi dovadă de
părtinire, atunci faceţi un păcat şi sunteţi condamnaţi de Lege ca unii
care o încălcaţi. 10De fapt, cine ţine toată Legea, dar păcătuieşte împotri-
va unei singure porunci, se face vinovat de încălcarea ei ca întreg. 11Într-ade-
văr, Cel care a spus: Să nu comiţi adulter! a spus şi: Să nu ucizi!n Dacă
nu comiţi adulter, dar ucizi, ai devenit unul care încalcă Legea.
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2:8 Iubeşte-l... însuţi: citat din Levitic 19:18.
2:11 Să nu comiţi adulter... ucizi: citat din a 7-a şi a 6-a dintre cele Zece Porunci (Exod 20:
13-14; Deuteronom 5:17-18).



12Vorbiţi şi acţionaţi ca unii care urmează să fie judecaţi de o lege a
libertăţii, 13căci judecata este fără milă pentru cine n-a dat dovadă de
milă. Mila triumfă asupra judecăţii.

Credinţă şi fapte Gal.5:6; Iac.1:22-27; 1.Io.2:3-6
14Fraţii mei, la ce foloseşte cuiva să spună că are credinţă, dar nu are

fapte? Poate oare această credinţă să-l salveze? 15Dacă un frate sau o
soră sunt fără haine şi hrana zilnică, 16iar vreunul dintre voi le spune:
„Duceţi-vă în pace, încălziţi-vă şi săturaţi-vă!“, fără să le dea cele nece-
sare pentru corp, la ce foloseşte? 17La fel şi credinţa: dacă nu are fapte,
atunci este moartă în ea însăşi.

18Dar cineva va spune: „Tu ai credinţă, iar eu am fapte. Arată-mi cre-
dinţa ta fără fapte, iar eu îţi voi arăta credinţa mea prin faptele mele!“
19Tu crezi că există un singur Dumnezeu? Bine faci; dar şi demonii cred,
şi se înfioară! 20Om fără minte, vrei dovezi că credinţa fără fapte este
inutilă?

21Strămoşul nostru Abraham n-a fost oare considerat drept pe baza
faptelor, atunci când l-a oferit pe fiul său Isaac pe altar? 22Tu vezi bine
că credinţa lui coopera cu faptele lui şi că prin fapte credinţa i-a fost fă-
cută perfectă. 23Astfel s-a împlinit ce spune Scriptura: Abraham L-a cre-
zut pe Dumnezeu, şi lucrul acesta i s-a considerat ca dreptitudine.n Şi el
a fost numit „prietenul lui Dumnezeu“. 24Vedeţi deci că omul este de-
clarat drept pe baza faptelor sale, şi nu numai prin credinţă. 25În acelaşi
fel, oare prostituata Rahab n-a fost considerată dreaptă pe baza faptelor
ei când i-a primit pe mesageri şi i-a făcut să plece pe un alt drum? 26În-
tr-adevăr, după cum corpul fără spirit este mort, tot aşa şi credinţa fără
fapte e moartă.

Avertizare privind folosirea greşită a limbii

3Fraţii mei, nu mulţi dintre voi ar trebui să devină învăţători, ştiind
că noi învăţătorii vom fi judecaţi mai aspru. 2Într-adevăr, noi toţi gre-

şim în multe feluri. Dacă cineva nu greşeşte în ce spune, este un om per-
fect, în stare să-şi ţină în frâu tot corpul.

3Dacă punem zăbală în gura cailor ca să asculte de noi, le dirijăm ast-
fel tot corpul. 4Iată şi corăbiile: deşi sunt aşa de mari şi mânate de vân-
turi puternice, sunt conduse de o cârmă foarte mică oriunde vrea câr-
maciul. 5La fel şi limba este un mădular mic, dar se laudă cu lucruri mari.
Iată, un foc mic ce pădure mare aprinde!

6Şi limba este un foc, o lume a nelegiuirii pusă între mădularele noas-
tre; ea pătează întreaga persoană şi aprinde cursul existenţei, ea însăşi
fiind aprinsă de iad.

7Toate speciile de animale, păsări, reptile sau animale marine pot fi
domesticite şi au fost domesticite de om, 8dar nimeni nu poate domes-
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tici limba unui om. Ea este un rău care nu se poate stăpâni, e plină de un
venin mortal.

9Cu ea Îl lăudăm pe Domnul şi Tatăl nostru, şi cu ea îi blestemăm pe
oamenii care au fost făcuţi după asemănarea lui Dumnezeu. 10Din ace-
eaşi gură ies binecuvântarea şi blestemul. Fraţii mei, n-ar trebui să fie
aşa! 11Pot oare să curgă apă dulce şi apă amară din acelaşi izvor ? 12Fra-
ţii mei, poate oare un smochin să producă măsline sau viţa-de-vie să facă
smochine? [La fel,] un izvor de apă sărată nu poate da apă dulce!

Înţelepciunea de sus şi cea pământească Ef.4:1-3
13Cine este înţelept şi priceput între voi? Să-şi arate prin comportarea

lui bună faptele făcute în blândeţea înţelepciunii! 14Dar dacă în inima
voastră aveţi invidie amară şi ambiţie egoistă, nu vă lăudaţi cu aceasta
şi nu minţiţi împotriva adevărului! 15O asemenea înţelepciune nu vine de
sus, ci este pământească, pur omenească, demonică. 16Într-adevăr, acolo
unde există invidie şi ambiţie egoistă, acolo există dezordine şi tot felul
de practici rele.

17Dar înţelepciunea care vine de sus este mai întâi pură, apoi iubi-
toare de pace, blândă, gata să cedeze, plină de îndurare şi roade bune, im-
parţială şi sinceră. 18Rodul dreptitudiniin e semănat în pace de către cei
care practică pacea.

Despre plăceri şi prietenia cu lumea Gal.5:24-26

4De unde vin conflictele şi de unde vin luptele dintre voi? Oare nu din
plăcerile voastre care se războiesc în mădularele voastre? 2Voi pof-

tiţi ce au alţii, şi nu aveţi, aşa că ucideţi; voi râvniţi, şi nu puteţi obţine,
aşa că vă luptaţi şi vă războiţi. Nu aveţi, pentru că nu-I cereţi lui Dum-
nezeu! 3Sau cereţi, totuşi nu primiţi, pentru că cereţi cu motive greşite,
ca să cheltuiţi în plăcerile voastre.

4Voi sunteţi ca soţiile infidelen! Nu ştiţi că iubirea pentru lume în-
seamnă ură faţă de Dumnezeu? Deci, oricine doreşte să fie prieten cu
lumea se arată a fi duşmanul lui Dumnezeu. 5Sau credeţi că Scriptura
vorbeşte fără rost când spune: „Dumnezeu iubeşte cu gelozie Spiritul pe
care L-a făcut să locuiască în noi“? 6Totuşi, graţia pe care o dă este şi mai
mare, de aceea Scriptura spune: Dumnezeu Se împotriveşte celor mândri,
dar dă graţie celor umili.n

Chemare la pocăinţă şi umilire înaintea lui Dumnezeu 1.Pt.5:5-6
7Supuneţi-vă deci lui Dumnezeu, dar împotriviţi-vă diavolului, şi el

va fugi de la voi! 8Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de
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3:18 Dreptitudine: conformitatea cu voia lui Dumnezeu în gândire şi faptă. Dreptitudinea se
dezvoltă într-un climat de pace spirituală.
4:4 Soţiile infidele: adică având relaţii nepermise de dragoste pentru lume, încălcându-şi ast-
fel legământul de căsătorie cu Dumnezeu (este avută în vedere infidelitatea spirituală).
4:6 Dumnezeu... umili: citat din Proverbe 3:34.



voi! Curăţaţi-vă mâinile, păcătoşilor! Purificaţi-vă inima, oameni şovă-
ielnici! 9Simţiţi-vă mizeria, fiţi în doliu şi în lacrimi; râsul vostru să se
transforme în doliu, iar bucuria voastră în întristare! 10Umiliţi-vă înain-
tea Domnului, iar El vă va înălţa!

11Fraţilor, nu vă vorbiţi de rău unii pe alţii! Cine îl vorbeşte de rău pe
un frate sau îl judecă pe fratele său vorbeşte împotriva Legii şi judecă
Legea. Ori, dacă tu judeci Legea, nu eşti împlinitor al Legii, ci judecă-
torul ei. 12Unul singur este Legiuitorul şi Judecătorul, Cel care poate să
salveze şi să piardă. Dar tu cine eşti ca să-l judeci pe aproapele tău?

Avertizare privind siguranţa de sine Lc.12:16-20
13Acum ascultaţi, voi care spuneţi: „Azi sau mâine ne vom duce în cu-

tare oraş, vom sta acolo un an, vom face afaceri şi vom câştiga bani“,
14voi care nu ştiţi ce se va întâmpla mâine! Într-adevăr, ce este viaţa voas-
tră? Sunteţi un abur care apare pentru o clipă şi care pe urmă dispare.
15Dimpotrivă, ar trebui să spuneţi: „Dacă vrea Domnul, vom trăi şi vom
face cutare sau cutare lucru!“ 16Dar, în realitate, voi vă lăudaţi în înfumu-
rarean voastră! Orice laudă de felul acesta este rea. 17Deci, dacă cineva
ştie să facă ce e bine, dar nu face, comite un păcat.

Avertizare dată bogaţilor nelegiuiţi

5Şi acum voi, bogaţilor! Plângeţi şi urlaţi din cauza nenorocirilor care
vor veni peste voi! 2Bogăţiile voastre au putrezit şi hainele voastre

sunt mâncate de molii. 3Aurul şi argintul vostru sunt acoperite de rugină,
iar rugina lor va fi o mărturie împotriva voastră şi vă va devora carnea
ca un foc. Voi aţi adunat bogăţii în zilele de pe urmă!

4Iată, salariul pe care nu l-aţi plătit lucrătorilor care v-au secerat la-
nurile strigă, iar strigătele secerătorilor au ajuns până la urechile Dom-
nului armatelor! 5Aţi trăit pe pământ în lux şi în plăceri, v-aţi hrănit inima
[ca] într-o zi de înjunghiere!n 6Voi l-aţi condamnat şi l-aţi ucis pe cel
drept, care nu vi se împotrivea.

Diferite îndemnuri
7Fiţi deci răbdători, fraţilor, până la venirea Domnului! De exemplu,

fermierul aşteaptă rodul preţios al pământului, aşteptând răbdător până
când primeşte ploaie timpurie şi târzie.n 8Şi voi, fiţi răbdători, întări-
ţi-vă inima, căci venirea Domnului este aproape!
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4:16 Înfumurare: este vorba despre o înfumurare care se încrede în stabilitatea lucrurilor pă-
mânteşti şi nu în Dumnezeu.
5:5 Înjunghiere: asemenea vitelor îngrăşate şi gata să fie tăiate în abator, bogaţii pe care îi
condamnă Iacob nu-şi refuză nimic în timpul vieţii, rezultând prin această metaforă un tablou
foarte realist al judecăţii divine.
5:7 Ploaie timpurie şi târzie: anul evreiesc începe toamna. Ploaia de toamnă cade în octom-
brie şi noiembrie, la scurt timp după semănarea grâului, iar ploaia de primăvară cade în mar-
tie şi aprilie, chiar înainte de seceriş.



9Nu vă plângeţi, fraţilor, unii contra altora, ca să nu fiţi judecaţi! Iată,
judecătorul stă deja chiar la uşă. 10Fraţilor, luaţi-i ca exemplu de suferinţă
şi răbdare pe profeţii care au vorbit în numele Domnului! 11Iată, noi îi
considerăm binecuvântaţi pe cei care au perseverat. Aţi auzit de perse-
verenţa lui Iob şi aţi văzut sfârşitul pe care i l-a dat Domnul, căci Dom-
nul este plin de milă şi de compasiune.

12Înainte de toate, fraţii mei, să nu juraţi nici pe cer, nici pe pământ,
nici cu vreun alt jurământ, ci „da“ al vostru să fie „da“, iar „nu“ al vos-
tru să fie „nu“, ca să nu fiţi condamnaţi.

13Este vreunul dintre voi în suferinţă? Să se roage! E vreunul vesel?
Să cânte cântece de laudă! 14Este vreunul dintre voi bolnav? Să-i cheme
pe prezbiterii Adunării să se roage pentru el şi să-l ungă cu ulei în nu-
mele Domnului. 15Rugăciunea făcută cu credinţă îl va salva pe cel bol-
nav, şi Domnul îl va însănătoşi. Iar dacă a comis păcate, va fi iertat.

16Mărturisiţi-vă deci unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii,
ca să fiţi vindecaţi. Rugăciunea celui drept acţionează cu multă putere.
17Elian era un om cu aceeaşi natură ca noi. El s-a rugat fierbinte să nu
plouă, şi n-a plouat pe pământ timp de trei ani şi şase luni. 18Apoi s-a
rugat din nou, şi cerul a dat ploaie, iar pământul şi-a produs rodul.

19Fraţii mei, dacă vreunul dintre voi se rătăceşte de la adevăr şi este
adus înapoi de altul, 20să ştiţi că acela care aduce înapoi un păcătos de la
rătăcirea căii lui îi va salva sufletul de la moarte şi va acoperi o mulţime
de păcate.
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4:16 Elia: numele evreiesc al acestui mare om al lui Dumnezeu din Vechiul Testament este
Eliiahu, însemnând „Dumnezeul meu este Iehova/Iahve“ (el e cunoscut între români sub nu-
mele Ilie).



Prima scrisoare a lui Petru
Apostolul Petru a redactat această scrisoare prin anii 63-64

d.Cr. şi a adresat-o unei serii de Adunări creştine din Asia Mică,
pentru a le îmbărbăta în faţa persecuţiilor pe care le sufereau din
partea păgânilor între care trăiau. El îi numeşte pe creştini „stră-
ini“ pe acest pământ, adică oaspeţi fără cetăţenie, a căror patrie
adevărată este în cer, unde Dumnezeu le-a pregătit o salvare mi-
nunată, care îi aşteaptă.

Introducere şi salut

1Petru, apostol al lui Iesus Cristos, către cei care sunt străini şi îm-
prăştiaţi în Pontus, Galaţia, Capadocia, Asia şi Bitinia, 2şi care sunt

aleşi conform preştiinţei lui Dumnezeu Tatăl, prin lucrarea de sfinţire a
Spiritului care duce la ascultare de Iesus Cristos şi stropire cu sângele
Lui: graţia şi pacea să vă fie înmulţite!

Speranţa vie a credinciosului Rom.8:16-39
3Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iesus Cristos!

Conform cu marea Sa îndurare, El ne-a făcut să ne naştem din nou prin
învierea lui Iesus Cristos pentru o speranţă vie, 4pentru o moştenire ne-
pieritoare, nepătată, neofilită, păstrată în cer pentru voi, 5care sunteţi pă-
ziţi prin puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru salvarea care este
gata să fie revelată în timpul de pe urmă.

6În aceasta vă bucuraţi mult, chiar dacă acum, dacă trebuie, sunteţi în-
tristaţi pentru puţin timp prin diferite încercări, 7pentru ca autenticitatea
credinţei voastre – cu mult mai preţioasă decât aurul, care piere, deşi e
testat prin foc – să aibă ca rezultat lauda, gloria şi onoarea când va apă-
rea Iesus Cristos. 8Voi Îl iubiţi fără să-L fi văzut, credeţi în El fără să-L
vedeţi încă şi vă bucuraţi cu o bucurie de nespus şi glorioasă, 9pentru că
veţi primi ca rezultat al credinţei voastre salvarea sufletului vostru.

10Profeţii care au vorbit despre graţia care vă era destinată au făcut din
această salvare obiectul cercetărilor şi investigaţiilor lor, 11încercând să
afle timpul şi împrejurările pe care le indica Spiritul lui Cristos care era
în ei când a prezis suferinţele lui Cristos şi gloriile care vor urma. 12Lor
li s-a revelat că nu pentru ei înşişi făceau acest serviciu, ci pentru voi,
când au vorbit despre lucrurile care v-au fost anunţate acum de către cei
care v-au predicat evanghelia prin Spiritul Sfânt trimis din cer, lucruri în
care şi îngerii doresc să-şi cufunde privirile.

Îndemn la o umblare sfântă 1.Tes.4:1-7; Ef.4:17-24
13De aceea, încingeţi-vă mintea pentru acţiune, fiţi treji şi puneţi-vă

toată speranţa în graţia care vă va fi adusă când va apărea Iesus Cristos!
14Ca nişte copii ascultători, nu vă conformaţi poftelor pe care le aveaţi
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mai înainte, când eraţi în neştiinţă. 15Dimpotrivă, întrucât Cel care v-a
chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată comportarea voastră, 16căci e
scris: Fiţi sfinţi, pentru că Eu sunt sfânt.n

17Şi dacă faceţi apel ca la un Tată la Cel care judecă cu nepărtinire lu-
crarea fiecăruia,n purtaţi-vă cu o teamă respectuoasă în timpul şederii
voastre pe pământ, 18ştiind că nu prin lucruri pieritoare precum argintul
sau aurul aţi fost răscumpăraţi din modul de viaţă fără sens moştenit de
la strămoşii voştri, 19ci prin sângele preţios al lui Cristos, care S-a sacri-
ficat ca un miel fără cusur şi fără pată. 20El a fost cunoscut înainte de
crearea lumii, dar a fost revelat la sfârşitul timpurilorn din cauza voas-
tră. 21Prin El, voi credeţi în Dumnezeu, care L-a înviat şi I-a dat glorie,
astfel încât credinţa şi speranţa voastră să fie în Dumnezeu.

22Întrucât v-aţi purificat sufletul prin ascultarea de adevăr ca să aveţi
o iubire frăţească sinceră, iubiţi-vă deci arzător unii pe alţii, dintr-o inimă
curată! 23Căci voi v-aţi născut din nou nu dintr-o sămânţă pieritoare, ci
dintr-una nemuritoare, prin Cuvântul viu şi permanent al lui Dumnezeu,
24pentru că toată omenirea este ca iarba şi toată gloria ei e ca floarea
de pe câmp. Iarba se usucă şi floarea cade, 25dar Cuvântul Domnului ră-
mâne pentru totdeauna!n Şi acest Cuvânt este vestea bună care v-a fost
predicată.

2Debarasaţi-vă deci de orice formă de răutate şi de viclenie, de ipo-
crizie, de invidie şi de vorbire de rău, 2şi ca nişte bebeluşi nou-năs-

cuţi să doriţi cu ardoare laptele spiritual pur, pentru ca prin el să creşteţi
spre salvare, 3dacă aţi gustat că Domnul este bun.n

Iesus Cristos ca piatră unghiulară a casei lui Dumnezeu
Vocaţia Adunării ca preoţie sfântă Fap.4:11-12; Ef.2:20-22
4În timp ce vă apropiaţi de Cristos, Piatra vie – respinsă de oameni,

dar aleasă de Dumnezeu şi preţioasă pentru El –, 5şi voi, ca nişte pietre
vii, lăsaţi-vă edificaţi pentru a forma o casă spirituală ca să deveniţi o
grupă de preoţi sfinţi, pentru a oferi sacrificii spirituale pe care Dumne-
zeu le poate accepta prin Iesus Cristos. 6Căci în Scriptură se spune: Iată,
pun în Sion o piatră unghiulară, aleasă, preţioasă. Oricine se încrede în
El nu va fi făcut niciodată de ruşine.n

7Pentru voi deci, cei care credeţi, El este preţios. Cât despre cei care
nu cred, piatra respinsă de constructori a devenit piatră unghiulară.n
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1:16 Fiţi sfinţi... sfânt: citat din Levitic 11:44.
1:17 Judecă... fiecăruia: mod de prezentare preluat din Psalmul 62:12.
1:20 Sfârşitul timpurilor: este vorba despre epoca mesianică, perioada dintre prima venire a
lui Cristos şi revenirea Sa.
1:24-25 Toată... totdeauna: citat din Isaia 40:6-8.
2:3 Aţi gustat... bun: citat din Psalmul 34:8.
2:6 Iată... ruşine: citat din Isaia 28:16.
2:7 Piatra... unghiulară: citat din Psalmul 118:22.



8Ea este de asemenea o piatră ce-i face pe oameni să se poticnească şi
o stâncă ce-i face să cadă.n Ei se poticnesc pentru că nu ascultă de Cu-
vânt, şi la aceasta au fost destinaţi.

9Dar voi sunteţi un popor ales, o preoţie regală, o naţiune sfântă, po-
porul special al lui Dumnezeu, ca să proclamaţi perfecţiunilen Celui care
v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată. 10Voi, care altădată nu
eraţi un popor, acum sunteţi poporul lui Dumnezeu; voi, care nu obţi-
nuserăţi îndurare, acum aţi obţinut îndurare.n

Umblarea credinciosului ca străin în această lume Ti.2:11-15
11Iubiţilor, vă îndemn ca pe nişte rezidenţi temporari şi străini pe pă-

mânt să vă abţineţi de la poftele naturii voastre păcătoase care se luptă îm-
potriva sufletului. 12Să aveţi o purtare bună în mijlocul necredincioşilor,
pentru ca, chiar în chestiunile pentru care vă vorbesc de rău, să vadă fap-
tele voastre bune şi să-L glorifice pe Dumnezeu în ziua când va interveni.

13Din cauza Domnului, supuneţi-vă oricărei instituţii stabilite între
oameni: fie regelui, pentru că este deasupra tuturor, 14fie guvernatorilor,
pentru că sunt trimişi de el ca să-i pedepsească pe cei ce fac răul şi să-i
laude pe cei ce fac binele! 15Într-adevăr, este voia lui Dumnezeu ca prac-
ticând binele să reduceţi la tăcere neştiinţa oamenilor fără minte. 16Pur-
taţi-vă ca nişte oameni liberi, fără să faceţi din libertate un pretext pentru
rău, ci acţionând ca nişte sclavi ai lui Dumnezeu! 17Onoraţi-i pe toţi oa-
menii, iubiţi frăţietatea credincioşilor, temeţi-vă de Dumnezeu, onora-
ţi-l pe rege!

Relaţia credincioşilor cu superiorii lor. Exemplul glorios
al lui Iesus Cristos Ef.6:5-8; Ti.2:9-10; 1.Pt.3:14-18
18Sclavilor, supuneţi-vă stăpânilor voştri cu tot respectul, nu numai

celor buni şi blânzi, ci şi celor suciţi, 19căci cineva este privit favorabil,
din cauza conştiinţei faţă de Dumnezeu, când suferă pe nedrept! 20În-
tr-adevăr, ce fel de laudă e pentru voi să primiţi o bătaie pentru că aţi gre-
şit şi s-o înduraţi? Dar dacă înduraţi suferinţa atunci când aţi făcut ce
este bine, lucrul acesta e plăcut lui Dumnezeu! 21De fapt, la aceasta aţi
fost chemaţi, pentru că şi Cristos a suferit pentru voi, lăsându-vă un
exemplu ca să călcaţi pe urmele Lui, 22El care n-a comis păcat şi în gura
Căruia nu s-a găsit nicio înşelăciune,n 23El care, când era insultat, nu
răspundea cu insulte, când suferea nu ameninţa, ci Se încredinţa Celui
care judecă drept, 24El care ne-a purtat El Însuşi păcatele în corpul Său,
pe cruce, ca să murim cu privire la păcat şi să trăim pentru dreptitudine;
prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.n 25Voi eraţi într-adevăr ca nişte oi ră-
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2:8 O piatră... să cadă: citat din Isaia 8:14.
2:9 Un popor... perfecţiunile: citat din Exod 19:5-6 şi Isaia 43:20-21.
2:10 Un popor... îndurare: extrase din Osea 1:9-10; 2:23.
2:22 El care... înşelăciune: citat din Isaia 53:9.
2:24 Prin rănile... vindecaţi: citat din Isaia 53:5.



tăciten, dar acum v-aţi întors la Păstorul şi Protectorul sufletului vostru.

Instrucţiuni pentru soţii şi soţi Col.3:18-19; 1.Tim.2:9-15

3La fel şi voi, soţiilor, supuneţi-vă soţului vostru, astfel încât dacă unii
nu ascultă de Cuvânt, să fie câştigaţi fără cuvânt, prin comportarea

soţiei lor, 2când vor vedea respectul şi puritatea din viaţa voastră!
3Podoaba voastră să nu fie una exterioară, cum ar fi împletirea păru-

lui, purtarea de bijuterii de aur sau îmbrăcarea cu haine scumpe, 4ci omul
ascuns al inimii, în podoaba nepieritoare a unui spirit blând şi liniştit,
care este de mare valoare înaintea lui Dumnezeu.

5Căci aşa se împodobeau altădată femeile sfinte care îşi puneau spe-
ranţa în Dumnezeu. Ele se supuneau soţului lor 6ca Sara, care a ascultat
de Abraham şi l-a numit „domnul ei“. Voi aţi devenit fiicele ei dacă fa-
ceţi binele şi nu lăsaţi nimic să vă înspăimânte.

7La fel şi voi, soţilor, trăiţi cu soţia voastră conform cunoştinţein, dând
onoare soţiei ca unui partener mai slab, pentru că şi ele sunt moşteni-
toare, împreună cu voi, ale darului vieţii, astfel ca nimic să nu vă îm-
piedice rugăciunile!

Atitudinea spirituală în mijlocul suferinţelor şi persecuţiilor
Rom.12:14-21; Mt.5:43-48
8În fine, să fiţi toţi însufleţiţi de aceleaşi gânduri şi de aceleaşi senti-

mente, plini de iubire frăţească, de compasiune, de umilinţă. 9Nu în-
toarceţi rău pentru rău sau insultă pentru insultă; dimpotrivă, binecu-
vântaţi, căci la aceasta aţi fost chemaţi, ca să moşteniţi binecuvântarea!
10Într-adevăr, cine vrea să iubească viaţa şi să vadă zile bune să-şi în-
frâneze limba de la rău şi buzele de la vorbire înşelătoare, 11să se în-
toarcă de la rău şi să facă binele, să caute pacea şi s-o urmărească,
12căci ochii Domnului sunt peste cei drepţi şi urechile Lui sunt atente la
rugăciunea lor, dar faţa Domnului este împotriva celor care fac răul.n

13Cine vă va face rău, dacă sunteţi zeloşi pentru bine? 14Dar chiar
dacă ar trebui să suferiţi pentru dreptitudine, sunteţi binecuvântaţi. Nu vă
temeţi de ameninţările lor şi nu fiţi tulburaţi, 15ci puneţi-L deoparte în
inima voastră pe Cristos ca Domn!n Fiţi totdeauna gata să daţi o expli-
caţie raţională oricui vă întreabă de motivul speranţei pe care o aveţi,
16dar faceţi-o cu blândeţe şi respect, având o conştiinţă curată, astfel încât
chiar în chestiunea pentru care sunteţi vorbiţi de rău cei care acuză în
mod fals comportarea voastră bună în Cristos să fie făcuţi de ruşine.
17Într-adevăr, este mai bine, dacă aceasta e voia lui Dumnezeu, să sufe-
riţi pentru că faceţi binele decât pentru că faceţi răul.
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2:25 Ca nişte oi rătăcite: imagine prezentă în Isaia 53:6.
3:7 Conform cunoştinţei: cu o recunoaştere inteligentă şi luminată de înţelegerea creştină a
naturii relaţiei conjugale.
3:10-12 Într-adevăr... fac răul: citat din Psalmul 34:12-16.
3:14-15 Nu vă temeţi... ca Domn: citat din Isaia 8:12-13.



Exemplul lui Cristos ca imbold pentru o umblare sfântă
1.Pt.2:19-24; Fil.1:27–2:15
18Căci şi Cristos a suferit odată pentru totdeauna pentru păcate. El,

Cel drept, a suferit pentru cei nedrepţi, ca să vă aducă la Dumnezeu. El
a fost dat la moarte în corp, dar a fost adus la viaţă în spirit, 19în care
S-a dus şi a făcut o proclamaţie spiritelor din închisoaren 20care au fost
odinioară neascultătoare, când Dumnezeu aştepta cu răbdare, în zilele lui
Noe, în timp ce se construia arca, în care puţini, adică opt persoane, au
fost salvaţi prin apă, 21şi această apă simbolizează botezul care vă sal-
vează acum şi pe voin – nu îndepărtarea murdăriei de pe corp, ci anga-
jamentuln unei conştiinţe curate faţă de Dumnezeu. El vă salvează prin
învierea lui Iesus Cristos, 22care S-a dus în cer şi este la dreapta lui Dum-
nezeu, iar îngerii, autorităţile şi puterile Îi sunt supuşi.

Trăirea pentru Dumnezeu

4Deci, întrucât Cristos a suferit [pentru noi] în corpul Său, înarma-
ţi-vă şi voi cu acelaşi mod de gândire, pentru că acela care a suferit

în corp a rupt-o cu păcatul, 2ca să nu mai trăiască restul vieţii lui pă-
mânteşti pentru poftele oamenilor, ci pentru voia lui Dumnezeu.

3Căci am petrecut destul timp în trecut făcând ce doresc necredin-
cioşii – trăind în destrăbălare, pofte, beţii, orgii, chefuri şi idolatrii nele-
giuite. 4Lor li se pare ciudat că nu vă năpustiţi cu ei în aceeaşi revărsare
de desfrâu şi vă vorbesc de rău. 5Dar vor da socoteală Celui care este
gata să judece viii şi morţii.

6Într-adevăr, iată de ce a fost predicată Vestea Bună şi celor morţi,n
aşa încât deşi sunt judecaţi ca oameni cu privire la corp, să trăiască în
spirit după voia lui Dumnezeu.

7Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiţi deci stăpâni pe sine şi
veghetori în rugăciunile voastre! 8Înainte de toate, să aveţi o iubire ar-
zătoare unii pentru alţii, căci iubirea acoperă o mulţime de păcate.n 9Fiţi
ospitalieri unii cu alţii, fără murmur!

Servire reciprocă în Adunare Rom.12:1-8; 1.Cor.12:4-27
10Ca nişte buni administratori ai favorii nemeritate extrem de diverse
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3:19 Spiritelor din închisoare: între moartea şi învierea Sa, spiritul Său viu s-a dus la spiri-
tele demonice legate în abis ca să proclame că, în pofida morţii Sale, El le-a învins.
3:21 Vă salvează acum şi pe voi: credincioşii sunt salvaţi prin ceea ce simbolizează botezul
– moartea şi învierea lui Cristos. Simbolul şi realitatea sunt atât de strâns legate între ele, încât
simbolul este folosit uneori cu referire la realitate.
3:21 Angajament: acest cuvânt conţine ideea unei promisiuni solemne, a acceptării condiţiilor
unui legământ (cel nou) cu Dumnezeu. Ceea ce salvează o persoană copleşită de păcatul ei
şi de conştiinţa ei vinovată nu este prin vreun ritual exterior, ci prin înţelegerea făcută cu
Dumnezeu de a intra în arca sigură, adică în Domnul Iesus, şi anume prin credinţa în moar-
tea şi învierea Sa.
4:6 Cei morţi: adică cei care sunt acum decedaţi, după ce au auzit şi acceptat evanghelia.
4:8 Iubirea... păcate: citat din Proverbe 10:12.



a lui Dumnezeu, puneţi fiecare în serviciul altora darul pe care l-aţi pri-
mit! 11Dacă cineva vorbeşte, s-o facă aşa ca unul care rosteşte înseşi cu-
vintele lui Dumnezeu; dacă cineva face o lucrare, s-o facă cu tăria pe
care o dă Dumnezeu, pentru ca în toate să fie glorificat Dumnezeu, prin
Iesus Cristos, căruia Îi aparţin gloria şi puterea pentru totdeauna. Amen.

Îndemn la suferinţă statornică de dragul lui Cristos
Mt.5:10-12; Fap.5:41; 14:22; 2.Tes.1:4-12
12Iubiţilor, nu fiţi surprinşi de încercarea dureroasă pe care o suferiţi,

ca şi când vi s-ar întâmpla ceva ciudat, 13ci bucuraţi-vă de partea pe care
aveţi la suferinţele lui Cristos, ca să fiţi nespus de bucuroşi şi atunci când
va fi revelată gloria Lui!

14Dacă sunteţi insultaţi din cauza numelui lui Cristos, sunteţi bine-
cuvântaţi, pentru că Spiritul gloriei, Spiritul lui Dumnezeu, Se odihneşte
peste voi. [Din partea lor, El este blasfemiat, dar din partea voastră El e
glorificat.] 15Nimeni dintre voi, într-adevăr, să nu sufere ca ucigaş, hoţ,
răufăcător sau ca unul care se amestecă în treburile altora. 16Dar dacă
cineva suferă pentru că este creştin, să nu-i fie ruşine. Dimpotrivă, să-L
glorifice pe Dumnezeu pentru că e considerat vrednic să sufere în acest
nume!

17Căci este timpul ca judecata să înceapă cu casa lui Dumnezeu şi,
dacă începe cu noi, care va fi sfârşitul celor care nu ascultă de evanghe-
lia lui Dumnezeu? 18Şi dacă cel drept este salvat cu greu, ce se va în-
tâmpla cu cel nelegiuit şi cel păcătos?n

19Astfel, cei care suferă după voia lui Dumnezeu să-şi încredinţeze
sufletul Creatorului lor fidel, făcând ce este bine!

Îndemn pentru prezbiterii din Adunări Fap.20:28

5Deci, îi îndemn pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt prezbiter ca şi
ei, martor al suferinţelor lui Cristos şi participant la gloria care tre-

buie să fie revelată: 2Păstoriţi turma lui Dumnezeu care este în grija voas-
tră, veghind asupra ei nu din obligaţie, ci de bunăvoie, aşa cum vrea
Dumnezeu să fiţi; nu lacomi după bani, ci dornici să serviţi; 3nu domi-
nând peste cei care v-au fost încredinţaţi, ci fiind modele pentru turmă.
4Iar când va apărea Păstorul Şef, veţi primi cununa gloriei care nu se va
ofili niciodată.

Îndemn la umilinţă şi veghere Iac.4:6-8,10; Ef.6:10-18
5La fel şi voi, tinerilor, supuneţi-vă prezbiterilor! Îmbrăcaţi-vă toţi

cu umilinţă unii faţă de alţii, pentru că Dumnezeu Se opune celor mândri,
dar dă graţie celor umili.n

6Umiliţi-vă deci sub mâna puternică a lui Dumnezeu, ca să vă înalţe
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4:18 Şi dacă... păcătos: citat din Proverbe 11:31.
5:5 Dumnezeu... celor umili: citat din Proverbe 3:34.



la timpul potrivit, 7aruncând asupra Lui orice îngrijorare a voastră, pen-
tru că El are grijă de voi!

8Fiţi stăpâni pe sine şi vegheaţi: adversarul vostru, diavolul, dă târ-
coale ca un leu care rage, căutând pe cine să mănânce. 9Împotriviţi-vă lui
tari în credinţă, ştiind că aceleaşi feluri de suferinţe sunt impuse fraţilor
voştri din toată lumea!

10Şi după ce aţi suferit puţin timp, Dumnezeul oricărei graţiin, care
v-a chemat la gloria Lui eternă în Cristos, vă va perfecţiona El Însuşi, vă
va confirma, vă va întări, vă va face neclintiţi. 11A Lui să fie [gloria şi]
puterea pentru totdeauna! Amen.

Încheiere şi salut
12V-am scris pe scurt prin Silvanus, pe care-l consider un frate fidel,

ca să vă încurajez şi să confirm că aceasta este adevărata graţie a lui
Dumnezeu. Staţi tari în ea! 13Cea care este în Babilon, aleasă împreună
cu voi, vă salută, ca şi Marcu, fiul meu. 14Salutaţi-vă unii pe alţii cu un
sărut al iubirii! Pacea să fie cu voi toţi care sunteţi în [Iesus] Cristos!
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5:10 Dumnezeul oricărei graţii: adică Cel care dă orice binecuvântare şi favoare nemeritată.



A doua scrisoare a lui Petru
A doua scrisoare a apostolului Petru, redactată prin anii 64-67

d.Cr., cu puţin înainte de moartea sa, este un soi de testament
profetic îndreptat spre viitor al apostolului. Aşa cum face Paul în
2.Timotei, tot aşa şi Petru îşi atenţionează cititorii cu privire la fap-
tul că, la scurt timp după epoca apostolică, multe Adunări creştine
vor devia de la calea dorită de Dumnezeu pentru ele din cauza în-
văţătorilor falşi. Petru îi avertizează privind batjocoritorii care vor
pune sub semnul întrebării valabilitatea afirmaţiilor biblice legate
de revenirea lui Iesus Cristos (3:3-18). El arată că aceşti învăţă-
tori falşi Îl vor nega pe Domnul Iesus Cristos şi vor introduce ere-
zii distrugătoare (2:1-3). El îi îndeamnă pe creştini să se ţină
strâns de Cuvântul Bibliei inspirat de Spiritul lui Dumnezeu.

Introducere şi salut

1Simon Petru, sclav şi apostol al lui Iesus Cristos, către cei care au
primit, prin dreptitudinea Dumnezeului şi Salvatorului nostru Iesus

Cristos, o credinţă la fel de preţioasă ca a noastră: 2graţia şi pacea să vă
fie înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a lui Iesus, Domnul nos-
tru!

Îndemn la trăirea din plin a virtuţilor creştine
3Puterea Lui divină ne-a dat tot ce contribuie la viaţă şi la o umblare

în teamă de Dumnezeu făcându-ne să-L cunoaştem pe Cel care ne-a che-
mat prin propria Sa glorie şi prin tăria Sa. 4Prin acestea, El ne-a dat pro-
misiunile Sale foarte mari şi preţioase, ca prin ele să deveniţi participanţi
la natura divină, după ce aţi scăpat de corupţia care există în lume prin
poftă.

5Tocmai din această cauză, dându-vă toată silinţa, faceţi orice efort ca
să adăugaţi credinţei voastre virtutea, virtuţii cunoştinţa, 6cunoştinţei stă-
pânirea de sine, stăpânirii de sine perseverenţa, perseverenţei teama de
Dumnezeu, 7temerii de Dumnezeu prietenia frăţească, iar prieteniei fră-
ţeşti iubirea.

8Într-adevăr, dacă aceste calităţi sunt în voi şi sporesc, ele nu vă vor
lăsa să fiţi inactivi şi neproductivi pentru cunoaşterea Domnului nostru
Iesus Cristos. 9Dar cine nu are aceste calităţi este orb, închizându-şi
ochii,n şi a uitat că a fost curăţat de păcatele lui din trecut.

10De aceea, fraţilor, străduiţi-vă cu atât mai mult să vă faceţi sigure
chemarea şi alegerean, căci dacă faceţi aceasta nu vă veţi poticni nicio-
dată! 11Astfel, într-adevăr, intrarea în Regatul etern al Domnului şi Sal-
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1:9 Închizându-şi ochii: un asemenea om este orb pentru că şi-a închis ochii faţă de adevăr.
1:10 Alegerea: cultivând calităţile enumerate în versetele 5-7, ei pot fi asiguraţi de faptul că
Dumnezeu i-a ales şi i-a chemat. Aceste calităţi confirmă sursa lor divină.



vatorului nostru Iesus Cristos vă va fi acordată pe deplin.

Siguranţa cuvântului profetic al Scripturii revelat de Dumnezeu
1.Io.1:1-4; Mt.17:1-6; Rom.16:25-27; 2.Tim.3:16
12De aceea, o să am grijă să vă reamintesc totdeauna aceste lucruri,

deşi le cunoaşteţi şi sunteţi întăriţi în adevărul pe care-l aveţi. 13Cred
însă că este corect ca atâta timp cât sunt în acest cortn să vă înflăcărez
prin aducere aminte, 14ştiind că în curând voi părăsi acest corp, aşa cum
mi-a arătat Domnul nostru Iesus Cristos. 15Dar voi avea grijă ca după
plecarea mea să vă puteţi aminti totdeauna de aceste lucruri.

16Într-adevăr, nu urmând nişte legende imaginate cu iscusinţă v-am
făcut cunoscut puterea şi venirea Domnului nostru Iesus Cristos, ci am
fost martori oculari ai măreţiei Lui. 17Căci El a primit onoare şi glorie de
la Dumnezeu Tatăl, atunci când gloria măreaţă L-a făcut să audă o voce
care zicea: „Acesta este Fiul Meu iubit în care Îmi găsesc plăcerea!“
18Noi înşine am auzit această voce venind din cer, când eram cu El pe
muntele sfântn.

19Şi noi avem cuvântul profeţilor, care este mai sigur, la care faceţi
bine că luaţi aminte, ca la o lampă care străluceşte într-un loc întunecos,
până mijeşte de ziuă şi luceafărul de dimineaţă răsare în inima voastră.
20Să ştiţi înainte de toate că nicio profeţie a Scripturii nu este o chestiune
de interpretare personală a profetului, 21căci profeţia nu şi-a avut nicio-
dată originea în voinţa omului, ci nişte oameni au vorbit din partea lui
Dumnezeu fiind îndemnaţi de Spiritul Sfânt.

Avertizare privind învăţătorii falşi Fap.20:29-30; Iu.3-4,16-19

2Dar au existat în popor şi profeţi falşi, cum vor fi şi între voi învăţă-
tori falşi. Ei vor introduce pe ascuns erezii care duc la pierzare, chiar

renegându-L pe Stăpânul care i-a cumpărat – aducând asupra lor o dis-
trugere rapidă. 2Mulţi îi vor urma pe căile lor ruşinoase, şi din cauza lor
calea adevărului va fi defăimată. 3În lăcomia lor, aceşti învăţători vă vor
exploata cu raţionamente înşelătoare, dar condamnarea lor îi ameninţă
de mult timp, iar pierzarea lor nu dormitează.

Exemple de judecată divină asupra celor nelegiuiţi
Iu.5-15; Mt.7:21-23; 2.Tes.1:8–2:12; Ap.18–19
4Căci dacă Dumnezeu nu i-a cruţat pe îngerii care au păcătuit, ci i-a

trimis în iad, ţinându-i închişi în abisurile întunecoase până la judecată;
5dacă n-a cruţat lumea antică când a adus potopul peste oamenii ei nele-
giuiţi, dar l-a protejat pe Noe, un predicator al dreptitudinii, şi pe alţi
şapte; 6dacă a condamnat oraşele Sodoma şi Gomora la distrugere, trans-
formându-le în cenuşă, dându-le ca exemplu pentru ce urmează să se în-
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1:13 În acest cort: adică în acest corp, pe pământ.
1:18 Pe muntele sfânt: aluzie la episodul transfigurării, relatat în Matei 17:1-9.



tâmple cu cei nelegiuiţi, 7şi dacă l-a scăpat pe Lot, un om drept, care era
foarte tulburat de viaţa desfrânată a celor nelegiuiţi – 8căci acest om
drept, care locuia în mijlocul lor, îşi chinuia zi de zi sufletul drept din
cauza faptelor nelegiuite pe care le vedea şi auzea –, 9atunci Domnul
ştie cum să-i scape din încercare pe cei ce se tem de Dumnezeu şi să-i
ţină pe cei nedrepţi pentru ziua judecăţii ca să fie pedepsiţi, 10şi în spe-
cial pe cei care aleargă după carnen în pofta lor perversă şi dispreţuiesc
autoritatea.

Comportarea îndrăzneaţă şi arogantă a înşelătorilor Iu.8-9
Îndrăzneţi şi aroganţi, aceşti oameni nu se tem să vorbească de rău fi-

inţele cereşti, 11pe când îngerii, deşi sunt superiori ca forţă şi putere, nu
aduc în prezenţa Domnului acuzaţii defăimătoare împotriva unor ase-
menea fiinţe.

12Dar ei, ca nişte animale lipsite de raţiune, născute ca nişte creaturi
conduse de instincte doar pentru a fi capturate şi ucise, blasfemiază în
chestiuni pe care nu le înţeleg, şi vor şi pieri ca nişte animale, 13suferind
răul ca plată pentru răul făcut, ei care îşi găsesc plăcerea în a se deda la
desfrâu în plină zi; oameni mârşavi şi mâncăcioşi, se delectează cu în-
şelătoriile lor când mănâncă împreună cu voi. 14Cu ochii plini de adul-
ter şi nesătui de păcat, ademenesc sufletele nestatornice, au o inimă
deprinsă la lăcomie, sunt nişte blestemaţi.

15Au părăsit calea dreaptă şi s-au rătăcit urmând calea lui Balaam,
fiul lui Beor, care a iubit plata cuvenită pentru nelegiuirea lui. 16Dar el a
fost mustrat pentru propria lui încălcare a regulilor: o măgăriţă mută
i-a vorbit cu voce omenească şi a împiedicat nebunia profetului.

17Aceşti oameni sunt ca nişte fântâni fără apă şi ca nişte ceţuri mânate
de furtună; lor le este rezervată [pentru totdeauna] bezna cea mai adâncă.
18Într-adevăr, prin vorbiri care sună frumos, dar care nu înseamnă nimic,
îi ademenesc prin pofte carnale, prin senzualitate, pe cei care sunt pe
cale să scape de cei care trăiesc în rătăcire. 19Ei le promit libertatea în
timp ce ei înşişi sunt sclavi ai depravării, căci un om este sclav faţă de
ceea ce l-a învins.

20Într-adevăr, dacă după ce au scăpat de murdăriile lumii prin cu-
noaşterea Domnului şi Salvatorului nostru Iesus Cristos sunt din nou
implicaţi în ele şi învinşi de ele, starea lor de pe urmă este mai rea decât
cea dintâi. 21Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea drepti-
tudinii decât s-o cunoască şi să se abată de la porunca sfântă care le fu-
sese dată. 22Lor li s-a întâmplat după proverbul adevărat: Câinele s-a
întors la ceea ce a vomitat,n şi: „Scroafa de abia spălată se întoarce la tă-
vălirea în noroi“.
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2:10 Cei care aleargă după carne: sunt avuţi în vedere cei care sunt în căutarea unor persoane
cu care să-şi poată satisface pofta (homosexuali).
2:22 Câinele... vomitat: citat din Proverbe 26:11.



Judecata viitoare şi planul lui Dumnezeu
de salvare în epoca graţiei

3Iubiţilor, aceasta este deja a doua scrisoare pe care v-o scriu. În amân-
două fac apel la amintirea voastră pentru a trezi în voi o gândire să-

nătoasă, 2ca să vă aduceţi aminte de cuvintele rostite mai înainte de sfinţii
profeţi, ca şi de porunca Domnului şi Salvatorului nostru dată prin apos-
tolii voştri. 3Mai întâi, trebuie să ştiţi că în zilele de pe urmă vor veni bat-
jocoritori cu batjocuri care vor umbla conform propriilor lor poften 4şi
vor zice: „Unde este promisiunea venirii Lui? Într-adevăr, de când au
murit strămoşii noştri, totul rămâne în aceeaşi stare ca la începutul crea-
ţiei!“

5De fapt, ei uită intenţionat că cerurile au venit la existenţă cu mult
timp în urmă prin Cuvântul lui Dumnezeu, că pământul a fost scos din
apă şi format cu ajutorul apei 6şi că prin aceste lucruri lumea de atunci
a pierit, inundată de apă. 7Prin acelaşi Cuvânt, cerul şi pământul actual
sunt păstrate pentru foc, fiind ţinute pentru ziua judecăţii şi a pierzării oa-
menilor nelegiuiţi.

8Totuşi, nu lăsaţi să vă scape acest singur fapt, iubiţilor, şi anume că
în ochii Domnului o zi este ca 1.000 de ani, iar 1.000 de ani sunt ca o
zi.n 9Domnul nu întârzie în împlinirea promisiunii, cum o consideră unii
ca o întârziere, ci dă dovadă de răbdare faţă de voi, nedorind să piară ci-
neva, ci toţi să ajungă la pocăinţăn.

10Ziua Domnului va veni ca un hoţ [noaptea]. Cerul va dispărea cu un
zgomot puternic, elementelen vor fi distruse prin foc, iar pământul şi lu-
crările de pe el vor fi arse.

Speranţa credincioşilor şi umblarea lor sfântă. Avertizare
privind denaturarea Sfintei Scripturi 1.Tes.5:1-10; 1.Pt.1:13-16
11Întrucât toate aceste lucruri trebuie să fie distruse astfel, ce fel de oa-

meni ar trebui să fiţi voi într-o purtare sfântă şi în teamă de Dumnezeu,
12aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, din cauza căreia cerul
va fi distrus prin ardere, iar elementele se vor topi de căldura intensă!

13Dar noi aşteptăm, conform promisiunii Sale, un cer nou şi un pă-
mânt nou, în care va locui dreptitudinea. 14De aceea, iubiţilor, în timp ce
aşteptaţi aceste lucruri, străduiţi-vă să fiţi găsiţi de El fără pată şi ire-
proşabili în pace!

15Consideraţi că răbdarea Domnului nostru înseamnă salvare, aşa cum
v-a scris şi iubitul nostru frate Paul, conform cu înţelepciunea care i-a
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3:3 În zilele... pofte: cuvinte care sunt probabil citate în Iuda 18.
3:8 1.000... ca o zi: gând preluat din Psalmul 90:4.
3:9 Pocăinţă: denotând o schimbare a gândirii, cuvântul face referire la o transformare ra-
dicală a persoanei, care renunţă la atitudinile ei greşite pentru a adopta un nou comporta-
ment şi o nouă perspectivă, conforme voii lui Dumnezeu.
3:10 Elementele: componentele atomice din care este alcătuită materia creată. Atomii,
neutronii, protonii şi electronii se vor dezintegra în final.



fost dată, 16ca în toate scrisorile lui în care vorbeşte despre aceste ches-
tiuni. Scrisorile lui conţin unele lucruri greu de înţeles, pe care cei ne-
învăţaţi şi nestatornici le denaturează, ca şi pe celelalte Scripturi, spre
propria lor pierzare.

17Voi deci, iubiţilor, întrucât ştiţi dinainte aceasta, păziţi-vă să nu fiţi
duşi de rătăcirea celor nelegiuiţi şi să vă pierdeţi poziţia fermă pe care o
aveţi,

18ci creşteţi în graţia şi în cunoaşterea Domnului şi Salvatorului nos-
tru Iesus Cristos! A Lui să fie gloria acum şi pentru totdeauna! Amen.
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Prima scrisoare a lui Ioan
La sfârşitul epocii apostolice, cam prin 90 d.Cr., ultimul mesa-

ger în viaţă al Domnului Iesus Cristos, apostolul Ioan, redactează
această scrisoare. În faţa unui creştinism doar exterior, fără cre-
dinţă adevărată şi înnoire interioară, care se extindea tot mai mult,
el arată prin Spiritul lui Dumnezeu ce anume îi caracterizează pe
adevăraţii copii ai lui Dumnezeu. El atrage atenţia că o viaţă trăită
conştient în păcat şi în încălcare a poruncilor lui Dumnezeu este
un semn distinctiv sigur al unui creştin neautentic. Dimpotrivă,
creştinii autentici îşi regretă păcatele, le recunosc, le mărturisesc
şi primesc iertare. El avertizează cu privire la falşii profeţi şi la în-
şelători, care răspândesc anticreştinismul în haină creştină (4:
1-6). Dar el arată şi marea iubire a lui Dumnezeu Tatăl faţă de toţi
cei care se întorc cu adevărat la El şi cred în Iesus Cristos, pre-
cum şi grija şi bunătatea Sa faţă de toţi copiii Săi.

Cuvântul vieţii Io.1-4,14; 17:20-23; 1.Io.5:11-13

1Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am
contemplat şi ce au atins mâinile noastre privind Cuvântul vieţii, 2–

şi Viaţa a apărutn; noi am văzut-o, îi suntem martori şi vă proclamăm
Viaţa eternă, care era la Tată şi ne-a fost revelată. 3Ce am văzut şi am
auzit vă proclamăm şi vouă, ca şi voi să aveţi comuniune cu noi, iar co-
muniunea noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Iesus Cristos. 4Vă scriem
acestea pentru ca bucuria noastră să fie deplină.

Umblare în lumină şi iertare a păcatelor Ef.5:1-2; 5:8-14
5Iată mesajul pe care l-am auzit de la El şi pe care vi-l anunţăm: Dum-

nezeu este lumină, şi în El nu există deloc întuneric. 6Dacă spunem că
avem comuniune cu El, totuşi umblăm în întuneric, atunci minţim şi nu
punem adevărul în practică. 7Dar dacă umblăm în lumină, aşa cum El În-
suşi este în lumină, atunci avem comuniune unii cu alţii, iar sângele lui
Iesus [Cristos], Fiul Său, ne curăţă de orice păcat.

8Dacă spunem că nu avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu
este în noi. 9Dacă ne mărturisim păcatele, El e fidel şi drept ca să ne ierte
păcatele şi să ne purifice de orice nedreptitudinen. 10Dacă spunem că
n-am păcătuit, Îl facem mincinos, iar Cuvântul Lui nu este în noi.

2Copilaşii mei, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar dacă ci-
neva păcătuieşte, avem la Tată un Avocat, pe Iesus Cristos cel drept.

2El este sacrificiul de ispăşiren pentru păcatele noastre, şi nu numai pen-
tru ale noastre, ci şi pentru ale întregii lumi.
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1:2 Viaţa a apărut: aluzie la întruparea lui Iesus Cristos.
1:9 Nedreptitudine: adică tot ce nu e în conformitate cu voia Lui în scop, gând şi acţiune.
2:2 Sacrificiu de ispăşire: animal oferit ca sacrificiu pentru a satisface cerinţele dreptăţii di-
vine, stipulate deja în Legea lui Moise.



Adevărata cunoaştere a lui Dumnezeu se arată în ţinerea porun-
cilor Sale şi în iubirea frăţească Mt.7:21-23; Io.14:21-24; 15:12-14

3Ştim că am ajuns să-L cunoaştem dacă ascultăm de poruncile Lui.
4Cine spune: „Îl cunosc!“, dar nu ascultă de poruncile Lui, este un min-
cinos, iar adevărul nu e în el. 5Dar dacă cineva ascultă de Cuvântul Lui,
iubirea lui Dumnezeu este cu adevărat făcută completă în eln: prin
aceasta ştim că suntem în El. 6Cine zice că rămâne în El ar trebui să tră-
iască aşa cum a trăit şi El.

7Iubiţilor, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche, pe care aţi
avut-o de la început. Această poruncă veche este Cuvântul pe care l-aţi
auzit [de la început]. 8Totuşi, vă scriu o poruncă nouă; adevărul ei este
văzut în El şi în voi, pentru că întunericul se împrăştie, iar Lumina ade-
vărată străluceşte deja.

9Cine spune că este în Lumină, şi totuşi îşi urăşte fratele, e încă în
întuneric. 10Cine îşi iubeşte fratele rămâne în Lumină, şi în el nu există
nicio ocazie de păcătuire. 11Dar cine îşi urăşte fratele este în întuneric,
umblăn în întuneric şi nu ştie unde se duce, pentru că întunericul l-a orbit.

12Vă scriu, copilaşilor, pentru că păcatele vă sunt iertate din cauza
numelui Său. 13Vă scriu, părinţilor, pentru că aţi ajuns să-L cunoaşteţi pe
Cel care a existat de la început. Vă scriu, tinerilor, pentru că l-aţi învins
pe cel Răun. 14V-am scris, copilaşilor, pentru că aţi ajuns să-L cunoaşteţi
pe Tată. V-am scris, părinţilor, pentru că aţi ajuns să-L cunoaşteţi pe Cel
care a existat de la început. V-am scris, tinerilor, pentru că sunteţi tari,
Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi şi l-aţi învins pe cel Răun.

Avertizare privind iubirea pentru lume Iac.4:4; Gal.6:14
15Nu iubiţi lumea, nici lucrurile lumii! Dacă cineva iubeşte lumea,

iubirea pentru Tată nu este în el. 16Într-adevăr, tot ce este în lume – pofta
care e în om, pofta ochilor şi mândria datorită bunurilor lumeşti – nu
vine de la Tată, ci din lume. 17Ori, lumea trece, la fel şi pofta ei, dar cine
face voia lui Dumnezeu rămâne pentru totdeauna.

Avertizare privind înşelarea anticristică 1.Io.4:1-6; 2.Io.7-11
18Copilaşilor, aceasta este ora de pe urmă, şi după cum aţi auzit că

vine Anticristuln, acum au venit mulţi anticrişti. Din acest fapt ştim că
este ora de pe urmă. 19Ei au ieşit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre
ai noştri, căci dacă ar fi fost dintre ai noştri ar fi rămas cu noi, ci aceasta
s-a întâmplat ca să se arate că nu toţi sunt dintre ai noştri.
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2:5 Completă în el: ori iubirea lui Dumnezeu pentru credincios este făcută completă când îl
determină pe credincios la acte de ascultare, ori iubirea noastră pentru Dumnezeu devine
completă când se exprimă în acte de ascultare.
2:11 Umblă: adică trăieşte.
2:13-14 Cel Rău: adică diavolul.
2:18 Anticristul: termen însemnând contra sau în locul lui Cristos.



20Voi aveţi ungerean de la Cel Sfânt şi voi toţi cunoaşteţi Adevărul.
21Nu v-am scris pentru că nu cunoaşteţi Adevărul, ci pentru că îl cu-
noaşteţi şi pentru că nicio minciună nu vine din Adevăr.

22Cine este mincinosul? Nu e oare cel care neagă că Iesus este Me-
sian? Un asemenea om este anticristul: cel care Îi neagă pe Tată şi pe
Fiu. 23Cine Îl neagă pe Fiu nu-L are nici pe Tată. Cine Îl mărturiseşte pe
Fiu Îl are şi pe Tată.

24Cât despre voi, să rămână în voi ce aţi auzit de la început. Dacă ră-
mâne în voi ce aţi auzit de la început, şi voi veţi rămâne în Fiu şi în Tată.
25Şi aceasta este promisiunea pe care ne-a făcut-o El: viaţa eternă.

26V-am scris aceasta cu privire la cei care ar vrea să vă înşele. 27În
cazul vostru, ungerea pe care aţi primit-o de la El rămâne în voi şi nu
aveţi nevoie să vă înveţe cineva, ci, întrucât ungerea Lui vă învaţă des-
pre orice lucru şi întrucât acea ungere este reală şi nu e o minciună, ră-
mâneţi în El, aşa cum v-a învăţat ea.

Adevăraţii copii ai lui Dumnezeu şi caracteristicile lor
28Şi acum, copilaşilor, rămâneţi în El, pentru ca atunci când va apă-

rea El să avem încredere şi să nu fim făcuţi de ruşine înaintea Sa, la ve-
nirea Lui. 29Dacă ştiţi că El este dreptn, atunci să recunoaşteţi că oricine
practică dreptitudinean s-a născut din El.

3Vedeţi ce iubire mare ne-a dăruit Tatăl: ca să fim numiţi copii ai lui
Dumnezeu! Şi aşa şi suntem! Motivul pentru care nu ne cunoaşte

lumea este că nu L-a cunoscut pe El. 2Iubiţilor, acum suntem copii ai lui
Dumnezeu, şi încă nu s-a făcut cunoscut ce vom fi. Dar ştim că atunci
când va apărea Cristos vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea aşa cum
este El. 3Oricine are această speranţă în El se purifică, aşa cum El Însuşi
e pur.

4Oricine practică păcatul practică şi fărădelegean, şi păcatul este fă-
rădelege. 5Şi ştiţi că Iesus a apărut ca să ne înlăture păcatele, şi în El nu
există păcat. 6Cine rămâne în El nu continuă să păcătuiască; cine conti-
nuă să păcătuiască nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut.

7Copilaşilor, să nu vă înşele nimeni! Cine practică dreptitudinea este
drept, aşa cum şi El e drept. 8Cine practică păcatul este de la diavol, pen-
tru că diavolul păcătuieşte de la început. Ori, Fiul lui Dumnezeu a apă-
rut ca să distrugă lucrările diavolului.

9Oricine s-a născut din Dumnezeu nu practică păcatul, pentru că să-
mânţa lui Dumnezeu rămâne în el, şi nu poate continua să păcătuiască,

1.Ioan 2:20–3:9378

2:20 Ungerea: adică Spiritul Sfânt sau Cuvântul lui Dumnezeu.
2:22 Mesia: adică Unsul (în greacă Cristos) lui Dumnezeu care, potrivit Vechiului Testa-
ment, trebuia să aducă eliberarea şi să exercite o autoritate universală.
2:29 El este drept: conformându-Se voii Tatălui în scop, gând şi acţiune.
2:29 Practică dreptitudinea: adică s-a conformat în acelaşi mod voii divine. La fel în 3:7,10.
3:4 Fărădelegea: nerespectarea legii lui Dumnezeu prin încălcare sau neglijare (faptul de a
fi neţinut în frâu şi nereglementat de poruncile şi voia Lui).



pentru că s-a născut din Dumnezeu. 10Prin aceasta se recunosc copiii lui
Dumnezeu şi copiii diavolului: cine nu practică dreptitudinea nu este de
la Dumnezeu, nici cine nu-şi iubeşte fratele.

11Acesta este mesajul pe care l-aţi auzit de la început: să ne iubim
unii pe alţii 12şi să nu fim ca şi Cainn, care era de la cel Răun şi care l-a
ucis pe fratele său. Şi de ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar
ale fratelui său erau drepte.

Porunca iubirii Io.15:12; 1.Tes.3:12; 4:9-10
13Nu fiţi surprinşi, fraţilor, dacă lumea vă urăşte!
14Noi ştim că am trecut de la moarte la viaţă pentru că ne iubim fra-

ţii; cine nu-şi iubeşte [fratele] rămâne în moarte. 15Oricine îşi urăşte fra-
tele este ucigaş, şi ştiţi că niciun ucigaş nu are în el viaţa eternă.

16Iată cum am ajuns să cunoaştem ce este iubirea: Iesus Cristos Şi-a
dat viaţa pentru noi; şi noi trebuie să ne dăm viaţa pentru fraţi. 17Dar
dacă cineva are bunurile acestei lumi şi îl vede pe fratele lui în nevoie,
totuşi îşi închide inima faţă de el, cum poate să rămână în el iubirea lui
Dumnezeu? 18Copilaşilor, să nu iubim doar în teorie sau cu vorba, ci în
faptă şi în adevăr!

19Prin aceasta vom şti că suntem din Adevăr şi ne vom linişti inima
înaintea Lui, 20în orice chestiune ne-ar condamna inima, pentru că Dum-
nezeu este mai mare decât inima noastră şi ştie totul. 21Iubiţilor, dacă
inima nu ne condamnă, avem încredere înaintea lui Dumnezeu 22şi pri-
mim de la El orice am cere, pentru că păzim poruncile Lui şi facem ceea
ce-I este plăcut.

23Şi aceasta este porunca Lui: să credem în numele Fiului Său Iesus
Cristos şi să ne iubim unii pe alţii, aşa cum ne-a poruncit El. 24Cine pă-
zeşte poruncile Lui rămâne în Dumnezeu, şi Dumnezeu rămâne în el. Şi
ştim că El rămâne în noi prin Spiritul pe care ni L-a dat.

Necesitatea de a verifica spiritele Mt.24:4-5,11,24

4Iubiţilor, să nu credeţi orice spirit, ci puneţi spiritele la încercare pen-
tru a şti dacă vin de la Dumnezeu, pentru că în lume au apărut mulţi

profeţi falşi. 2Iată cum cunoaşteţi Spiritul lui Dumnezeu: orice spirit care
recunoaşte că Iesus Cristos a venit în carne este de la Dumnezeu, 3dar
orice spirit care nu-L recunoaşte pe Iesus nu e de la Dumnezeu, ci este
al anticristului, despre care aţi auzit că vine în lume, şi acum e deja în
lume.

4Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu şi i-aţi învins pe aceşti pro-
feţi falşi, pentru că Cel care este în voi e mai mare decât cel care e în
lume. 5Ei sunt din lume, de aceea vorbesc ca din lume, şi lumea îi as-
cultă. 6Dar noi suntem din Dumnezeu; cine Îl cunoaşte pe Dumnezeu ne
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3:12 Cain: fiul mai mare al lui Adam şi Eva, care l-a ucis pe fratele său Abel.
3:12 Cel Rău: adică diavolul.



ascultă, iar cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Iată cum recu-
noaştem Spiritul adevărului şi spiritul rătăcirii.

Iubirea lui Dumnezeu pentru noi şi iubirea noastră pentru fraţi
1.Io.3:11-24
7Iubiţilor, să ne iubim unii pe alţii, pentru că iubirea vine de la Dum-

nezeu, şi oricine iubeşte s-a născut din Dumnezeu şi Îl cunoaşte pe Dum-
nezeu. 8Cine nu iubeşte nu L-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dum-
nezeu este iubire.

9Iată cum s-a manifestat faţă de noi iubirea lui Dumnezeu: Dumne-
zeu L-a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. 10Şi
această iubire constă nu în faptul că noi L-am iubit pe Dumnezeu, ci în
faptul că El ne-a iubit pe noi şi L-a trimis pe Fiul Său ca sacrificiu de is-
păşire pentru păcatele noastre. 11Iubiţilor, dacă aşa ne-a iubit Dumne-
zeu, şi noi trebuie să ne iubim unii pe alţii.

12Nimeni nu L-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe
alţii, Dumnezeu rămâne în noi, şi iubirea Lui este adusă la perfecţiune
în noi. 13Noi ştim că rămânem în El, şi El rămâne în noi, pentru că ne-a
dat din Spiritul Său. 14Iar noi am văzut şi depunem mărturie că Tatăl
L-a trimis pe Fiu ca Salvator al lumii. 15Dacă cineva declară în public că
Iesus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el, şi el în Dumne-
zeu. 16Ori, noi am cunoscut iubirea pe care o are Dumnezeu pentru noi
şi am crezut în ea. Dumnezeu este iubire, şi cine rămâne în iubire ră-
mâne în Dumnezeu, şi Dumnezeu rămâne în el.

17Prin aceasta, iubirea lui Dumnezeu este adusă la perfecţiune între
noi, ca să avem încredere deplină în ziua judecăţii, pentru că în această
lume suntem ca El. 18În iubire nu există teamă, ci iubirea perfectă alungă
teama, pentru că teama implică o pedeapsă. Cine se teme n-a fost adus
la perfecţiune în iubire. 19Cât despre noi, [Îl] iubim pentru că El ne-a
iubit mai întâi.

20Dacă cineva spune: „Îl iubesc pe Dumnezeu“, şi totuşi îşi urăşte
fratele, este un mincinos. Într-adevăr, dacă nu-l iubeşte pe fratele lui, pe
care l-a văzut, nu-L poate iubi pe Dumnezeu, pe care nu L-a văzut. 21Ori,
iată porunca pe care am primit-o de la El: cine Îl iubeşte pe Dumnezeu
trebuie să-şi iubească şi fratele.

Adevărata credinţă şi roadele ei

5Oricine crede că Iesus este Mesia s-a născut din Dumnezeu, şi oricine
îl iubeşte pe tată îi iubeşte şi copilul. 2Prin aceasta am ajuns să cu-

noaştem că-i iubim pe copiii lui Dumnezeu: când Îl iubim pe Dumnezeu
şi Îi îndeplinim poruncile. 3Într-adevăr, iubirea faţă de Dumnezeu con-
stă în îndeplinirea poruncilor Lui; ori, poruncile Lui nu sunt o povară,
4pentru că tot ce s-a născut din Dumnezeu este victorios asupra lumii; şi
aceasta e victoria care a învins lumea: credinţa noastră. 5Cine este cel

1.Ioan 4:7–5:5380



victorios asupra lumii, dacă nu cel ce crede că Iesus este Fiul lui Dum-
nezeu?

Mărturia lui Dumnezeu privind Fiul Său
6Acesta este Cel care a venit cu apă şi cu sânge: Iesus Cristos; nu

numai cu apă, ci cu apă şi sângen. Şi Spiritul e Cel care depune mărtu-
rie, pentru că Spiritul este adevărul. 7Astfel, sunt trei care depun mărtu-
rie: 8Spiritul, apa şi sângele, iar cei trei sunt de acord.

9Dacă acceptăm mărturia oamenilor, mărturia lui Dumnezeu este mai
mare, pentru că aceasta este mărturia lui Dumnezeu pe care a depus-o cu
privire la Fiul Său.

10Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are această mărturie în el însuşi;
cine nu-L crede pe Dumnezeu L-a făcut mincinos, pentru că n-a crezut
în mărturia pe care Dumnezeu a depus-o cu privire la Fiul Său. 11Şi
aceasta este mărturia: Dumnezeu ne-a dat viaţă eternă, şi această viaţă
este în Fiul Său. 12Cine Îl are pe Fiu are viaţa, cine nu-L are pe Fiul lui
Dumnezeu nu are viaţa.

13V-am scris aceste lucruri, vouă care credeţi în numele Fiului lui
Dumnezeu, ca să ştiţi că aveţi viaţă eternă.

Rugăciunea copiilor lui Dumnezeu şi atitudinea lor faţă de păcat
14Şi aceasta este încrederea pe care o avem în El, că, dacă cerem ceva

conform voii Lui, El ne ascultă. 15Şi dacă ştim că ne ascultă orice I-am
cere, ştim că avem ceea ce am cerut de la El.

16Dacă cineva îl vede pe fratele lui comiţând un păcat care nu duce
la moarte, să se roage, şi Dumnezeu îi va da viaţă; mă refer la cei al căror
păcat nu duce la moarte. Există un păcat care duce la moarten, şi nu pen-
tru acel păcat spun să se roage. 17Orice faptă rea este un păcat, dar nu
toate păcatele duc la moarte.

18Ştim că oricine s-a născut din Dumnezeu nu continuă să păcătu-
iască, ci Cel născut din Dumnezeun îl păzeşte, iar cel Răun nu se atinge
de el. 19Noi ştim că suntem copiii lui Dumnezeu şi că lumea întreagă se
află sub puterea celui Rău, 20dar ştim şi că Fiul lui Dumnezeu a venit şi
ne-a dat inteligenţă ca să-L cunoaştem pe Cel care este adevărat; şi noi
suntem în Cel adevărat, şi anume în Fiul Său, Iesus Cristos. El este Dum-
nezeul adevărat şi viaţa eternă.

21Copilaşilor, păziţi-vă de idoli!

1.Ioan 5:6-21 381

5:6 Apă şi sânge: aluzii probabile la botezul şi crucificarea lui Cristos. Unii afirmau că Iesus
era simplu om şi că Cristosul, Fiul lui Dumnezeu, s-a unit cu el la botez ca să-l părăsească îna-
inte de moarte. Ioan insistă pe unitatea lui Iesus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, totodată Om şi
Dumnezeu de la începutul până la sfârşitul lucrării Sale de pe pământ privitoare la salvare.
5:16 Care duce la moarte: aluzie posibilă la atitudinea de persistare în păcat şi respingere a
adevărului privitor la Iesus Cristos care îi caracteriza pe oamenii a căror învăţătură eronată
o combătea Ioan.
5:18 Cel născut din Dumnezeu: este vorba despre Iesus Cristos.
5:18 Cel Rău: adică diavolul.



A doua scrisoare a lui Ioan
A doua scrisoare a lui Ioan a fost redactată de apostol prin

anul 90 d.Cr. şi adresată unei văduve, cunoştinţă de-a lui. În ea,
apostolul atrage atenţia cu privire la învăţătorii falşi, înşelători,
care nu Îl predicau pe Domnul Iesus Cristos aşa cum corespun-
dea învăţăturii apostolilor.

Introducere şi salut
1Prezbiterul, către doamna care a fost aleasă şi către copiii ei, pe care

îi iubesc sincer, şi nu numai eu, ci şi toţi cei care cunosc adevărul, 2din
cauza Adevărului care rămâne în noi şi care va fi cu noi pentru totdea-
una: 3graţia, îndurarea şi pacea din partea lui Dumnezeu Tatăl şi a [Dom-
nului] Iesus Cristos, Fiul Tatălui, vor fi cu noi în adevăr şi iubire.

Adevăr şi iubire 3.Io.3-4; Io.13:34-35; 1.Io.5:1-3
4M-am bucurat foarte mult că i-am găsit pe unii dintre copiii tăi um-

blând în adevăr, aşa cum ne-a poruncit Tatăl. 5Şi acum, doamnă, nu-ţi
scriu o poruncă nouă, ci una pe care o aveam de la început. Îţi cer să ne
iubim unii pe alţii. 6Şi această iubire constă în a trăi conform poruncilor
Lui. Aşa cum aţi auzit de la început, porunca Lui este să umblaţi în iu-
bire.

Avertizare privind falşii învăţători înşelători
7Căci în lume au apărut mulţi înşelători, care nu-L recunosc pe Iesus

Cristos ca venind în carne; acesta este înşelătorul şi anticristul. 8Fiţi
atenţi la voi înşivă, ca să nu pierdem ceea ce am lucrat, ci să primiţi o
răsplată deplină. 9Oricine merge prea departe şi nu rămâne în învăţătura
lui Cristos nu-L are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învăţătura [lui Cris-
tos] Îi are atât pe Tată, cât şi pe Fiu. 10Dacă vine la voi cineva care nu
aduce această învăţătură, să nu-l luaţi la voi şi să nu-l salutaţin, 11căci
cine îl salutăn se asociază cu faptele lui rele.

Încheiere
12Am multe lucruri să vă scriu, dar n-am vrut s-o fac cu hârtie şi cer-

neală, ci sper să vin la voi şi să vorbesc cu voi faţă în faţă, pentru ca bu-
curia noastră să fie deplină. 13Copiii surorii tale, aleasă şi ea, te salută.
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10-11 Salutaţi... salută: probabil în sensul unei primiri oficiale.



A treia scrisoare a lui Ioan
A treia scrisoare a lui Ioan a fost redactată de apostol prin anul

90 d.Cr. şi adresată unui creştin care a venit la credinţă prin el şi
de aceea este numit de el copilul său. El îi îndeamnă pe creştini
să trăiască în mod fidel şi adevărat, şi atrage atenţia asupra con-
ducătorilor falşi din adunare, care vor să-şi impună propria pozi-
ţie de mare influenţă – o evoluţie care avea să ia în secolele
următoare proporţii fatale.

Introducere şi salut
1Prezbiterul, către iubitul Gaius, pe care-l iubesc sincer. 2Dragul meu,

îţi doresc să-ţi meargă bine în orice fel şi să fii sănătos, aşa cum îi merge
bine sufletului tău! 3Într-adevăr, m-am bucurat mult când au venit nişte
fraţi care au depus mărturie despre fidelitatea ta faţă de adevăr, despre
modul cum umbli tu în adevăr. 4Nu am bucurie mai mare decât să aud
despre copiii mei că umblă în adevăr.

Fidelitatea lui Gaius
5Dragul meu, tu acţionezi cu fidelitate în ce faci pentru fraţi şi în spe-

cial când sunt străini. 6Ei au depus mărturie înaintea Adunării despre iu-
birea ta, şi bine vei face să-i ajuţi într-un mod vrednic de Dumnezeu în
călătoria lor, 7căci pentru numele lui Iesus au plecat ei fără să primească
nimic de la necredincioşi. 8Noi trebuie deci să primim cu ospitalitate
asemenea oameni, ca să lucrăm cu ei pentru adevăr.

Conducătorii falşi din Adunare Mc.9:35; Lc.20:46-47; Fil.2:3
9Am scris ceva Adunării, dar Diotrefes, căruia îi place să fie cel din-

tâi printre ei, nu ne acceptă autoritatea. 10Din acest motiv, dacă vin, îi
voi atrage atenţia la faptele pe care le face, acuzându-ne pe nedrept cu
vorbe răutăcioase. Şi nu se mulţumeşte doar cu aceasta, ci nu-i acceptă
nici pe fraţi, iar pe cei care ar vrea s-o facă îi împiedică şi-i exclude din
Adunare.

11Dragul meu, nu imita răul, ci binele. Cine face binele este din Dum-
nezeu, dar cine face răul nu L-a văzut pe Dumnezeu.

Încheiere
12Demetrius este vorbit de bine de către oricine, şi chiar de adevărul

însuşi. Şi noi îl vorbim de bine, şi ştii că mărturia noastră e adevărată.
13Aveam multe să-ţi scriu, dar nu vreau s-o fac cu cerneală şi condei.

14Sper să te văd curând şi vom vorbi faţă în faţă.
15Pacea să fie cu tine! Prietenii te salută. Salută-i pe prietenii de acolo,

pe fiecare în mod individual!
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Scrisoarea lui Iuda
Această scrisoare a fost redactată cam prin anul 68 d.Cr. de

către Iuda, fratele lui Iacob şi al Domnului Iesus Cristos (cf. Marcu
6:3). El confirmă încă o dată în mod apăsat avertizările din 2.Petru
şi arată că credinţa creştină transmisă de apostoli a fost atacată
şi falsificată încă din secolul 1 de către învăţătorii falşi şi înşelă-
tori – o evoluţie care avea să se consolideze în secolele urmă-
toare. În faţa acestei situaţii, creştinii autentici trebuiau să se ţină
ferm de tradiţia apostolilor, aşa cum este prezentată ea în Noul
Testament, şi să lupte pentru acest adevăr biblic (versetul 3).

Introducere şi salut
1Iuda, sclav al lui Cristos Iesus şi fratele lui Iacob, către cei care au

fost chemaţi, care sunt iubiţi de Dumnezeu Tatăl şi păstraţi pentru Iesus
Cristos: 2îndurarea, pacea şi iubirea să vă fie înmulţite!

Îndemn de a lupta pentru credinţă
3Iubiţilor, în timp ce îmi dădeam toată silinţa să vă scriu cu privire la

salvarea noastră comună, m-am simţit obligat să vă scriu şi să vă îndemn
să luptaţi pentru credinţa care a fost încredinţată sfinţilorn odată pentru
totdeauna.

Pătrunderea unor înşelători şi judecata care îi aşteaptă
2.Pt.2:1-9; Fap.20:29-30; 2.Cor.11:3-15; Ap.2:14-15; 2:20-23
4S-au furişat într-adevăr printre voi unii oameni a căror condamnare

a fost scrisă de mult timp. Aceşti nelegiuiţi au transformat graţia Dum-
nezeului nostru în desfrânare şi Îl reneagă pe Iesus Cristos, singurul nos-
tru Suveran şi Domn.

5Vreau acum să vă reamintesc, deşi ştiţi toate acestea odată pentru
totdeauna, că Domnul Şi-a salvat poporul din Egipt, dar pe urmă i-a
făcut să piară pe cei care n-au crezut. 6Cât despre îngerii care nu şi-au
păstrat sfera de influenţă, ci şi-au abandonat propria locuinţă, El i-a ţinut
în întuneric, legaţi cu lanţuri eterne, pentru judecata din ziua cea mare.
7La fel, Sodoma şi Gomora şi oraşele vecine, care s-au dedat ca şi ele la
imoralitate sexuală şi la perversiune, sunt date ca exemplu şi suferă pe-
deapsa unui foc etern.

Comportarea nelegiuită a înşelătorilor 2.Pt.2:10-22; 2.Tim.3:1-9,13
8Tot aşa, în ciuda acestor avertizări, aceşti visători îşi pângăresc cor-

pul, resping orice autoritate şi vorbesc de rău fiinţele cereşti. 9Ori, ar-
hanghelul Micael, pe când discuta în contradictoriu cu diavolul despre
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3 Sfinţi: mod de a-i indica pe creştini ca persoane consacrate lui Dumnezeu şi chemate să aibă
comportamentul care decurge din apartenenţa lor la Dumnezeu.



corpul lui Moise, n-a îndrăznit să aducă împotriva lui o acuzaţie defăi-
mătoare, ci a zis: „Domnul să te mustre!“

10Dar aceşti oameni defăimează ceea ce nu cunosc şi se distrug prin
lucrurile pe care le ştiu din instinct, ca nişte animale fără raţiune. 11Vai
de ei, căci au urmat calea lui Cain, s-au aruncat pentru câştig în rătăci-
rea lui Balaam şi au pierit într-o rebeliune ca a lui Core! 12Aceşti oameni
sunt ca nişte recifen ascunse în agapele voastre, care mănâncă cu voi fără
scrupule, având grijă numai de ei înşişi. Ei sunt nori fără apă duşi de
vânturi; pomi care nu au rod nici măcar toamna târziu, de două ori morţi,
dezrădăcinaţi; 13valuri furioase ale mării, spumegându-şi propria ruşine;
stele rătăcitoare, cărora le este rezervat pentru totdeauna întunericul
beznă.

14Şi despre aceştia a profeţit şi Enoh, al şaptelea de la Adam, spu-
nând: „Iată, Domnul vine cu zeci de mii de sfinţi ai Săi, 15ca să-i judece
pe toţi şi să-i dovedească vinovaţi pe toţi nelegiuiţiin de toate faptele ne-
legiuite pe care le-au comis în mod nelegiuit şi de toate cuvintele sfidă-
toare pe care păcătoşii nelegiuiţi le-au spus împotriva Lui“.

16Aceşti oameni murmură, se plâng de soarta lor, umblă după poftele
lor, au în gură cuvinte arogante şi îi linguşesc pe alţii pentru a obţine un
avantaj.

17Cât despre voi, iubiţilor, amintiţi-vă ce v-au spus mai dinainte apos-
tolii Domnului nostru Iesus Cristos. 18Ei vă ziceau: „În timpurile de pe
urmă vor fi batjocoritori care vor trăi urmându-şi poftele nelegiuite“.n
19Aceştia sunt cei care provoacă dezbinări, care sunt dominaţi de natura
lor şi care sunt lipsiţi de Spirit.

Îndemnuri date credincioşilor fideli şi lauda adusă lui Dumnezeu
20Cât despre voi, iubiţilor, edificându-vă pe credinţa voastră prea-

sfântă şi rugându-vă în Spiritul Sfânt, 21păstraţi-vă în iubirea lui Dum-
nezeu, în timp ce aşteptaţi îndurarea Domnului nostru Iesus Cristos ca
să vă ducă la viaţă eternă!

22Fiţi îndurători cu cei care au îndoieli, 23pe alţii salvaţi-i smulgân-
du-i din foc, altora arătaţi-le îndurare, dar cu teamă, urând chiar şi haina
murdărită de carne.

24A Celui care poate să vă păzească de cădere şi să vă înfăţişeze ire-
proşabili şi cu o mare bucurie în prezenţa gloriei Sale, 25singurului Dum-
nezeu [înţelept], Salvatorul nostru prin Iesus Cristos, Domnul nostru,
să-I fie gloria, măreţia, puterea şi autoritatea, dintotdeauna, acum şi pen-
tru totdeauna! Amen.
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12 Recife: stânci submarine, care sunt foarte periculoase pentru navigaţie. Dumnezeu pre-
văzuse să facă din mersul Adunării o traversare fără probleme, dar prezenţa apostaţilor risca
să ducă la naufragiul ei.
15 Nelegiuiţi: adică lipsiţi de respect faţă de Dumnezeu.
18 În timpurile... nelegiuite: trimitere probabilă la 2.Petru 3:3.



Apocalipsa lui Ioan
În cartea Apocalipsei [Revelaţiei], apostolul Ioan descrie la

sfârşitul secolului 1 (cca 96 d.Cr.) viziunea spirituală extraordi-
nară care i-a fost acordată de Însuşi Domnul Iesus Cristos, Fiul
glorificat în cer al lui Dumnezeu. Dumnezeu revelează, adică dez-
văluie aici în limbaj plastic ceea ce va face la sfârşitul timpurilor.
Cartea Apocalipsei este şi o viziune privitoare la viitor, şi anume
– în contrast cu nenumăratele „viziuni“ şi „preziceri“ ale falşilor
profeţi şi prezicători – o perspectivă veridică dată de Însuşi Dum-
nezeul viu şi atotputernic privind lucrurile viitoare, care vor aduce
cu sine sfârşitul acestei lumi. Dumnezeul etern, Creatorul şi Stă-
pânitorul lumii, prezice aici că va aduce o judecată serioasă asu-
pra omenirii nelegiuite – catastrofe naturale violente şi războaie,
dar şi judecăţi supranaturale din cer, aşa-numita „zi a Domnului“
prezisă de mult timp. Iesus Cristos va veni ca Judecător şi Rege
pe acest pământ ca să-i judece pe cei răi şi nelegiuiţi, precum şi
să-Şi instaureze Regatul de pace. Planul de salvare al lui Dum-
nezeu cuprinde în final un cer nou şi un pământ nou pentru cei
salvaţi, dar focul etern pentru cei care nu se întorc la Dumnezeu
şi nu se împacă cu El prin Iesus Cristos.

Conţinutul şi scopul cărţii Apocalipsei

1Revelaţian lui Iesus Cristos pe care I-a dat-o Dumnezeu, ca să le arate
sclavilor Lui ce trebuie să se întâmple într-un timp scurt. El le-a făcu-

t-o cunoscut trimiţându-Şi îngerul la sclavul Său Ioan, 2care a adeverit
că tot ce a văzut e Cuvântul lui Dumnezeu şi mărturia lui Iesus Cristos.

3Fericit este cine citeşte, cine aude cuvintele profeţiei şi cine ia seama
la ce s-a scris în ea, căci timpul e aproape!

Salut dat celor şapte Adunări din provincia romană Asia
Lauda dată lui Iesus Cristos
4Din partea lui Ioan către cele şapte Adunări care sunt în Asia: graţia

şi pacea să vă fie date din partea Celui care este, care era şi care vine, din
partea celor şapte spiriten care sunt înaintea tronului Său 5şi din partea lui
Iesus Cristos, Martorul fidel, Întâiul Născut dintre cei morţi şi Stăpâni-
torul regilor pământului! A Celui care ne iubeşte şi care ne-a eliberat din
păcatele noastre prin sângele Lui 6şi a făcut din noi un Regat, preoţi pen-
tru Dumnezeu Tatăl Său, să-I fie gloria şi puterea pentru totdeauna!
Amen.

7Iată că El vine cu norii, şi orice ochi Îl va vedea, chiar şi cei care
L-au străpuns. Toate popoarele de pe pământ se vor jeli din cauza Lui.
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1:1 Revelaţie: aceasta e semnificaţia cuvântului grec din care provine cuvântul Apocalipsa.
1:4 Şapte spirite: adică Spiritul Sfânt.



Aşa va fi! Amen.
8„Eu sunt Alfa şi Omegan“, zice Domnul Dumnezeu, „Cel care este,

care era şi care va veni, Cel Atotputernic“.

Însărcinarea de a scrie cartea Apocalipsei
9Eu, Ioan, fratele vostru şi tovarăşul vostru în suferinţă, în Regat şi în

perseverenţă, care sunt ale noastre în Iesus [Cristos], eram pe insula nu-
mită Patmos din cauza Cuvântului lui Dumnezeu şi a mărturiei lui Iesus
[Cristos]. 10În ziua Domnului eram în Spirit şi am auzit în spatele meu
o voce răsunătoare ca o trompetă, 11care zicea: „Scrie într-o carte ce vezi
şi trimite-o celor şapte Adunări: în Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sar-
des, Filadelfia, Laodiceea!“

Domnul Iesus Cristos cel înălţat
12M-am întors să văd a cui era vocea care îmi vorbea, şi când m-am

întors am văzut şapte lampadare de aur, 13iar în mijlocul celor [şapte]
lampadare pe Unul ca Fiul Omului. El era îmbrăcat într-o robă care-I
ajungea până la picioare şi purta o eşarfă de aur în jurul pieptului. 14Ca-
pul şi părul Îi erau albe ca lâna albă, ca zăpada. Ochii Îi erau ca o flacără
de foc, 15picioarele Îi erau ca bronzul incandescent care iese dintr-un
cuptor, iar vocea Lui era ca sunetul unor ape mari. 16În mâna dreaptă
ţinea şapte stele, din gură Îi ieşea o sabie ascuţită cu două tăişuri, iar faţa
Îi era ca soarele atunci când străluceşte în toată puterea lui.

17Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. Apoi El Şi-a
pus mâna dreaptă peste mine şi mi-a zis: „Nu te teme! Eu sunt Cel Din-
tâi şi Cel Din Urmă, 18Cel viu. Eram mort, şi iată, sunt viu pentru tot-
deauna! Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor.

19Scrie deci ce ai văzut, ce este şi ce urmează să se întâmple după
aceea! 20Cât despre misterul celor şapte stele pe care le-ai văzut în mâna
Mea dreaptă şi al celor şapte lampadare de aur, iată-l: cele şapte stele
sunt îngerii celor şapte Adunări, iar cele şapte lampadare sunt cele şapte
Adunări.

Scrisoarea trimisă Adunării din Efes

2Îngerului Adunării din Efes scrie-i: «Iată ce zice Cel care ţine cele
şapte stele în mâna Sa dreaptă, Cel care umblă printre cele şapte lam-

padare de aur: 2Îţi cunosc faptele, munca şi perseverenţa. Ştiu că nu-i
poţi suporta pe cei răi. I-ai pus la încercare pe cei care pretind că sunt
apostoli, dar nu sunt, şi i-ai găsit mincinoşi. 3Da, ai perseverenţă, ai su-
ferit din cauza numelui Meu şi n-ai obosit.

4Dar ce am contra ta este că ţi-ai părăsit prima iubire. 5Aminteşte-ţi
deci de la ce înălţime ai căzut, pocăieşte-te şi fă faptele pe care le-ai
făcut la început! Dacă nu, voi veni [curând] la tine şi îţi voi lua lampa-
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darul de la locul lui dacă nu-ţi schimbi atitudinean. 6Totuşi, ai aceasta în
favoarea ta: urăşti faptele nicolaiţilor, pe care şi Eu le urăsc.

7Cine are urechi să asculte ceea ce Spiritul spune Adunărilor! Învin-
gătorului îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care se află în paradisul
lui Dumnezeu».

Scrisoarea trimisă Adunării din Smirna Mt.5:10-12; 10:22
8Îngerului Adunării din Smirna scrie-i: «Iată ce zice Cel Dintâi şi Cel

Din Urmă, Cel care era mort şi a revenit la viaţă: 9Îţi cunosc [faptele,]
suferinţa şi sărăcia – şi totuşi eşti bogat – precum şi calomniile celor
care îşi zic evrei şi nu sunt, ci sunt o sinagogă a lui Satan.

10Nu te teme de ceea ce trebuie să suferi! Iată, diavolul îi va arunca
în închisoare pe unii dintre voi ca să fiţi puşi la încercare, şi veţi avea
zece zile de suferinţă. Fii fidel până la moarte, şi îţi voi da cununa vie-
ţii!

11Cine are urechi să asculte ceea ce Spiritul spune Adunărilor! Învin-
gătorul nu va avea de suferit moartea a doua».

Scrisoarea trimisă Adunării din Pergam Iu.3:11; 2.Io.7:11
12Îngerului Adunării din Pergam scrie-i: «Iată ce zice Cel care are

sabia ascuţită cu două tăişuri: 13Ştiu [faptele tale şi] unde locuieşti: acolo
se află tronul lui Satan. Totuşi, tu te ţii ferm de numele Meu şi nu ţi-ai
renegat credinţa în Mine nici în zilele când Antipas, martirul Meu fidel,
a fost ucis la voi, acolo unde locuieşte Satan.

14Am însă contra ta câteva lucruri: ai acolo nişte oameni care se ţin
de învăţătura lui Balaam, care îl învăţa pe Balac să întindă o cursă isra-
eliţilor ca să mănânce cărnuri sacrificate idolilor şi să se dedea la imo-
ralitate sexuală. 15Tot aşa, şi tu ai pe unii care se ţin de învăţătura
nicolaiţilor. 16Pocăieşte-te deci, altfel voi veni curând la tine şi Mă voi
lupta contra lor cu sabia gurii Mele!

17Cine are urechi să asculte ceea ce Spiritul spune Adunărilor! În-
vingătorului îi voi da [să mănânce] manan ascunsă şi-i voi da o piatră
albă. Pe această piatră este scris un nume nou pe care nu-l cunoaşte ni-
meni în afară de cel care îl primeşte».

Scrisoarea trimisă Adunării din Tiatira 1.Io.4:1-6
18Îngerului Adunării din Tiatira scrie-i: «Iată ce zice Fiul lui Dumne-

zeu, Cel care are ochii ca o flacără de foc şi picioarele ca bronzul in-
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candescent: 19Îţi cunosc faptele, iubirea, fidelitatea, servirea şi perseve-
renţa. Ştiu că ultimele tale fapte sunt mai numeroase decât primele.

20Dar ce am contra ta este că o tolerezi pe Izabela, femeia aceea care
îşi zice profetesă. Ea îi învaţă şi îi înşală pe sclavii Mei să se dedea la
imoralitate sexuală şi să mănânce cărnuri sacrificate idolilor. 21I-am dat
timp să-şi schimbe atitudinea, dar nu vrea să se pocăiască de imoralita-
tea ei. 22Iată, o voi arunca pe un pat de suferinţă şi îi voi face să sufere
intens pe cei care comit adulter cu ea, dacă nu se pocăiesc de faptele lor.
23Îi voi lovi de moarte pe copiii ei, şi toate Adunările vor recunoaşte că
Eu sunt Cel care cercetez gândurile şi inimile, şi voi da fiecăruia dintre
voi plata pe care o merită faptele voastre.

24Acum vă spun, celorlalţi credincioşi din Tiatira, care nu aveţi
această învăţătură şi care nu aţi cunoscut profunzimile lui Satan, cum le
numesc ei: nu voi pune peste voi altă povară. 25Numai, ţineţi ferm ce
aveţi până voi veni!

26Învingătorului, celui care îndeplineşte până la sfârşit faptele cerute
şi aprobate de Mine, îi voi da autoritate peste naţiuni. 27El le va stăpâni
cu un sceptru de fier, le va sparge în bucăţi ca pe nişte vase de lut,n 28aşa
cum am primit Eu Însumi putere de la Tatăl Meu, şi îi voi da luceafărul
de dimineaţă.

29Cine are urechi să asculte ceea ce Spiritul spune Adunărilor!»

Scrisoarea trimisă Adunării din Sardes Iac.2:14-26; Mt.7:21

3Îngerului Adunării din Sardes scrie-i: «Iată ce zice Cel care are cele
şapte spirite ale lui Dumnezeu şi cele şapte stele: Îţi cunosc faptele;

tu ai renumele că trăieşti, dar eşti mort.
2Fii vigilent şi întăreşte ce rămâne, care este pe moarte, căci n-am

găsit faptele tale perfecte înaintea Dumnezeului Meu! 3Aminteşte-ţi deci
cum ai primit şi ai auzit Cuvântul, păzeşte-l şi pocăieşte-te! Dacă nu ve-
ghezi, voi veni ca un hoţ, şi nu vei şti la ce oră voi veni la tine.

4Totuşi, ai în Sardes câţiva oameni care nu şi-au murdărit hainele; ei
vor umbla cu Mine în haine albe, pentru că sunt vrednici.

5Învingătorul va fi îmbrăcat în haine albe; nu-i voi şterge numele din
cartea vieţii şi îl voi recunoaşte înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngeri-
lor Lui.

6Cine are urechi să asculte ceea ce Spiritul spune Adunărilor!»

Scrisoarea trimisă Adunării din Filadelfia
7Îngerului Adunării din Filadelfia scrie-i: «Iată ce zice Cel Sfânt, Cel

Adevărat, Cel care are cheia lui David, Cel care deschide şi nimeni nu
va putea închide, Cel care închide şi nimeni nu va putea deschide: 8Îţi cu-
nosc faptele. Iată, am pus înaintea ta o uşă deschisă, pe care n-o poate
închide nimeni, pentru că ai puţină putere, şi totuşi ai păzit Cuvântul
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Meu, fără să-Mi renegi numele.
9Iată, îi voi face pe cei din sinagoga lui Satan, care spun că sunt evrei,

şi nu sunt, ci mint – îi voi face să vină să se prosterneze la picioarele
tale şi să ştie că te-am iubit.

10Pentru că Mi-ai păzit porunca de a persevera, te voi păzi şi Eu de ora
încercării care vine peste întreaga lume ca să-i pună la încercare pe lo-
cuitorii pământului.

11Eu vin curând; ţine cu tărie ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa! 12Pe
învingător îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului Meu şi nu va mai
ieşi niciodată din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului Meu şi numele
oraşului Dumnezeului Meu, noul Ierusalim, care coboară din cer de la
Dumnezeul Meu, ca şi noul Meu nume.

13Cine are urechi să asculte ceea ce Spiritul spune Adunărilor!»

Scrisoarea trimisă Adunării din Laodiceea Lc.14:34-35
14Îngerului Adunării din Laodiceea scrie-i: «Iată ce zice Amen-ul,

Martorul fidel şi adevărat, Începutul creaţiei lui Dumnezeu: 15Îţi cunosc
faptele, ştiu că nu eşti nici rece, nici fierbinte. O, de-ai fi rece sau fier-
binte! 16Astfel, pentru că eşti călduţ – nici fierbinte, nici rece –, te voi
scuipa din gură. 17Într-adevăr, tu zici: ,Sunt bogat, m-am îmbogăţit şi
n-am nevoie de nimic‘, şi nu ştii că eşti nenorocit, mizerabil, sărac, orb
şi gol. 18Te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur purificat prin foc ca să
te îmbogăţeşti, haine albe ca să fii îmbrăcat şi să nu ţi se mai vadă ruşi-
nea goliciunii, precum şi unguent oftalmic ca să-ţi ungi ochii şi să vezi.

19Eu îi mustru şi-i disciplinez pe cei pe care îi iubesc; deci fii zelos şi
pocăieşte-te! 20Iată, Eu stau la uşă şi bat; dacă Îmi aude cineva vocea
şi-Mi deschide, voi intra la el, voi mânca cu el, şi el cu Mine.

21Învingătorului îi voi da să şadă cu Mine pe tronul Meu, la fel cum
şi Eu am învins şi am şezut cu Tatăl Meu pe tronul Său.

22Cine are urechi să asculte ceea ce Spiritul spune Adunărilor!»“

Tronul maiestăţii divine şi închinarea adusă lui Dumnezeu în cer

4După aceea, m-am uitat, şi iată, în cer era deschisă o uşă. Prima voce
pe care o auzisem vorbindu-mi ca o trompetă mi-a zis: „Suie-te aici

şi-ţi voi arăta ce trebuie să se întâmple după aceea!“
2Imediat am fost în Spirit. Şi iată, în cer era un tron, iar pe acest tron

şedea Cineva. 3Cel care şedea avea aspectul unei pietre de jasp şi sar-
donix, iar tronul era înconjurat de un curcubeu cu aspect de smarald. 4În
jurul tronului se aflau 24 de tronuri, iar pe aceste tronuri şedeau 24 de
prezbiteri îmbrăcaţi în haine albe şi având pe cap coroane de aur.

5Din tron ieşeau fulgere, voci şi tunete. Înaintea tronului ardeau şapte
lămpi, care sunt cele şapte spirite ale lui Dumnezeu. 6Tot înaintea tro-
nului era ceva ca o mare de sticlă, transparentă ca şi cristalul. În mijlo-
cul tronului şi în jurul lui stăteau patru fiinţe vii, pline de ochi în faţă şi
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în spate. 7Prima fiinţă vie semăna cu un leu, a doua cu un taur, a treia
avea faţa unui om, iar a patra semăna cu un vultur în zbor. 8Cele patru
fiinţe vii aveau fiecare şase aripi şi erau pline de ochi peste tot şi pe sub
aripi; ele spuneau fără încetare, zi şi noapte: „Sfânt, sfânt, sfânt este
Domnuln Dumnezeu, Cel Atotputernic, Cel care era, care este şi care
vine!“

9De fiecare dată când fiinţele vii Îi dădeau glorie, onoare şi mulţumiri
Celui aşezat pe tron, Celui care este viu pentru totdeauna, 10cei 24 de
prezbiteri se prosternau înaintea Celui aşezat pe tron, se închinau Celui
care este viu pentru totdeauna şi îşi depuneau coroana înaintea tronului,
zicând: 11„Tu eşti vrednic, Domnul şi Dumnezeul nostru, să primeşti glo-
ria, onoarea şi puterea, căci Tu ai creat toate lucrurile şi prin voia Ta au
fost create şi există ele!“

Mielul este vrednic să deschidă cartea sigilată Ap.1:5-6

5Apoi am văzut în mâna dreaptă a Celui care şedea pe tron o carte
scrisă în interior şi în exterior, sigilată cu şapte sigiliin. 2Am văzut şi

un înger puternic proclamând cu voce răsunătoare: „Cine este vrednic să
deschidă cartea şi să-i rupă sigiliile?“ 3Dar nimeni, nici din cer, nici de
pe pământ, nici de sub pământ nu putea să deschidă cartea sau să se uite
în ea. 4Plângeam mult, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să des-
chidă cartea şi să se uite în ea. 5Atunci unul dintre prezbiteri mi-a spus:
„Nu plânge, căci Leul din tribul lui Iuda, Vlăstarul lui David, a învins ca
să deschidă cartea şi cele şapte sigilii ale ei!“

6Apoi am văzut în mijlocul tronului şi al celor patru fiinţe vii şi în
mijlocul prezbiterilor un Miel stând în picioare, arătând de parcă ar fi
fost înjunghiat. El avea şapte coarne şi şapte ochi, care sunt cele şapte
spirite ale lui Dumnezeu, trimise pe tot pământul. 7El a venit să ia [car-
tea] din mâna dreaptă a Celui care şedea pe tron.

Închinarea adusă Mielului
8Şi când El a luat cartea, cele patru fiinţe vii şi cei 24 de prezbiteri

s-au prosternat înaintea Mielului. Fiecare ţinea o harpă şi cupe de aur
pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinţilorn, 9şi cântau un cântec nou,
zicând: „Tu eşti vrednic să iei cartea şi să-i rupi sigiliile, căci ai fost în-
junghiat şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu prin sângele Tău oameni
din orice trib, de orice limbă, din orice popor şi din orice naţiune, 10şi ai
făcut din ei un Regat şi preoţi pentru Dumnezeu, şi ei vor domni pe pă-
mânt“.

11Apoi m-am uitat şi am auzit vocea multor îngeri adunaţi în jurul
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tronului, al fiinţelor vii şi al prezbiterilor. Numărul lor era zece mii ori
zece mii şi mii de mii. 12Ei spuneau cu voce răsunătoare: „Vrednic este
Mielul, care a fost înjunghiat, să primească puterea, bogăţia, înţelepciu-
nea, tăria, onoarea, gloria şi lauda!“

13Apoi am auzit orice creatură din cer, de pe pământ, de sub pământ,
din mare, toate fiinţele care sunt în ele, zicând: „Ale Celui care şade pe
tron şi ale Mielului să-I fie lauda, onoarea, gloria şi puterea pentru tot-
deauna!“ 14Cele patru fiinţe vii ziceau: „Amen!“, iar prezbiterii s-au
prosternat şi s-au închinat.

Ruperea primelor şase sigilii

6Am văzut atunci Mielul rupând unul dintre cele şapte sigilii şi am
auzit-o pe una dintre cele patru fiinţe vii zicând cu voce ca de tunet:

„Vino!“ 2M-am uitat, şi iată că înaintea mea era un cal alb! Călăreţul
ţinea un arc; i-a fost dată o coroană, şi el a plecat ca învingător şi ca să
învingă.

3Când Mielul a rupt al doilea sigiliu, am auzit a doua fiinţă vie zi-
când: „Vino!“ 4Şi a apărut un alt cal, roşu ca focul. Călăreţului i s-a dat
puterea de a lua pacea de pe pământ, aşa încât oamenii să se ucidă unii
pe alţii, şi i s-a dat o sabie mare.

5Când Mielul a rupt al treilea sigiliu, am auzit a treia fiinţă vie zi-
când: „Vino!“ M-am uitat, şi iată că înaintea mea era un cal negru! Că-
lăreţul ţinea în mână o balanţă. 6Apoi am auzit ce părea să fie o voce
între cele patru fiinţe vii, zicând: „O măsurăn de grâu pentru o monedă
de argintn şi trei măsuri de orz pentru o monedă de argint, dar nu vă atin-
geţi de ulei şi de vin!“

7Când Mielul a rupt al patrulea sigiliu, am auzit vocea celei de-a patra
fiinţe vii zicând: „Vino!“ 8M-am uitat, şi iată că înaintea mea era un cal
verzui! Pe călăreţ îl chema Moartea şi îl însoţea Locuinţa morţilor. Li
s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucidă cu sabia, cu
foametea, cu epidemii şi prin animalele sălbatice de pe pământ.

9Când Mielul a rupt al cincilea sigiliu, am văzut sub altar sufletul
celor ucişi din cauza Cuvântului lui Dumnezeu şi din cauza mărturiei
pe care au depus-o. 10Ei au strigat cu voce răsunătoare: „Stăpâne sfânt şi
adevărat, cât mai este până când îi vei judeca pe locuitorii pământului şi
ne vei răzbuna sângele?“ 11Fiecăruia i s-a dat o robă albă şi li s-a spus să
se mai odihnească puţin, până când se va completa numărul tovarăşilor
lor de lucrare şi al fraţilor lor care trebuiau să fie ucişi ca şi ei.

12Când El a rupt al şaselea sigiliu, m-am uitat, şi a fost un mare cu-
tremur. Soarele s-a făcut negru, ca pânza de sac făcută din păr, luna în-
treagă a devenit ca sângele, 13iar stelele cerului au căzut pe pământ aşa
cum cad smochinele necoapte dintr-un smochin zguduit de un vânt pu-
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ternic. 14Cerul a dispărut ca un sul pe care îl înfăşori şi toţi munţii şi toate
insulele au fost deplasate de la locul lor.

15Regii pământului, magnaţii, generalii, cei bogaţi, cei puternici, toţi
sclavii şi oamenii liberi s-au ascuns în peşteri şi printre stâncile munţi-
lor. 16Şi ei ziceau munţilor şi stâncilor: „Cădeţi peste noin şi ascunde-
ţi-ne de faţa Celui care şade pe tron şi de mânia Mielului! Într-adevăr, a
venit ziua cea mare a mâniei Lor, şi cine poate sta în picioare?“

Sigilarea celor 144.000 de aleşi din Israel

7După aceea, am văzut patru îngeri stând în picioare în cele patru col-
ţuri ale pământului. Ei reţineau cele patru vânturi ale pământului ca

să nu bată vântul pe uscat, pe mare sau peste vreun copac. 2Şi am văzut
un alt înger care urca de la est şi care ţinea sigiliul Dumnezeului cel viu.
El a strigat cu o voce răsunătoare către cei patru îngeri cărora li se dă-
duse puterea de a face rău pământului şi mării: 3„Nu faceţi rău pămân-
tului, nici mării, nici copacilor până când îi vom sigila pe frunte pe
sclavii Dumnezeului nostru!“

4Apoi am auzit numărul celor care au fost sigilaţi: 144.000 din toate
triburile Israelului: 5din tribul lui Iuda au fost sigilaţi 12.000; din tribul
lui Ruben 12.000; din tribul lui Gad 12.000; 6din tribul lui Aşer 12.000;
din tribul lui Neftali 12.000; din tribul lui Manase 12.000; 7din tribul lui
Simeon 12.000; din tribul lui Levi 12.000; din tribul lui Isahar 12.000;
8din tribul lui Zabulon 12.000; din tribul lui Iosif 12.000; din tribul lui
Beniamin 12.000.

Marea mulţime din toate popoarele înaintea tronului
9După aceea m-am uitat, şi iată că înaintea mea era o mare mulţime

pe care n-o putea număra nimeni. Erau oameni din orice naţiune, din
orice trib, din orice popor şi de orice limbă. Ei stăteau în picioare înain-
tea tronului şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în robe albe, cu ramuri de
palmier în mână, 10şi strigau cu voce răsunătoare: „Salvarea este a Dum-
nezeului nostru care şade pe tron şi a Mielului!“

11Toţi îngerii care stăteau în jurul tronului, al prezbiterilor şi al celor
patru fiinţe vii s-au prosternat cu faţa la pământ înaintea tronului şi I
s-au închinat lui Dumnezeu, 12zicând: „Amen! Lauda, gloria, înţelep-
ciunea, recunoştinţa, onoarea, puterea şi tăria sunt ale Dumnezeului nos-
tru pentru totdeauna! Amen“.

13Unul dintre prezbiteri a luat cuvântul şi mi-a zis: „Cine sunt cei îm-
brăcaţi în robe albe şi de unde au venit?“ 14Eu i-am răspuns: „Domnul
meu, tu ştii!“ El mi-a spus atunci: „Aceştia sunt cei care vin din Marea
Strâmtorare; ei şi-au spălat roba şi au albit-o în sângele Mielului. 15De
aceea, ei stau înaintea tronului lui Dumnezeu şi Îl servesc zi şi noapte în
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templul Său. Cel care şade pe tron Îşi va întinde cortul peste ein. 16Nu le
va mai fi foame, nu le va mai fi sete, soarele nu-i va mai lovi, nici vreo
arşiţă dogoritoare.n 17Într-adevăr, Mielul care este în mijlocul tronului va
avea grijă de ei şi îi va conduce la izvoarele apei vieţii, iar Dumnezeu va
şterge orice lacrimă din ochii lor“.

Al şaptelea sigiliu şi cei şapte îngeri cu cele şapte trompete

8Când Mielul a rupt al şaptelea sigiliu, în cer s-a făcut tăcere cam o ju-
mătate de oră. 2Apoi i-am văzut pe cei şapte îngeri care stau înaintea

lui Dumnezeu, şi li s-au dat şapte trompete.
3A venit un alt înger şi a stat la altar, ţinând o cădelniţă de aur. I s-a

dat multă tămâie ca s-o ofere, împreună cu rugăciunile tuturor sfinţilor,
pe altarul de aur care se află înaintea tronului. 4Fumul de tămâie, îm-
preună cu rugăciunile sfinţilor, s-a suit din mâna îngerului înaintea lui
Dumnezeu.

5Îngerul a luat cădelniţa, a umplut-o cu foc de pe altar şi a arun-
cat-o pe pământ. Şi atunci au urmat tunete, voci, fulgere şi un cutremur
de pământ.

Primele patru trompete
6Apoi cei şapte îngeri care aveau cele şapte trompete s-au pregătit să

sune din ele.
7Primul înger a sunat din trompetă, şi pe pământ au căzut grindină şi

foc amestecat cu sânge. A treia parte a pământului a fost arsă, a treia
parte a copacilor a fost arsă şi toată iarba verde a fost arsă.

8Al doilea înger a sunat din trompetă, şi ceva care semăna cu un
munte mare arzând a fost aruncat în mare. A treia parte din mare a de-
venit sânge, 9a treia parte dintre creaturile care trăiau în mare au murit
şi a treia parte dintre corăbii au fost distruse.

10Al treilea înger a sunat din trompetă, şi din cer a căzut o stea mare
care ardea ca o făclie; ea a căzut peste a treia parte din râuri şi din iz-
voarele de apă. 11Numele acestei stele era: „Pelin“. A treia parte din ape
s-au transformat în pelin, şi mulţi oameni au murit din cauza acestor ape,
pentru că ele se făcuseră amare.

12Al patrulea înger a sunat din trompetă, şi a fost lovită a treia parte
din soare, ca şi a treia parte din lună şi a treia parte dintre stele, aşa încât
o treime dintre ele s-au întunecat. A treia parte din zi a fost fără lumină
şi la fel a treia parte din noapte.

13M-am uitat şi am auzit un vultur care zbura foarte sus pe cer şi care
zicea cu voce răsunătoare: „Vai, vai, vai de locuitorii pământului, din
cauza celorlalte sunete de trompetă pe care le vor scoate cei trei îngeri!“
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A cincea trompetă

9Al cincilea înger a sunat din trompetă, şi am văzut o stea care căzuse
din cer pe pământ. Ei i s-a dat cheia puţului care duce în Adânc, 2a

deschis puţul Adâncului, şi din puţ a ieşit un fum ca cel dintr-un cuptor
mare. Soarele şi aerul s-au întunecat de fumul din puţ.

3Din fum au ieşit lăcuste şi s-au răspândit pe pământ; lor li s-a dat o
putere ca aceea a scorpionilor de pe pământ. 4Li s-a spus să nu facă rău
nici ierbii de pe pământ, nici vreunei plante verzi şi nici vreunui copac,
ci doar oamenilor care nu aveau pe frunte sigiliul lui Dumnezeu. 5Li
s-a permis nu să-i ucidă, ci să-i chinuiască timp de cinci luni. Chinul pe
care îl provocau ele era ca cel produs de un scorpion când înţeapă un
om. 6În acele zile, oamenii vor căuta moartea şi n-o vor găsi. Vor dori să
moară, dar moartea va fugi de ei.

7Aceste lăcuste semănau cu nişte cai pregătiţi pentru luptă. Ele aveau
pe cap ca o coroană de aur, iar faţa lor era ca o faţă de om. 8Părul lor era
ca părul de femeie, iar dinţii lor erau ca de leu. 9Ele aveau o platoşă ca
cea de fier, iar zgomotul aripilor lor semăna cu cel al carelor trase de
mai mulţi cai care aleargă la luptă. 10Ele aveau cozi şi ace ca scorpionii,
şi în coada lor se găsea puterea de a face rău oamenilor timp de cinci
luni. 11Îl aveau ca rege pe îngerul Adâncului, numit în ebraică Abadon,
iar în greacă Apolion.

12Prima calamitate a trecut. Iată că după aceea mai vin două calami-
tăţi.

A şasea trompetă
13Al şaselea înger a sunat din trompetă, şi am auzit o voce venind

dinspre cele patru coarne ale altarului de aur care este înaintea lui Dum-
nezeu. 14Ea îi spunea celui de-al şaselea înger care ţinea trompeta: „Eli-
berează-i pe cei patru îngeri care sunt legaţi la fluviul cel mare Eufrat!“
15Şi cei patru îngeri care erau gata tocmai pentru această oră, ziuă, lună
şi an au fost eliberaţi ca să ucidă a treia parte din omenire. 16Numărul tru-
pelor de cavalerie era de 200 de milioane: le-am auzit numărul.

17În viziunea mea, caii şi călăreţii arătau astfel: aveau platoşe de cu-
loarea focului, hiacintului şi sulfului. Capetele cailor erau ca nişte capete
de lei, iar din gura lor ieşeau foc, fum şi sulf. 18Prin aceste trei calami-
tăţi, a focului, fumului şi sulfului care ieşeau din gura lor, a fost ucisă o
treime din omenire. 19Într-adevăr, puterea cailor era în gura lor şi în
coada lor, căci cozile lor semănau cu nişte şerpi, având nişte capete cu
care făceau rău.

20Ceilalţi oameni, cei care nu fuseseră ucişi de aceste trei calamităţi,
nu s-au abătut de la lucrările mâinilor lor; ei n-au încetat să se închine
demonilor şi idolilor de aur, argint, bronz, piatră şi lemn, care nu pot
nici să vadă, nici să audă, nici să umble; 21şi ei nu s-au pocăit de omo-
rurile lor, de practicile lor magice, de imoralitatea lor sexuală sau de fur-
turile lor.
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Îngerul cu cărticica deschisă

10Apoi am văzut un alt înger puternic coborând din cer îmbrăcat cu
un nor; deasupra capului său era curcubeul; faţa lui era ca soa-

rele, iar picioarele ca nişte stâlpi de foc. 2El ţinea în mână o cărticică
deschisă. El şi-a pus piciorul drept pe mare şi piciorul stâng pe uscat, 3şi
a strigat cu o voce răsunătoare, ca un leu care rage. Când a strigat el,
cele şapte tunete şi-au făcut auzită vocea. 4Când cele şapte tunete au ter-
minat de vorbit, eram pe punctul de a scrie, dar am auzit din cer o voce
care zicea: „Sigilează secretul pe care l-au spus cele şapte tunete şi
nu-l scrie!“

5Atunci îngerul pe care l-am văzut stând în picioare pe mare şi pe
uscat şi-a ridicat mâna dreaptă spre cer 6şi a jurat pe Cel care trăieşte
pentru totdeauna, care a creat cerul şi ce se află în el, pământul şi ce se
află pe el, ca şi marea şi ce se află în ea: „Nu va mai fi amânare, 7ci în
zilele când va suna din trompetă al şaptelea înger se va îndeplini miste-
rul lui Dumnezeu, aşa cum a anunţat El sclavilor Săi, profeţii“.

8Vocea pe care am auzit-o din cer mi-a vorbit din nou şi mi-a zis:
„Du-te şi ia cărticica deschisă din mâna îngerului care stă în picioare pe
mare şi pe uscat!“ 9Aşa că m-am dus la înger şi i-am cerut să-mi dea căr-
ticica. El mi-a zis: „Ia-o şi mănânc-o; ea îţi va amărî stomacul, dar în
gură îţi va fi dulce ca mierea“. 10Am luat cărticica din mâna îngerului şi
am mâncat-o. În gura mea a fost dulce ca mierea,n dar când am înghi-
ţit-o, stomacul mi s-a umplut de amărăciune. 11Apoi el mi-a zis: „Trebuie
să profeţeşti din nou despre multe popoare, naţiuni, limbi şi regi!“

Oraşul sfânt Ierusalim şi cei doi martori

11Mi s-a dat o trestie asemănătoare cu o vergea de măsurat şi mi
s-a spus: „Scoală-te şi măsoară templul lui Dumnezeu şi altarul,

şi numără-i pe cei care se închină acolo! 2Cât despre curtea exterioară a
templului, las-o la o parte şi n-o măsura, căci a fost dată naţiunilor, şi ele
vor călca în picioare oraşul sfânt timp de 42 de luni!

3Şi le voi da celor doi martori ai Mei puterea de a profeţi, îmbrăcaţi
în pânză de sacn, 1260 de zile“. 4Aceştia sunt cei doi măslini şi cele două
lampadare care stau înaintea Domnului pământului. 5Dacă cineva vrea
să le facă rău, din gura lor iese un foc care îi mistuie pe duşmanii lor. Iată
cum trebuie să moară oricine vrea să le facă rău. 6Ei au puterea de a în-
chide cerul ca să nu mai plouă în zilele profeţiei lor şi au puterea de a
transforma apele în sânge şi de a lovi pământul cu tot felul de calamităţi
de câte ori doresc.

7Când îşi vor fi terminat de depus mărturia, Fiara care se ridică din
Adânc îi va ataca, îi va învinge şi îi va ucide. 8Cadavrele lor vor zăcea
pe strada marelui oraş numit simbolic Sodoma şi Egipt, chiar acolo unde
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a fost crucificat Domnul lor. 9Timp de trei zile şi jumătate, oameni din
orice popor, trib, limbă şi naţiune se vor uita la cadavrele lor şi nu vor
permite ca să fie puse în mormânt. 10Locuitorii pământului se vor bu-
cura din cauza lor, vor sărbători şi îşi vor trimite cadouri unii altora, pen-
tru că aceşti doi profeţi îi chinuiseră pe cei ce trăiesc pe pământ.

11Şi după cele trei zile şi jumătate, suflarea de viaţă de la Dumnezeu
a intrat în ei, şi ei s-au ridicat în picioare, şi o teamă mare i-a apucat pe
cei care i-au văzut. 12Ei au auzit o voce răsunătoare care le zicea din cer:
„Suiţi-vă aici!“ Şi ei s-au suit la cer în nor, în timp ce duşmanii lor se
uitau la ei. 13Chiar în ora aceea a avut loc un mare cutremur şi s-a pră-
buşit a zecea parte din oraş: 7.000 de oameni au fost ucişi în cutremur;
ceilalţi s-au înfricoşat şi au dat glorie Dumnezeului cerului.

14A doua calamitate a trecut. Iată, a treia calamitate vine curând.

A şaptea trompetă
15Al şaptelea înger a sunat, şi în cer au răsunat nişte voci puternice

care ziceau: „Regatul lumii a devenit Regatul Domnului nostru şi al lui
Mesia al Săun, şi El va domni pentru totdeauna!“

16Cei 24 de prezbiteri care şedeau pe tronul lor înaintea lui Dumne-
zeu s-au prosternat cu faţa la pământ şi I s-au închinat lui Dumnezeu,
17zicând: „Îţi mulţumim, Doamne, Dumnezeule Atotputernic, Tu care
eşti şi care erai, pentru că Ţi-ai luat puterea cea mare şi ai început să
domneşti! 18Naţiunile s-au mâniat, dar a venit mânia Ta şi timpul ca mor-
ţii să fie judecaţi şi ca să dai răsplată sclavilor, profeţilor, sfinţilor Tăi şi
celor care se tem de numele Tău, mici şi mari, şi ca să-i distrugi pe cei
ce distrug pământul“.

19Atunci templul lui Dumnezeu care este în cer s-a deschis şi a fost
văzut chivotul legământului Său în templul Său. Şi au fost fulgere, voci,
tunete, un cutremur de pământ şi o grindină mare.

Femeia şi dragonul

12În cer a apărut un semn mare: o femeie îmbrăcată cu soarele,
având luna sub picioare şi o coroană cu 12 stele pe cap. 2Ea era în-

sărcinată şi striga, căci era în travaliu, în durerile naşterii.
3În cer a apărut un alt semn; era un dragon mare, roşu ca focul, care

avea şapte capete şi zece coarne, iar pe capete şapte diademe. 4Coada
lui a tras o treime din stelele cerului şi le-a aruncat pe pământ. Drago-
nul s-a pus înaintea femeii care urma să nască, ca să-i mănânce copilul
atunci când se va naşte.

5Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească, care trebuie să con-
ducă toate naţiunile cu un sceptru de fier,n şi copilul ei a fost răpit la
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Dumnezeu şi la tronul Său. 6Cât despre femeie, ea a fugit în deşert, unde
avea un loc pregătit de Dumnezeu, pentru ca acolo să poată fi hrănită
timp de 1260 de zile.

Satan este aruncat pe pământ Lc.10:18-19
7În cer a avut loc atunci un război. Micael şi îngerii lui s-au luptat cu

dragonul. Dragonul şi îngerii lui s-au luptat şi ei, 8dar au fost înfrânţi, şi
n-a mai fost loc pentru ei în cer. 9Şi a fost aruncat afară marele Dragon,
şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satan, cel care înşală întreaga ome-
nire; el a fost aruncat pe pământ, şi îngerii lui au fost aruncaţi împreună
cu el.

10Apoi am auzit în cer o voce răsunătoare care spunea: „Acum au
venit salvarea, puterea, Regatul Dumnezeului nostru şi autoritatea lui
Mesia al Său. Într-adevăr, a fost aruncat afară acuzatorul fraţilor noştri,
cel care îi acuza zi şi noapte înaintea Dumnezeului nostru. 11Ei l-au în-
vins datorită sângelui Mielului şi datorită Cuvântului mărturiei lor, şi nu
şi-au iubit atât de mult viaţa, încât să se dea înapoi de la moarte. 12De
aceea, bucură-te, cerule, şi voi care locuiţi în cer! Dar vai de pământ şi
mare, pentru că diavolul a coborât la voi! El este plin de furie, ştiind că
timpul lui e scurt“.

Dragonul o urmăreşte pe femeie
13Când Dragonul a văzut că fusese aruncat pe pământ, a urmărit-o pe

femeia care născuse copilul de parte bărbătească. 14Femeii i s-au dat cele
două aripi mari ale unui vultur mare, pentru a zbura în deşert, spre locul
unde trebuie să fie hrănită un timp, timpuri şi jumătatea unui timp, de-
parte de şarpe.

15Atunci şarpele a aruncat din gura lui apă ca un râu, după femeie,
pentru ca ea să fie dusă de apă. 16Dar pământul a ajutat-o pe femeie: el
şi-a deschis gura şi a înghiţit râul pe care-l aruncase Dragonul din gură.
17Furios pe femeie, Dragonul s-a dus să facă război cu restul descenden-
ţilor ei, cei care ascultă de poruncile lui Dumnezeu şi care păzesc măr-
turia lui Iesus [Cristos]. 18Şi Dragonul a stat pe ţărmul mării.

Fiara din mare Ap.17:7-17

13Apoi am văzut ieşind din mare o Fiară care avea zece coarne şi
şapte capete, cu zece diademe pe coarne, iar pe fiecare cap un

nume blasfemator.
2Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, labele îi erau ca de

urs şi gura ca de leu. Dragonul i-a dat ei puterea lui, tronul său şi o mare
autoritate. 3Şi unul dintre capetele ei era ca rănit de moarte, dar rana ei
mortală s-a vindecat. Plin de admiraţie, întregul pământ a urmat atunci
Fiara. 4Oamenii s-au închinat Dragonului, pentru că el îşi dăduse auto-
ritatea sa Fiarei; ei i s-au închinat şi Fiarei, zicând: „Cine este ca Fiara
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şi cine poate face război împotriva ei?“
5Fiarei i s-a dat o gură care rostea cuvinte arogante şi blasfemii. Ea a

primit puterea de a acţiona timp de 42 de luni. 6Ea a deschis gura ca să
rostească blasfemii împotriva lui Dumnezeu, ca să-I blasfemieze numele
şi tabernacolul Său şi pe cei care locuiesc în cer. 7I s-a permis să facă răz-
boi cu sfinţii şi să-i învingă. Ea a primit autoritate peste orice trib, popor,
limbă şi naţiune, 8ca să i se închine toţi locuitorii pământului ale căror
nume nu au fost scrise în Cartea Vieţii Mielului, care a fost ucis de la în-
temeierea lumii.

9Cine are urechi de auzit să audă! 10Dacă cineva face prizonieri, va fi
luat prizonier. Dacă cineva ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabia.
Aceasta cere perseverenţă şi credinţă din partea sfinţilor.

Fiara din pământ Ap.14:9-11; 19:20; 2.Tes.2:9-12
11Apoi am văzut ieşind din pământ o altă Fiară; ea avea două coarne

ca de miel, dar vorbea ca un dragon. 12Ea exercita toată autoritatea pri-
mei Fiare, în prezenţa ei, şi obliga pământul şi locuitorii lui să i se închi-
ne primei Fiare, cea a cărei rană mortală fusese vindecată. 13Făcea mari
semne miraculoase, până la a face să coboare foc din cer pe pământ în
văzul oamenilor.

14Ea îi înşela pe locuitorii pământului prin semnele care îi fuseseră
date să le facă în prezenţa Fiarei, zicând locuitorilor pământului să facă
o imagine a Fiarei care fusese rănită de sabie şi care supravieţuise. 15Ea
a primit puterea să dea viaţă imaginii Fiarei, pentru ca această imagine
să poată vorbi şi să facă să fie ucişi toţi cei care nu se vor închina ima-
ginii Fiarei.

16Ea a făcut ca să li se impună tuturor oamenilor, mici şi mari, bogaţi
şi săraci, liberi şi sclavi, un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, 17astfel
încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde dacă nu avea semnul, adică
numele Fiarei sau numărul numelui ei. 18Aceasta cere înţelepciune. Cine
are inteligenţă să descifreze numărul Fiarei, căci este număr de om, şi
numărul ei e 666!

Mielul şi răscumpăraţii Săi

14M-am uitat şi L-am văzut pe Miel în picioare pe Muntele Sion, şi
împreună cu El erau 144.000 de persoane care aveau scrise pe

frunte numele Său şi numele Tatălui Său. 2Am auzit din cer o voce care
semăna cu zgomotul făcut de ape mari, cu bubuitul unui tunet puternic.
Sunetul pe care l-am auzit semăna şi cu cel al cântăreţilor la harpă care
cântau la instrumentul lor. 3Ei cântau un cântec nou înaintea tronului şi îna-
intea celor patru fiinţe vii şi a prezbiterilor. Nimeni nu putea învăţa acel
cântec, în afară de cei 144.000 care fuseseră răscumpăraţi de pe pământ.

4Aceştia sunt cei care nu s-au pângărit cu femei. Într-adevăr, ei sunt
virgini. Ei Îl urmează pe Miel oriunde Se duce. Aceştia au fost răscum-
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păraţi dintre oameni ca prime roade rezervate lui Dumnezeu şi Mielului.
5Nu li s-a găsit minciună în gură, [căci] sunt ireproşabili.

Trei îngeri anunţă judecata
6Am văzut apoi un alt înger zburând în mijlocul cerului. El avea o

Veste Bună eternă de spus locuitorilor de pe pământ – fiecărei naţiuni,
fiecărui trib, fiecărei limbi şi fiecărui popor. 7El spunea cu o voce răsu-
nătoare: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I glorie, pentru că a venit ora
judecăţii Lui! Închinaţi-vă Celui care a făcut cerul, pământul, marea şi
izvoarele de apă!“

8Un alt înger, al doilea, l-a urmat, zicând: „A căzut, a căzut Babilo-
nul cel mare, cel care a făcut toate naţiunile să bea din vinul furiei pros-
tituţiei luin!“

9Un alt înger, al treilea, le-a urmat, zicând cu o voce răsunătoare:
„Dacă cineva i se închină Fiarei şi imaginii ei şi primeşte semnul pe frun-
te sau pe mână, 10va bea şi el din vinul furiei lui Dumnezeu, turnat nedi-
luat în cupa mâniei Lui, şi va fi chinuit în foc şi sulf înaintea îngerilor
sfinţi şi înaintea Mielului. 11Fumul chinului lor se suie pentru totdeauna.
Nu există odihnă nici ziua, nici noaptea pentru cei care se închină Fiarei
şi imaginii ei şi pentru cei care primesc semnul numelui ei“.

12Aceasta cere perseverenţă din partea sfinţilor care păzesc poruncile
lui Dumnezeu şi credinţa lor în Iesus.

13Apoi am auzit din cer o voce care zicea: „Scrie: Fericiţi sunt mor-
ţii care mor în Domnul, şi încă de acum! Da, spune Spiritul, ca să se
odihnească de lucrările lor, căci faptele lor îi urmează“.

Secerişul şi culesul viei ca judecată Mt.13:37-43
14M-am uitat, şi înaintea mea era un nor alb, iar pe nor şedea Cineva

care semăna cu un Fiu al Omului. Avea pe cap o coroană de aur, iar în
mână avea o seceră ascuţită. 15Un alt înger a ieşit atunci din templu şi a
strigat cu voce răsunătoare Celui care şedea pe nor: „Ia-ţi secera şi se-
ceră, căci a venit ora secerişului, pentru că recolta pământului este coap-
tă!“ 16Cel care şedea pe nor şi-a aruncat secera pe pământ, şi pământul
a fost secerat.

17Un alt înger a ieşit din templul care este în cer, ţinând şi el o seceră as-
cuţită. 18Apoi alt înger, care avea autoritate peste foc, a ieşit din altar şi
s-a adresat cu voce răsunătoare celui care avea secera ascuţită, zicând:
„Aruncă-ţi secera ascuţită şi culege ciorchinii viei pământului, căci stru-
gurii ei sunt copţi!“ 19Îngerul şi-a aruncat secera pe pământ, a cules via pă-
mântului şi a aruncat strugurii în marele teasc al mâniei lui Dumnezeu.
20Teascul a fost călcat în picioare în afara oraşului, şi din teasc a ieşit sânge
care a ajuns până la zăbalele cailor, pe o întindere de 300 de kilometri.n
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Cei şapte îngeri şi ultimele şapte calamităţi

15Apoi am văzut în cer un alt semn mare şi minunat: şapte îngeri
care ţineau ultimele şapte calamităţi, căci cu ele mânia lui Dum-

nezeu este completă.
2Am văzut şi ceva ca o mare de sticlă amestecată cu foc. Cei care au

învins Fiara, imaginea ei şi numărul numelui ei stăteau în picioare pe
marea de sticlă, ţinând harpele lui Dumnezeu. 3Ei cântau cântecul lui
Moise, sclavul lui Dumnezeu, şi cântecul Mielului, zicând: „Lucrările
Tale sunt mari şi minunate, Doamne Dumnezeule atotputernic, căile Tale
sunt drepte şi adevărate, Rege al naţiunilor! 4Cine nu se va teme de Tine,n
Doamne, şi cine nu-Ţi va glorifica numele? Numai Tu eşti sfânt, şi toate
naţiunile vor veni şi se vor închina înaintea Ta, pentru că sentinţele Tale
de condamnare au fost arătate!“

5După aceea m-am uitat, şi în cer a fost deschis templul, adică taber-
nacolul mărturiei. 6Din templu au ieşit cei şapte îngeri care ţineau cele
şapte calamităţi; ei erau îmbrăcaţi în in pur, strălucitor şi purtau nişte
eşarfe de aur în jurul pieptului. 7Una dintre cele patru fiinţe vii le-a dat
celor şapte îngeri şapte cupe de aur pline cu mânia Dumnezeului care tră-
ieşte pentru totdeauna. 8Templul s-a umplut de fum din cauza gloriei lui
Dumnezeu şi a puterii Sale. Nimeni nu putea să intre în templu până nu
erau îndeplinite cele şapte calamităţi ale celor şapte îngeri.

Cele şapte cupe ale lui Dumnezeu

16Apoi am auzit o voce răsunătoare care venea din templu şi zicea
celor şapte îngeri: „Duceţi-vă şi vărsaţi pe pământ cele şapte cupe

ale mâniei lui Dumnezeu!“
2Primul înger a plecat şi şi-a vărsat cupa pe pământ, şi un ulcer rău şi

dureros i-a lovit pe oamenii care purtau semnul Fiarei şi se închinau ima-
ginii ei.

3Al doilea înger şi-a vărsat cupa pe mare, şi ea a devenit sânge, ca
sângele unui mort; toate fiinţele vii care erau în mare au murit.

4Al treilea înger şi-a vărsat cupa pe râuri şi pe izvoarele de apă, şi ele
au devenit sânge. 5Atunci l-am auzit pe îngerul însărcinat cu apele zi-
când: „Eşti drept, Tu, care eşti şi care erai, Cel Sfânt, pentru că ai jude-
cat astfel: 6ei au vărsat sângele sfinţilor şi al profeţilor, şi Tu le-ai dat să
bea sânge, aşa cum merită!“ 7Şi am auzit din altar o voce spunând: „Da,
Doamne, Dumnezeule atotputernic, judecăţile Tale sunt adevărate şi
drepte!“

8Al patrulea înger şi-a vărsat cupa pe soare, şi soarelui i s-a dat pu-
tere să-i ardă pe oameni cu foc. 9Oamenii au fost arşi de dogoarea lui şi
au blasfemiat numele lui Dumnezeu care are autoritate peste aceste ca-
lamităţi. Ei nu şi-au schimbat atitudinea ca să-I dea glorie.

10Al cincilea înger şi-a vărsat cupa pe tronul Fiarei, şi regatul ei a fost
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cufundat în întuneric. Oamenii îşi muşcau limbile de durere, 11şi ei L-au
blasfemiat pe Dumnezeul cerului din cauza durerilor lor şi a ulcerelor
lor, şi nu s-au pocăit de faptele lor.

12Al şaselea înger şi-a vărsat cupa pe fluviul cel mare, Eufrat, şi flu-
viul a secat, pentru a pregăti drumul regilor care vin din Orient. 13Am
văzut ieşind din gura Dragonului, din gura Fiarei şi din gura profetului
fals trei spirite necurate asemănătoare cu nişte broaşte. 14Acestea sunt
spirite ale demonilor care fac semne miraculoase şi care se duc la regii
de pe tot pământul ca să-i adune pentru bătălia din ziua cea mare a Dum-
nezeului atotputernic.

15– „Iată, Eu vin ca un hoţ. Fericit este cel care veghează şi îşi păzeş-
te hainele, ca să nu umble gol şi să nu lase să i se vadă ruşinea!“ – 16Ei
i-au adunat în locul numit în ebraică Armaghedon.

17Al şaptelea înger şi-a vărsat cupa în aer, şi din templu, de la tron,
s-a auzit o voce răsunătoare, zicând: „S-a făcut!“ 18Au fost fulgere, voci,
tunete şi un mare cutremur de pământ, cum n-a mai fost de când este
omul pe pământ.

19Marele oraş s-a rupt în trei părţi şi oraşele naţiunilor s-au prăbuşit.
Dumnezeu Şi-a amintit de Babilonul cel mare şi i-a dat cupa plină cu
vinul mâniei Lui aprinse. 20Toate insulele au fugit şi munţii n-au mai
putut fi găsiţi. 21Din cer a căzut peste oameni o grindină uriaşă, ale cărei
boabe cântăreau cam 40 de kilograme. Şi oamenii L-au blasfemiat pe
Dumnezeu din cauza calamităţii cu grindina, pentru că acea calamitate
era foarte mare.

Marea prostituată Babilon Ap.16:19; Ap. 13 şi 18

17Apoi unul dintre cei şapte îngeri care ţineau cele şapte cupe a
venit să-mi vorbească şi mi-a spus: „Vino, îţi voi arăta judecata

marii prostituate, care şade pe multe ape. 2Regii pământului s-au dedat
la imoralitate cu ea, iar locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul pros-
tituţiei ei“.

3Atunci el m-a transportat în Spirit într-un deşert şi am văzut o fe-
meie care şedea pe o Fiară stacojie, acoperită cu nume blasfematoare, şi
care avea şapte capete şi zece coarne. 4Femeia era îmbrăcată în purpură
şi stacojiu, şi împodobită cu aur, pietre preţioase şi perle. Ea ţinea în
mână o cupă de aur plină cu lucruri scârboase şi cu murdăriile prostitu-
ţiei ei. 5Pe fruntea ei era scris un nume, un mister: „Babilonul cel mare,
mama prostituatelor şi a scârboşeniilor pământului“.

6Am văzut această femeie îmbătată de sângele sfinţilor şi de sângele
martirilor lui Iesus. Văzând-o, am fost cuprins de o mare uimire. 7Înge-
rul mi-a zis: „De ce te miri? Îţi voi spune misterul femeii şi al Fiarei care
o poartă, cea care are cele şapte capete şi cele zece coarne.

8Fiara pe care ai văzut-o exista şi nu mai există. Ea se va sui din adânc
şi va merge la pierzare. Locuitorii pământului, cei al căror nume n-a fost
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scris de la crearea lumii în cartea vieţii, se vor mira văzând că Fiara
exista, că nu mai există şi că va reapărea.

9Aceasta cere o minte luminată de înţelepciune. Cele şapte capete
sunt şapte munţi pe care şade femeia. Ele sunt şi şapte regi: 10cinci au
căzut, unul domneşte, celălalt încă n-a venit. Când va veni, nu trebuie să
rămână decât puţin timp. 11Cât despre Fiara care exista şi nu mai există,
ea însăşi este al optulea rege; ea face parte dintre cei şapte şi se duce la
pierzare.

12Cele zece coarne pe care le-ai văzut sunt zece regi, care încă n-au
primit regat, dar primesc puterea de a domni timp de o oră împreună cu
Fiara. 13Ei au acelaşi gând şi îşi vor da Fiarei puterea şi autoritatea. 14Ei
vor face război împotriva Mielului, dar Mielul îi va învinge, pentru că
El este Domnul domnilor şi Regele regilor. Cei care au fost chemaţi,
aleşi şi fideli, şi care sunt cu El, îi vor învinge şi ei“.

15Apoi el mi-a zis: „Apele pe care le-ai văzut, pe care şade prosti-
tuata, sunt popoare, mulţimi, naţiuni şi limbi. 16Cele zece coarne pe care
le-ai văzut şi Fiara vor urî prostituata; ele o vor lăsa pustie şi goală, îi vor
mânca carnea şi o vor arde în foc. 17Într-adevăr, Dumnezeu le-a pus pe
inimă să-I împlinească planul şi să acţioneze în comun dându-şi Fiarei
suveranitatea până când se vor împlini cuvintele lui Dumnezeu. 18Iar fe-
meia pe care ai văzut-o este oraşul cel mare care stăpâneşte peste regii
pământului“.

Judecata asupra Babilonului Ap.14:8

18După aceea am văzut un alt înger coborând din cer. El avea o mare
putere, iar pământul a fost luminat de gloria lui.

2El a strigat cu o voce răsunătoare: „A căzut, a căzut Babilonul cel
mare! Ean a devenit o locuinţă a demonilor, o locuinţă pentru orice spi-
rit necurat, un cuib pentru orice pasăre necurată şi o vizuină pentru orice
animal necurat şi detestabil. 3Într-adevăr, toate naţiunile au băut din vinul
furiei prostituţiei ei, regii pământului s-au dedat la imoralitate cu ea, iar
comercianţii pământului s-au îmbogăţit de pe urma luxului ei excesiv!“

4Apoi am auzit o altă voce venind din cer care zicea: „Ieşiţi din ea,
poporul Meu,n ca să nu vă asociaţi cu păcatele ei şi să nu fiţi victime ale
calamităţilor ei! 5Într-adevăr, păcatele ei s-au îngrămădit până la cer, şi
Dumnezeu Şi-a amintit de crimele ei. 6Daţi-i înapoi după cum a dat ea
şi daţi-i plata dublă a faptelor ei! În cupa în care a vărsat ea, vărsaţi-i
dublu! 7Daţi-i tot atât chin şi doliu pe cât s-a glorificat ea şi a trăit în
lux! Pentru că şi-a spus în inimă: «Domnesc ca regină, nu sunt văduvă
şi nu voi fi niciodată în doliu», 8din cauza aceea, într-o singură zi, cala-
mităţile care îi sunt rezervate se vor abate asupra ei: moartea, doliul şi
foametea, şi ea va fi mistuită de foc, pentru că Domnul Dumnezeu, care
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o judecă, este puternic.
9Regii pământului care s-au dedat cu ea la prostituţie şi la lux vor

plânge şi se vor jeli din cauza ei când vor vedea fumul oraşului incen-
diat. 10Ei vor sta la distanţă de teama chinului ei şi vor zice: «Vai! Vai!
Oraşul cel mare, Babilonul, oraşul puternic! Într-o singură oră a venit ju-
decata ta!»

11Comercianţii pământului vor plânge şi ei şi vor fi în doliu din cauza
ei, pentru că nimeni nu le va mai cumpăra marfa, 12marfă de aur, de ar-
gint, de pietre preţioase, de perle, de in fin, de purpură, de mătase, de ţe-
sătură stacojie, de tot felul de lemn frumos mirositor, de tot felul de
obiecte din fildeş, de lemn foarte scump, de bronz, de fier şi de mar-
mură, 13de scorţişoară, de condimente, de parfumuri, de smirnă, de tă-
mâie, de vin, de ulei, de făină fină, de grâu, de boi, de oi, de cai, de care,
de corpuri şi de suflete omeneşti.

14Fructele pe care le dorea sufletul tău s-au dus departe de tine, toate
obiectele de lux şi aceste splendori sunt pierdute pentru tine, şi nu le vei
mai regăsi. 15Comercianţii cu aceste produse, care s-au îmbogăţit făcând
comerţ cu acest oraş, vor sta la distanţă de teama chinului său. Ei vor
plânge şi vor fi în doliu, 16zicând: «Vai! Vai! Oraşul cel mare, care era
îmbrăcat în in fin, în purpură şi în ţesătură stacojie, şi împodobit cu aur,
cu pietre preţioase şi cu perle! 17Într-o singură oră atâtea bogăţii au fost
distruse!» Toţi piloţii, toţi cei care navighează, marinarii şi toţi cei care
exploatează marea stăteau la distanţă 18şi strigau, văzând fumul incen-
diului: «Care oraş putea să se compare cu oraşul cel mare?» 19Ei îşi arun-
cau ţărână pe cap şi strigau, plângând şi ţinând doliu: «Vai! Vai! Oraşul
cel mare, în care toţi cei care aveau corăbii pe mare s-au îmbogăţit din
bogăţia lui, într-o singură oră a fost devastat!»

20«Cerule, bucură-te din cauza lui! Şi voi, sfinţilor, apostolilor şi pro-
feţilor, bucuraţi-vă şi voi, căci Dumnezeu l-a judecat pentru modul cum
s-a purtat cu voi!»“

21Atunci, un înger puternic a luat o piatră care semăna cu o piatră
mare de moară şi a aruncat-o în mare, zicând: „Cu aceeaşi violenţă va fi
doborât şi Babilonul, oraşul cel mare, ca să nu mai fie găsit niciodată.
22Nu se vor mai auzi la tine sunetele cântăreţilor la harpă, ale muzicie-
nilor, ale cântăreţilor la flaut şi la trompetă! Nu se vor mai găsi în tine
niciun meseriaş de vreo meserie oarecare şi nu se va mai auzi la tine nici
sunetul pietrei de moară. 23Lumina lămpii nu va mai străluci în tine şi nu
se vor mai auzi în tine vocea mirelui şi miresei. Aceasta se va întâmpla
deoarece comercianţii tăi au fost oamenii mari ai pământului şi toate na-
ţiunile au fost înşelate de vrăjitoria ta, 24pentru că în tine s-a găsit sân-
gele profeţilor, al sfinţilor şi al tuturor celor ce au fost ucişi pe pământ!“
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Veselia din cer. Nunta Mielului

19După aceea, am auzit în cer ceva ca vocea răsunătoare a unei mul-
ţimi imense care zicea: „Aleluian! Salvarea, gloria şi puterea sunt

ale Dumnezeului nostru, 2pentru că judecăţile Lui sunt adevărate şi
drepte, căci El a judecat-o pe marea prostituată care a corupt pământul
cu imoralitatea ei şi a răzbunat sângele sclavilor Săi cerându-l din mâna
ei“. 3Ei au zis a doua oară: „Aleluia! Şi fumul acestui oraş se urcă în sus
pentru totdeauna“.

4Cei 24 de prezbiteri şi cele patru fiinţe vii s-au prosternat atunci şi
s-au închinat Dumnezeului care şade pe tron, zicând: „Amen! Aleluia!“

5Din tron s-a auzit o voce, care a zis: „Lăudaţi-L pe Dumnezeul nos-
tru, voi toţi sclavii Lui şi cei care vă temeţi de El, mici şi mari!“

6Am auzit ceva ca o voce a unei mulţimi imense, ca vuietul unor ape
mari şi ca bubuitul unor tunete puternice, şi ea zicea: „Aleluia! Căci
Domnul, Dumnezeul nostru atotputernic, domneşte! 7Să ne bucurăm, să
fim foarte bucuroşi şi să-I dăm glorie, pentru că a venit nunta Mielului,
şi soţia Lui s-a pregătit. 8I s-a dat să se îmbrace cu in fin, strălucitor,
pur“. Într-adevăr, inul fin reprezintă faptele drepte ale sfinţilor.

9Apoi îngerul mi-a spus: „Scrie: Fericiţi sunt cei invitaţi la masa de
nuntă a Mielului!“ Apoi a adăugat: „Acestea sunt adevăratele cuvinte
ale lui Dumnezeu“. 10Am căzut la picioarele lui ca să mă închin, dar el
mi-a zis: „Vezi să nu faci aşa ceva! Eu sunt tovarăşul tău de lucrare şi cel
al fraţilor tăi care păzesc mărturia lui Iesus. Lui Dumnezeu să I te închini,
căci mărturia lui Iesus este spiritul profeţiei“.

Domnul Iesus Cristos ca Rege şi Judecător Mt.24:30-31; 2.Tes.1:7
11Pe urmă am văzut cerul deschis, şi iată că a apărut un cal alb, al

cărui călăreţ se numea „Cel fidel şi adevărat“. El judecă şi Se luptă cu
dreptate. 12Ochii Lui erau ca flacăra focului, iar pe cap avea multe co-
roane. El purta un nume scris pe care nimeni altcineva nu-l cunoaşte.
13Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge, iar numele Lui este „Cuvân-
tul lui Dumnezeu“.

14Armatele cereşti Îl urmau călare pe cai albi şi îmbrăcate în in fin, alb
şi pur. 15Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită ca să lovească naţiunile. El
le va conduce cu un sceptru de fier,n şi El Însuşi va zdrobi strugurii în
teascul de vin al mâniei aprinse a Dumnezeului atotputernic. 16Pe haină
şi pe coapsă avea scris un nume: „Regele regilor şi Domnul domnilor“.

Victoria asupra Fiarei şi a falsului Profet 2.Tes.2:8
17Şi am văzut un înger stând în picioare în soare. El a strigat cu voce

răsunătoare către toate păsările care zburau în înaltul cerului: „Veniţi,
adunaţi-vă pentru marea masă a lui Dumnezeu 18ca să mâncaţi carnea
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regilor, carnea generalilor, carnea celor puternici, carnea cailor şi a că-
lăreţilor, carnea tuturor oamenilor, liberi şi sclavi, mici şi mari!“

19Atunci am văzut Fiara, regii pământului şi armatele lor adunate ca
să poarte război cu Călăreţul şi cu armatele Lui.

20Fiara a fost prinsă, ca şi Profetul fals care făcuse înaintea ei semne
miraculoase pentru a-i înşela pe cei care primiseră semnul Fiarei şi se în-
chinaseră imaginii ei. Cei doi au fost aruncaţi de vii în lacul de foc care
arde cu sulf. 21Ceilalţi au fost ucişi cu sabia care ieşea din gura Călăre-
ţului, şi toate păsările s-au săturat cu carnea lor.

Satan legat pentru o mie de ani. Prima înviere
Regatul de pace al lui Cristos Ap.5:9-10

20Apoi am văzut un înger care cobora din cer. El ţinea în mână cheia
Adâncului şi un lanţ mare. 2A prins Dragonul, şarpele cel vechi,

care este diavolul şi Satan, l-a legat pentru 1.000 de ani 3şi l-a aruncat în
Adânc. L-a închis şi a sigilat intrarea deasupra lui, ca să nu mai înşele
naţiunile, până când se vor fi sfârşit cei 1.000 de ani. După aceea trebuie
să fie eliberat pentru puţin timp.

4Pe urmă am văzut tronuri, şi cei care şedeau pe ele au primit pute-
rea de a judeca. Am văzut de asemenea sufletul celor care fuseseră de-
capitaţi din cauza mărturiei lui Iesus şi din cauza Cuvântului lui Dum-
nezeu, toţi cei care nu se închinaseră Fiarei, nici imaginii ei, şi care nu-i
primiseră semnul pe frunte sau pe mână. Ei au revenit la viaţă şi au dom-
nit cu Cristos timp de 1.000 de ani.

5Ceilalţi morţi n-au revenit la viaţă până când nu s-au încheiat cei
1.000 de ani. Aceasta a fost prima înviere. 6Fericiţi şi sfinţi sunt cei care
au parte de prima înviere! Moartea a doua nu are putere asupra lor, ci ei
vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Cristos şi vor domni cu El timp de
1.000 de ani.

Satan este dezlegat şi judecat definitiv cu popoarele apostate
7Când se vor fi încheiat cei 1.000 de ani, Satan va fi eliberat din în-

chisoare 8şi va ieşi ca să înşele naţiunile care sunt în cele patru colţuri ale
pământului, Gog şi Magog, şi să le adune pentru război. La număr, ele
sunt ca nisipul de pe ţărmul mării.

9Ele s-au răspândit pe toată suprafaţa pământului şi au înconjurat ta-
băra sfinţilor şi oraşul iubit. Dar un foc a coborât din cer şi le-a mistuit.
10Diavolul, care le înşela, a fost aruncat în lacul de foc şi sulf, unde erau
Fiara şi Profetul fals. Şi ei vor fi chinuiţi zi şi noapte, pentru totdeauna.

Judecata finală înaintea marelui tron alb 2.Pt.3:7-12
11Am văzut atunci un tron mare şi alb, şi pe Cel care şedea pe el. Pă-

mântul şi cerul au fugit departe de El, şi nu s-a mai găsit loc pentru ele.
12Am văzut morţii, cei mari şi cei mici, stând în picioare înaintea tronu-
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lui. Au fost deschise cărţile. A fost deschisă şi o altă carte: cartea vieţii.
Morţii au fost judecaţi după faptele lor, după ceea ce era scris în aceste
cărţi.

13Marea i-a dat pe morţii care erau în ea, moartea şi Locuinţa morţi-
lor i-au dat şi ele pe morţii lor, şi fiecare a fost judecat după faptele lui.
14Apoi moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în lacul de foc.
Lacul de foc este moartea a doua. 15Toţi cei care n-au fost găsiţi scrişi în
cartea vieţii au fost aruncaţi în lacul de foc.

Cerul cel nou şi pământul cel nou 2.Pt.3:13-14

21Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou, căci primul cer şi
primul pământ dispăruseră, şi marea nu mai exista. 2Am văzut

coborând din cer, de la Dumnezeu, oraşul sfânt, noul Ierusalim, pregă-
tit ca o mireasă împodobită pentru soţul ei. 3Am auzit din cer o voce ră-
sunătoare care zicea: „Iată tabernacolul lui Dumnezeu printre oameni! El
va locui cu ei, ei vor fi poporul Lui,n şi Dumnezeu Însuşi va fi cu ei, El
va fi Dumnezeul lor. 4El va şterge orice lacrimă din ochii lor, moartea nu
va mai fi, şi nu va mai exista nici doliu, nici strigăt, nici durere, căci
ceea ce exista mai înainte dispăruse“.

5Cel care şedea pe tron a zis: „Iată că fac toate lucrurile noi“. El a
adăugat: „Scrie aceasta, căci aceste cuvinte sunt demne de încredere şi
adevărate!“ 6Apoi mi-a spus: „S-a făcut! Eu sunt Alfa şi Omega, Începu-
tul şi Sfârşitul. Celui care îi este sete îi voi da să bea gratuit din izvorul
apei vieţii. 7Învingătorul va moşteni toate acestea, Eu voi fi Dumnezeul
Lui, iar el va fi fiul Meu. 8Cât despre laşi, necredincioşi, [păcătoşi], de-
pravaţi, ucigaşi, cei care trăiesc în imoralitate sexuală, vrăjitori, idolatri
şi toţi mincinoşii, partea lor va fi în lacul care arde cu foc şi sulf, adică
moartea a doua“.

Noul Ierusalim Evr.11:10,16
9Apoi unul dintre cei şapte îngeri care ţineau cele şapte cupe pline

cu ultimele şapte calamităţi a vorbit cu mine, zicând: „Vino, îţi voi arăta
mireasa, soţia Mielului!“

10El m-a transportat în Spirit pe un munte mare şi înalt şi mi-a arătat
oraşul sfânt, Ierusalim, care cobora din cer, de la Dumnezeu. 11El radia
de gloria lui Dumnezeu, şi strălucirea lui semăna cu cea a unei pietre
foarte preţioase, ca a unei pietre de jasp transparentă ca şi cristalul. 12El
era înconjurat de un zid mare şi înalt cu 12 porţi, iar la aceste porţi erau
12 îngeri. Pe porţi erau scrise numele celor 12 triburi ale Israelului. 13Trei
porţi erau spre est, trei porţi spre nord, trei porţi spre sud şi trei porţi
spre vest. 14Zidul oraşului avea 12 temelii care purtau numele celor 12
apostoli ai Mielului.
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15Cel care îmi vorbea avea ca măsură o trestie de aur ca să măsoare
oraşul, porţile şi zidul lui. 16Oraşul avea forma unui pătrat şi lungimea
lui era egală cu lăţimea lui. Îngerul a măsurat oraşul cu trestia şi a găsit
2200 de kilometrin; lungimea, lăţimea şi înălţimea lui erau egale. 17A
măsurat şi zidul şi a găsit 72 de metrin, după unitatea de măsură ome-
nească folosită de înger.

18Zidul era construit din jasp, iar oraşul era din aur pur, transparent ca
sticla pură. 19Temeliile zidului oraşului erau ornate cu pietre preţioase de
tot felul: Prima temelie era ornată cu jasp, a doua cu safir, a treia cu cal-
cedonie, a patra cu smarald, 20a cincea cu sardonix, a şasea cu cornalină,
a şaptea cu crisolit, a opta cu beril, a noua cu topaz, a zecea cu crisopraz,
a unsprezecea cu hiacint, a douăsprezecea cu ametist. 21Cele 12 porţi
erau 12 perle; fiecare poartă era făcută dintr-o singură perlă. Piaţa ora-
şului era din aur pur, ca sticla transparentă.

22N-am văzut templu în oraş, căci Domnul, Dumnezeul atotputernic,
este templul lui, şi Mielul.

23Oraşul nu are nevoie nici de soare, nici de lună ca să-l lumineze,
căci îl luminează gloria lui Dumnezeu, iar Mielul este lampa lui. 24Na-
ţiunile vor umbla la lumina lui, iar regii pământului îşi vor aduce gloria
în el. 25Porţile lui nu vor fi închise niciodată ziua, căci nu va mai fi
noapte. 26Gloria şi onoarea naţiunilor vor fi aduse în el. 27Nu va intra în
el nimic pângărit, nimeni care să se dedea la practici ruşinoase şi la în-
şelătorie, ci doar cei care sunt scrişi în cartea vieţii Mielului.

Râul vieţii

22Apoi el mi-a arătat râul apei vieţii, limpede ca şi cristalul, care
ieşea din tronul lui Dumnezeu şi al Mielului. 2În mijlocul pieţei

oraşului şi între cele două braţe ale râului se afla pomul vieţii, care pro-
duce 12 recolte, producând rod în fiecare lună, iar frunzele lui servesc
la vindecarea naţiunilor.

3Nu va mai exista nimic blestemat acolo. Tronul lui Dumnezeu şi al
Mielului vor fi în oraş, iar sclavii Lui Îl vor servi. 4Îi vor vedea faţa, iar
numele Lui va fi pe fruntea lor. 5Nu va mai exista noapte, şi ei nu vor mai
avea nevoie de lumina unei lămpi, nici de lumina soarelui, pentru că
Domnul Dumnezeu îi va lumina. Şi ei vor domni pentru totdeauna.

Îndemnuri finale – „Iată, Eu vin curând!“ Ap.1:1
6Îngerul mi-a zis: „Aceste cuvinte sunt demne de crezare şi adevărate;

Domnul, Dumnezeul spiritelor profeţilor, Şi-a trimis îngerul să le arate
sclavilor Săi ce trebuie să se întâmple în curând“.

7„Iată, Eu vin curând! Fericit este cel care ascultă de cuvintele pro-
feţiei din această carte!“

Apocalipsa 21:15–22:7408
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8Eu, Ioan, am auzit şi am văzut aceste lucruri. După ce le-am auzit şi
le-am văzut am căzut la picioarele îngerului care mi le arăta ca să mă în-
chin lui. 9Dar el mi-a zis: „Vezi să nu faci aşa ceva! Eu sunt tovarăşul tău
de lucrare şi cel al fraţilor tăi profeţii şi al celor care ascultă de cuvintele
din această carte. Lui Dumnezeu să I te închini!“

10Apoi el a adăugat: „Nu sigila cuvintele profeţiei din această carte,
căci timpul este aproape.

11Cine face rău să continue să facă rău, cine este murdar să continue
să fie murdar, cine este drept să continue să facă ce e drept, iar cine este
sfânt să continue să fie sfânt!“

12„Iată, Eu vin curând, şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecă-
ruia conform cu ce a făcut. 13Eu sunt Alfa şi Omega, Cel Dintâi şi Cel
Din Urmă, Începutul şi Sfârşitul.

14Fericiţi sunt cei care-şi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vie-
ţii şi să poată intra pe porţi în oraş! 15Afară sunt câinii, vrăjitorii, cei care
trăiesc în imoralitate sexuală, ucigaşii, idolatrii şi toţi cei care iubesc şi
practică minciuna.

16Eu, Iesus, Mi-am trimis îngerul ca să vă depună această mărturie
pentru Adunări. Eu sunt Rădăcina şi Vlăstarul lui David, Luceafărul stră-
lucitor de dimineaţă“.

17Spiritul şi Mireasa spun: „Vino!“ Cine aude să spună: „Vino!“ Cine
este însetat, să vină; cine doreşte, să ia darul gratuit al apei vieţii.

18Eu declar oricui ascultă cuvintele profeţiei din această carte: dacă
cineva adaugă ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga calamităţile descrise
în această carte; 19şi dacă cineva scoate ceva din cuvintele din această
carte de profeţie, Dumnezeu îi va lua partea de la pomul vieţii şi din ora-
şul sfânt descrise în această carte.

20Cine depune mărturie cu privire la aceste lucruri zice: „Da, Eu vin
curând“. Amen. Vino, Doamne Iesuse!

21Graţia Domnului Iesus [Cristos] să fie cu [voi] toţi!
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MESAJUL EVANGHELIEI

Cuvântul „evanghelie“ înseamnă în greceşte „veste bună“. Noul Testa-
ment conţine vestea bună a lui Dumnezeu privind salvarea prin Iesus Cris-
tos. Acest mesaj este rezumat pe scurt în următoarele pasaje biblice:

Iesus Cristos – Creator şi Domn/Stăpân al universului
La început, Cuvântul [Iesus Cristos] exista deja. Cuvântul era cu Dum-
nezeu şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Totul
a fost făcut prin el, şi nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. În el
era Viaţa, iar această Viaţă era Lumina oamenilor.

Ioan 1:1-4 (pagina 142)
El [Iesus Cristos] este imaginea Dumnezeului invizibil, Întâiul Născut peste
întreaga creaţie. Într-adevăr, prin El au fost create toate lucrurile, cele din
cer şi de pe pământ, vizibile şi invizibile, tronuri, domnii, suveranităţi, au-
torităţi; toate lucrurile au fost create prin El şi pentru El. El este înainte de
toate lucrurile, şi în El toate se ţin laolaltă.

Coloseni 1:15-17 (pagina 310)

Omul este despărţit de Dumnezeu
Nu există om drept, nici măcar unul; nu este nimeni în stare să înţeleagă,
nu este nimeni care să-L caute pe Dumnezeu; toţi s-au abătut, s-au per-
vertit; nu e nimeni care să facă binele, nici măcar unul.

Romani 3:10-12 (pagina 233)

Pentru că toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de gloria lui Dumnezeu.
Romani 3:23 (pagina 234)

Dumnezeu salvează prin Fiul Său oameni pierduţi
Într-adevăr, Dumnezeu a iubit atât de mult lumea, încât L-a dat pe singu-
rul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă
eternă.

Ioan 3:16 (pagina 146)

Căci şi Cristos a suferit odată pentru totdeauna pentru păcate. El, Cel
drept, a suferit pentru cei nedrepţi, ca să vă aducă la Dumnezeu.

1.Petru 3:18 (pagina 368)

Iesus Cristos este singura cale spre Dumnezeu
Iesus i-a răspuns: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la
Tata decât prin Mine.

Ioan 14:6 (pagina 167)

Şi în nimeni altcineva nu există salvare, pentru că nu există sub cer niciun
alt nume dat printre oameni prin care să fim salvaţi.

Faptele apostolilor 4:12 (pagina 185)
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Ce să facem?
Schimbaţi-vă deci atitudinea şi convertiţi-vă, pentru ca păcatele să vă fie
şterse, să vină din partea Domnului timpuri de înviorare.

Faptele apostolilor 3:19-20 (pagina 184)

Dacă mărturiseşti cu gura ta: „Iesus este Domn“ şi dacă crezi în inima ta
că Dumnezeu L-a înviat, vei fi salvat.

Romani 10:9 (pagina 243)

Salvarea prin credinţă
Într-adevăr, prin graţie sunteţi salvaţi, prin intermediul credinţei – şi
aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu –, nu ca urmare a
faptelor, ca să nu se laude nimeni.

Efeseni 2:8-9 (pagina 296)

Ori, fără credinţă este imposibil să-I fim plăcuţi lui Dumnezeu, căci tre-
buie ca cel care se apropie de El să creadă că Dumnezeu există şi că îi
răsplăteşte pe cei ce-L caută.

Evrei 11:6 (pagina 352)

Siguranţa salvării
Dar tuturor celor care L-au primit, celor care cred în numele Lui, le-a dat
dreptul să devină copii ai lui Dumnezeu, născuţi nu printr-o naştere natu-
rală, nu printr-o decizie omenească sau prin voia unui soţ, ci din Dumne-
zeu.

Ioan 1:12-13 (pagina 142)

Vă spun adevărul, cine ascultă Cuvântul Meu şi crede în Cel care M-a tri-
mis are viaţă eternă; el nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă.

Ioan 5:24 (pagina 150)

O viaţă nouă
De aceea, dacă cineva este în Cristos, e o creaţie nouă. Lucrurile vechi
s-au dus; iată, toate lucrurile au devenit noi. Toate acestea sunt de la Dum-
nezeu, care ne-a împăcat cu Sine prin [Iesus] Cristos.

2.Corinteni 5:17-18a) (pagina 277)

Vă spun deci: umblaţi prin Spirit şi nu veţi împlini dorinţele naturii voastre
păcătoase.

Galateni 5:16 (pagina 293)

Speranţă pentru sfârşitul timpurilor
Iată, Eu vin curând, şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia con-
form cu ce a făcut. Eu sunt Alfa şi Omega, Cel Dintâi şi Cel Din Urmă, În-
ceputul şi Sfârşitul.

Apocalipsa 22:12-13 (pagina 409)
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CE TREBUIE SĂ ŞTIM DESPRE IESUS CRISTOS

Ce ne învaţă Biblia despre Persoana lui Iesus Cristos?

Biblia ne învaţă:

1. Iesus Cristos este Dumnezeu adevărat. Sfânta Scriptură vorbeşte des-
pre existenţa Lui şi înainte de naşterea Sa fizică (Ioan 8:58). El avea glo-
rie divină înainte ca lumea să fie creată. Ioan 17:5,24; Filipeni 2:6.
Prin El, Cuvântul creator, au fost create toate lucrurile (Ioan 1:1-3; Colo-
seni 1:16; 2:9)
2. El este Fiul lui Dumnezeu (Ioan 1:18): El e ca Fiu o Persoană din Trini-
tatea lui Dumnezeu. El este singurul Fiu al lui Dumnezeu, legat de El prin
iubire. Coloseni 1:15; Ioan 17:23; Matei 26:63-64a; Ioan 10:30; Colo-
seni 1:3; 2:9; 1.Ioan 5:20.
3. El este răsfrângerea gloriei lui Dumnezeu şi reproducerea sau am-
prenta Fiinţei Sale. Ioan 12:45; 14:9; Evrei 1:3; Coloseni 2:9.
4. El este întâiul născut din toată creaţia. Coloseni 1:15.
5. El este întâiul născut dintre cei morţi. Coloseni 1:18; Apocalipsa 1:5.
6. El este pârga sau primul rod al celor adormiţi. 1.Corinteni 15:20.
7. El este Capul Bisericii. Efeseni 1:20.
8. El a devenit om adevărat, născut din fecioara Maria, procreat de Spiri-
tul Sfânt. El S-a înjosit şi a luat asupra Sa aspectul unui sclav, pentru ca
din această formă de existenţă să-L glorifice pe Dumnezeu prin ascultare
şi să dovedească iubirea lui Dumnezeu faţă de oamenii pierduţi. Deveni-
rea Lui ca Om este şi rămâne un mister care nu poate fi înţeles de gân-
direa noastră omenească.
(Alte pasaje biblice: Matei 1:18,20; 3:17; 4:2; Marcu 4:38; Luca 1:35; Ioan
1:14; 14:30; 2.Corinteni 5:16; 1.Timotei 2:5-6; 3:16; Filipeni 2:6-7;
1.Petru 2:22; Galateni 4:4.)

De ce a venit Iesus în lume?

Biblia ne învaţă:

El a părăsit gloria pe care o avea la Tatăl Său şi a venit pe pământ ca
Om, pentru ca:
1. să-L glorifice pe Dumnezeu;
2. să-I dea lui Dumnezeu onoarea acolo unde omul L-a dezonorat;
3. să instaureze Regatul lui Dumnezeu pe pământ (acest regat a fost re-
fuzat de evrei prin respingerea lui Mesia al lor/Regelui lor).
(Alte pasaje biblice: Galateni 4:4-5; Isaia 53:5-6; Ezechiel 34:16; Ro-
mani 3:25-26; 2.Corinteni 5:21; 1.Timotei 2:5-6; Fapte 10:43; Ioan 3:16;
1.Ioan 2:2; Efeseni 1:10-11).
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De ce şi pentru ce a suferit şi a murit Iesus?

Biblia ne învaţă:

Domnul a suferit şi a murit pentru ca:
1. să împlinească cerinţele drepte ale lui Dumnezeu;
2. să ne şteargă păcatele;
3. să zdrobească puterea lui Satan.
(Alte pasaje biblice: Isaia 53:2-7; Ioan 1:29; Petru 2:24-25; Romani 5:8-
10,18-21; 4:25; 2.Corinteni 5:19-21; 1.Ioan 1:7; 2:2; Ioan 3:16; Efeseni
2:14-16; Romani 8:34; Evrei 2:14-18; Galateni 3:13; 1:4; 2:20; 1.Corin-
teni 15:3; Titus 2:14; 1.Timotei 2:6.)

Ce însemnătate are învierea lui Iesus?

Biblia ne învaţă:

1. Iesus a dovedit astfel că n-a fost învins, ci că este Învingător asupra
morţii şi a diavolului.
2. Ai Săi nu au un Salvator mort, ci Unul viu, care a fost dus în cer.
3. Numai Domnul înviat putea să dea discipolilor curajul şi forţa de a pre-
dica lumii evanghelia.
4. Învierea lui Iesus este baza învierii noastre.
5. Domnul înviat le dă putere credincioşilor să ducă o viaţă plăcută lui
Dumnezeu.
(Alte pasaje biblice: 2.Timotei 1:10; Ioan 11:25-26; Isaia 53:11-12; 25:8;
Filipeni 2:9-11; 1.Corinteni 15:12-(14)-23; Romani 8:11; 4:25; 6:4-18;
1.Corinteni 6:14; 1.Petru 1:3-7; Matei 28:8; Marcu 16:10-13; Luca 24:5-
11,34,46-48; Ioan 20:20,31; Fapte 2:32-36; 5:31; 1.Corinteni 15:55-57;
Evrei 2:14; 2.Corinteni 4:14; Osea 13:14; 1.Corinteni 1:30.)

Ce însemnătate are înălţarea la cer a Domnului Iesus şi
care este acum activitatea Lui de acolo?

Observaţie:

Faptul istoric al înălţării la cer este:
1. prezis de Însuşi Domnul: Ioan 3:13; 6:62; 14:2;
2. relatat de martori oculari: Marcu 16:19; Luca 24:50-51; Fapte 1:9-11.
Faptul că Iesus Se află în cer este adeverit de:

Petru: 1.Petru 3:22
Paul: Fapte 9:3; 1.Timotei 3:16
Ştefan: Fapte 7:56
Ioan: Apocalipsa 1:13

Biblia ne învaţă:

Însemnătatea spirituală a înălţării la cer este încununarea lucrării Sale de
salvare:
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1. Dumnezeu L-a înălţat mai presus de toţi: Fapte 2:34-36; Psalm 16:10;
Fapte 5:30-31; Filipeni 2:8-9; Efeseni 1:21-22; Evrei 2:9.
2. El S-a aşezat la dreapta lui Dumnezeu: Marcu 16:19; Evrei 1:3; Ioan
14:2; 16:7 („Eu Mă duc...“).

Activitatea Sa actuală din cer este:
1. pregătirea locuinţei: Ioan 14:2;
2. lucrarea Sa ca Mare Preot: Evrei 4:14; 6:19-20; 7:25-26; 9:12,24;
3. lucrarea Sa ca Mediator sau Mijlocitor la Tatăl Său: 1.Ioan 2:1; Romani
8:34.

Domnul Iesus revine:
1. pentru a-i duce pe credincioşi în cer: Ioan 14:3; Fapte 1:10-11; Filipeni
3:20-21; 1.Tesaloniceni 4:15-17;
2. pentru a-i judeca pe necredincioşi: Matei 25:31-46; Marcu 16:15; Ioel
3:12; Iuda 14-15.
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