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PARTEA 1.

Cartea faptelor lui Iisus Jlristos. Veacurile de om deia

Abraam pân la losif.

Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David,

fiul lui Abraam. 2 Abraam nscu pe Isaac,

Isaac nscu pe Iacob, Iacob nscu pe Iuda i
pe fraii lui, 3 Iar Iuda nscu pe Fares i pe
Zara din Tamar, iar Fares nscii pe Esrom,
Esrom nscii pe Aram, 4 Iar Aram nscu pe
Aminadab, Aminadab nscu pe Naason, Naason
nscu pe Salmon, 5 Iar Salmon nscu pe Booz
din Rachab, iar Booz nscii pe Obed din Rut,

Obed nscii pe Iesse, 6 Iar Iesse nscii pe
David împratul. David împratul nscu pe So-

lomon din femeia lui Uria, 7 Iar Solomon nscii
pe Roboam, Roboam nscu pe Abia, Abia nscii
pe Asaf. 8 Iar Asaf nscii pe Iosafat, Iosafat

nscii pe Ioram, Ioram nscu pe Ozia, 9 Iar

Ozia nscii pe Ioatam, Ioatam nscii pe Achaz,
Achaz nscii pe Ezechia, IO Iar Ezechia nscii
pe Mânase, Mânase nasc îi pe Arnos, Amos nscii
pe Iosia, 1I Iar Iosia nscu pe Ieclionia i pe
fraii lui la strmutarea în Babilon. I3 Iar dup
strmutarea în Babilon Iechonia nscu pe Sala-

tiel, Salatiel nscu pe Zorobabel, J 3 Iar Zoro-

babel nscii pe Abiud, Abiud nscii pe Eliachim,

Eliachim nscii pe Azor, 14 Iar Azor nscii pe
Sadoc, Sadoc nscu pe Achiin, Achim nscu pe
Eliud, 15 Iar Eliud nscu pe Eleazar, Eleazar
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nscu pe Matan, Matan nscu pe Iacob, »6 Iar

Iacob nscu pe Iosif, brbatul Mriei, din care
fu nscut lisus, care se zice Hristos. *7 Deci
toate veacurile de om dela Abraam pân la

David veacuri de om patrusprezece, i dela David
pân la strmutarea în Babilon veacuri de om
patrusprezece, i dela strmutarea în Babilon
pân la Hristos veacuri de om patrusprezece.

Zmislirea, numele i naterea lui Hristos.
J 8 Iar naterea lui lisus Hristos astfel a fost.

Logodit fiind muma lui Mria cu Iosif, mai
înainte de a fi ei împreun s'a aflat având în

pântece din spirit sfânt. 19 Iar Iosif, brbatul
ei, drept fiind i nevoind s'o vdeasc, se hotrî
s'o prseasc în ascuns. 2° Acestea cugetând
în sine, iat îngerul Domnului i-se art în

vis, zicând: Iosife, fiul lui David, nu te teme
a-i lu femeie pe Mria, pentru c cel nscut
în ea este din spirit sfânt, ai i Va nate fiu,

i vei chem numele lui lisus : cci el va mân-
tui pe poporul su de pcatele lor. 22 Iar

toate acestea s'au fcut ca s se împlineasc
ce s'a zis de Domnul prin profetul care zice:
33 «Iat fecioara în pântece va avea i va
nate fiu, i vor chem numele lui Emanuel»,
care s tlmcete : cu noi este Dumnezeu. 24 i
deteptându-se Iosif din somn, fcii cum îi po-
runci îngerul Domnului, i lu pe femeia sa.
2 5 i n'o cunoscu pe dînsa pân ce nscu fiu;

i chem numele lui lisus.

PARTEA 2.

Magii dela rsrit.
Oi nscut fiind lisus în Betleemul Iudeii, în rl*

y lele lui Irod împratul, iat Magi dela ras-
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rit venir la Ierusalim, zicând :
a Unde este îm-

pratul nscut al Iudeilor ? cci noi am vzut
steaua lui în rsrit i venirm s ne închinm
lui. 3 i auzind Irod împratul se turbur, i
tot Ierusalimul cu dînsul, 4 i adunud pe
toi mai marii preoilor i crturarii poporului;

ceru tiin dela dînii unde se nate Hristos.

5 Iar ei îi ziser : în Betleemul Iudeii ; cci aa
este scris prin profetul :

6 «i tu Betleem, p-
mântul lui Iuda, nici de cum nu eti mai mic
între povuitorii lui luda; cci din tine va iei

povuitor, care va pate pe poporul meu Israel».

7 Atunci Irod chemând în ascuns pe Magi, îi

întreb cu deamnuntul despre timpul stelei

aprute. 8 i trimiându-i la Betleem, zise

:

ducându-v cercetai cu deamnuntul despre

copil; i dac l-ai aflat, dai-mi tire, pentru

ca i eu venind s m închin lui. 9 Iar ei

ascultând de împratul plecar
;
i iat steaua

pe care o vzuse in rsrit mergea înaintea

lor, pân ce venind sttu deasupra unde er co-

pilul. IO i vzând steaua se bucurar cu bu-

curie foarte mare. 1

1

i venind în cas vzur
pe copil cu Mria muma lui, i czând se în-

chinar lui, i deschizând comorile lor îi deter
daruri, aur i tmâie i smirn. I3 i luând

întiinare prin vis s nu se întoarc la Irod,

pe alt cale se duser în ara lor.

Fuga lui Hristos la Egipet.

J 3 i plecând ei, iat, îngerul Domnului se

art în vis lui Iosif, zicând : sculându-te ia co-

pilul i pe muma lui i fugi în Egipet, i stai acolo

pân ce îi voi spune ; cci Irod are s caute pe
copil spre a-1 pierde, x 4 Iar el sculându-se lu

4
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pe copil i pe muma lui i plec în Egipet.

15 i fu acolo pân la sfârirea lui Irod, pentru

ca s se împlineasc ce s'a zis de Domnul prin

profetul, care zice: «din Egipet am chemat pe

fiul meu».
Uciderea copiilor la Betleem.

16 Atunci Irod vzând ca fu luat în râs de

ctr Magi s mânie foarte; i trimiând ucise

pe toi copiii ce erau în Betleem i în toate ho-

tarele lui dela doi ani i mai jos, dup timpul

de care luase cunotin cu deamnuntul dela

Magi. *7 Atunci se împlini ce s'a zis de Iere-

mia profetul, care zice: l8 «Glas în Rama se

auzi, suspin, plângere i ipt mult; Rachel plân-

gând pe copiii si i nu voia s se mângâe, cci
nu sunt».

întoarcerea i locuirea lui Iisus n Nazaret.

19 Iar sfârindu-se Irod, iat, îngerul Domnu-
lui se art în vis lui Iosif în Egipet, 2° Zicând

:

sculându-te ia copilul i pe muma lui i du-te

în pmântul lui Israel, cci au murit cei care

cutau sufletul copilului. ai Iar ei sculându-se

lu copilul i pe muma lui i veni în pmântul
lui Israel. 22 Dar auzind c Archelau domnete
peste ludea în locul lui Irod tatl su, se ternii

s se duc acolo; i luând tire în vis se duse

în prile Galileii, 2 3 i venind se aez în ora-

ul numit Nazaret, pentru ca s se împlineasc
ce s'a zis prin profei, c Nazareu se va chem.

PARTEA 3.

Toan Boteztorul predic în pustie.

In
zilele acelea vine Ioan Boteztorul predi-

când în pustia Iudeii, 2 Zicând : pocii-v,
cci s'a apropiat împria cerurilor. 3 Cci a-
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cesta este cel zis prin Isaia profetul, care zice:

«glas de. strigtor îu pustie
;
gtii calea Domnu-

lui, drepte facei crrile lui». 4 i acesUloau
avea îmbrcmintea lui de peri de cmil i în-

cingtoare de piele împrejurul mijlocului su; iar

hrana lui er locuste i miere slbatic. 5 A-
tunci iei la dînsul Ierusalimul i toat ludea
i toat împrejurimea Iordanului, 6 i se bo-

tezau de ctr dînsul în râul Iordanului, mr-
turisindu-i pcatele lor. 7 i vzând pe muli
dintre farisei i saducei venind la botez, le zise

:

pui de vipere, cine v'a artat s fugii de urgia

viitoare? 8 Facei deci rod vrednic de pocin,
9 i nu gândii s zicei în îni-v tat avem pe
Abraam ; cci v spun c poate Dumnezeu din

pietrile acestea s detepte fiii lui Abraam.
10 Acum scurea st la rdcina pomilor, deci

orice pom ce nu face rod bun sp taie i în foc

se arunc. XI Eu v botez în ap spre pocin;
iar cel care vine în urma mea este mai tare

decât mine, cruia nu-i sunt de îndestul s-i
port înclmintea; acesta v va botez în spi-

rit sfânt i foc. Ia A crui lopat este în mâna
lui, i-i va curai aria i va adun grâul lui in

grânar, iar pleava o va arde în foc nestâns.

Joan boteaz pe limes.

13 Atunci vine Iisus din Galilea la Iordan ctr
loan, spre a fi botezat de ctr acesta. J 4 Iar

el îl opriâ, zicând : eu am trebuin s fiu bote-

zat de tine, i tu vii la mine? *5 i rspun-
zând Iisus îi zise : las acum, cci aa ni-se cade
s împlinim orice dreptate; atunci îl ls.
16 Iar Iisus botezat fiind îndat iei din ap; i
iat i-se deschiser cerurile i vzu spiritul al
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lui Dumnezeu venind peste dînsul, pogorându-se

ca porumb. *7 i iat glas din ceruri, zicând:

acesta este Fiul meu cel iubit, în care am binevoit.

PARTEA 4.

Iisus este ispitit de trei ori de diavolul.

Atunci Iisus fu dus în pustie de ctr spiritul,

spre a fi ispitit de diavolul. a i dup ce posti

patruzeci de zile i patruzeci de nopi, flmânzi
apoi. 3 i apropiindu-se de dînsul ispititorul, îi

zise : dac Fiu eti al lui Dumnezeu, zi ca pie-

trile acestea s se fac pani. 4 Iar el rspun-
zând zise: scris este: «nu numai cu pane va
tri omul, ci cu orice cuvânt ce iese din gura
lui Dumnezeu». 5 Atunci îl duce pe el diavolul

în sânta cetate i îl puse pe aripa sanctuarului,

6 i îi zice: dac Fiu eti al lui Dumnezeu,
arunc-te jos; cci scris este c «îngerilor si va
porunci pentru tine i pe mâni te vor ridic, ca

nu cumva s loveti de piatra piciorul tu».
7 Zise Iisus lui: iar este scris: «nu ispiti pe
Domnul Dumnezeul tu». s lara îl duce dia-

volul într'un munte foarte înalt i îi art toate

împriile lumii i mrirea lor, 9 i îi zise:

toate acestea i le voi da, dac czând te vei

fi închinat mie. IO Atunci îi zice Iisus: «mergi,

satan, cci scris este: Domnului Dumnezeului tu
te vei închin i numai lui vei sluji». ll Atunci

îl ls diavolul, i iat îngerii se apropiam de
dînsul i îi sluj iau.

Iisus începe projiovduirea.
13 i auzind c Ioan fu pus în închisoare, plec

în Galilea. *3 i prsind Nazaretul, venind se

aez în Capernaum, lâng mare, în hotarele lui

Zabulon i Neftalim, 14 Ca s fie împlinit ce s'a
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zis prin Isaia profetul, care zice :
i s «Pmântul

lui Zabulon i pmântul lui Neftalim spre mare,

dincolo de Iordan, Galilea neamurilor», l6 Po-

porul care se afl în întunerec vzu lumin mare,

i celor care ed în inut i în umbr de moarte
le rsri lumin. l 7 De atunci începu Iisus s
predice i s zic : pocii-v, cci s'a apropiat îm-

pria cerurilor.

Alegerea celor dintâi patru ucenici.

18 i umblând pe lâng marea Galileii vzu doi

frai, pe Simon numit Petru i pe Andreiu fratele

lui, aruncând o plas în mare; cci erau pescari,
l 9 i le zice: venii dup mine i va voi face

pescari de oameni 2 ° Iar ei îndat lsând pl-
ile îi urmar. 2I i mergând deacolo înainte

vzu ali doi frai : pe Iacob al lui Zebedeu i
pe Ioan fratele lui, în vas cu Zebedeu tatl lor

întocmindu-i pîile, i îi chem. 2a Iar ei

îndat lsând vasul i pe tatl lor îi urmar.
Iisus vindec fel de fel de bolnavi.

33 i strbtu în toat Galilea, învând în ina
gogile lor i predicând evangelia împriei -

vindecând orice boal i orice neputin în popor.
2 4 i iei vestea despre dînsul în toat Siria

;
i

aduser la dînsul pe toi care se aflau în suferine,

cuprini fiind de feluri de boale i chinuri i pe
demonizai i lunateci i slbnogi, i îi vindec.
2 5 i îi urmar gloate multe din Galilea i Deca-
pole i Ierusalim i ludea i de dincolo de Iordan.

PARTEA 5.

Iisus ine cuvântare pe munte. Fericirile. Demnitatea

i sarcina ucenicilor.

5i vzând gloatele se sui pe munte
;
i ezând el

venir la dînsul ucenicii si ;
2 i deschizând
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gura sa îi înva, zicând: 3 Fericii cei sraci

cu spiritul, c a lor este împria cerurilor.

4 Fericii cei blânzi, c ei vor moteni pmân-
tul, s Fericii cei care plâng, c ei vor fi mân-
gâiai. 6 Fericii cei care flmânzesc i îns-
toeaz de dreptate,c ei se vor stura. 7 Fericii

cei milostivi, c ei vor fi miluii. 8 Fericii cei

curai cu inima, c ei vor vedea pe Dumnezeu.
9 Fericii fctorii de pace, c ei se vor chem
fiii lui Dumnezeu. IO Fericii cei gonii pentru

dreptate, c a lor este împria cerurilor.

1 * Fericii suntei când v vor mustr i v vor

goni i vor zice împrotiva voastr orice ru
minând pentru mine. I3 Bucurai-v i v ve-

selii, c plata voastr mult este în ceruri ; cci
aâ gonir pe profeii cei mai înainte de voi.

*3 Voi suntei sarea pmântului; iar dac sarea

îi va fi pierdut puterea, prin ce va dobândi iara
puterea ei srtoare? Pentru nimic nu mai are

trie, fr numai aruncat fiind în afar s fie

clcat de oameni, m Voi suntei lumina lumii.

Nu se poate ascunde cetatea aezat deasupra

muntelui; *5 Nici oamenii nu aprind lumin i
o pun sub obroc, ci în sfenic i lumineaz tutu-

ror celor care sunt în cas. l6 Aâ s lumineze

lumina voastr înaintea oamenilor, pentru ca s
vaz faptele voastre cele bune i s mreasc
pe Tatl vostru care este în ceruri.

Adevrata împlinire a legii.

*7 Nu gândii c am venit s desfiinez legea

sau profeii; n'am venit s desfiinez ci s desvâr-
esc. l8 Cci adevr zic vou, pân ce va fi trecut

cerul i pmântul, o iot sau un corn de liter nu
se va pierde din lege, pân s se fac tot. *9 Deci
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ciiie va fi desfiinat una din aceste porunci foarte

mici i va fi învat aa pe oameni, se va che-

ma cel mai mic în împria cerurilor, iar cine

va fi fcut i va fi învat; acesta mare se va
chema în împria cerurilor. 2 ° Cci zic vou,
dac nu va fi prisosit dreptatea voastr mai mult

decât a crturarilor i a fariseilor, nu vei într
întru împria cerurilor. 2I Ai auzit c s'a

zis celor de demult: «nu omorî»; i cine va fi

omorît vinovat va fi judecii. 22 Iar eu zic

vou c oricine care se mânie pe fratele su
vinovat va fi judecii, i cine va fi zis fratelui

su : raca, vinovat va fi sinedriului ; iar cine va
fi zis: nemintosule, vinovat va fi la gheena fo-

cului. 2 3 Deci dac aduci darul tu la altar i
acolo îi vei fi adus aminte c fratele tu are

ceva împrotiva ta, 2 4 Las acolo darul tu îna-

intea altarului i mergi întâiu, împac-te cu

fratele tu i atunci venind adu darul tu. 2 5 Fii

învoitor cu împrotivitorul tu curând pân eti

pe cale cu dînsul, ca nu cumva împrotivitorul

s te dea judectorului i judectorul slujitoru-

lui, i vei fi aruncat în închisoare. 26 Adevr
zic ie, nu vei iei de acolo pân când nu vei

fi dat cel din urm ban. 2 7 Ai auzit c s'a zis

:

«nu svîri adulter». 2 8 Iar eu zic vou c ori-

cine care se uit le femeie spre a o pofti a i
svîrit adulter cu dînsa în inima lui. 29 i
dac ochiul tu cel drept te smintete, scoate-1

afar i îl arunc dela tine ; cci mai bine îi

este ca s piar unul din membrele tale i nu
tot corpul tu s fie aruncat în gheen. 3© i
dac mâna ta cea dreapt te smintete, taie-o i
arunc-o dela tine ; cci mai bine îi este ca s
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piar unul din membrele tale, i nu tot corpul

tu s se duc în gheen. 31 S'a zis: «cine va

fi lsat pe femeia sa, s-i dea carte de despr-
ire». 32 Iar eu zic vou c oricine care las
pe femeia sa afar de cuvânt de desfrânare, o

face s fie adulter, i cine va fi luat pe cea

lsat, s face adulter. 33 Jar ai auzit c s'a

zis celor de demult, «nu jur strâmb, ci d
Domnului jurmintele talex. 34 Iar eu zic vou,
nu jurai nici decum , nici pe 3er. o este scaun

al lui Dumnezeu 35 Nici pe pmânt, c este

aternut al picioarelor lui nici pe Ierusalim, c
este cetate a marelui împrat, 36 Nici pe capul

tu nu jur, c nu poi face ud pr alb sau

negru. 37 Ci fie cuvântul vostru aa, aa; nu,

nu ; iar mai mult decât acestea este dela cel ru.
38 Ai auzit c s'a zis «ocliiu pentru ochiu i
dinte pentru dinte». 39 Iar eu zic vou nu stai

împrotiva celui ru; ci oricine te lovete peste

falca ta cea dreapt, iutoarce-i i pe cealalt;
40 i celui care voete a se judec cu tine i
a-i lu cmaa, las-i i vestmântul. 41 i
oricine îi va pune angara pentru mil du-te

cu dînsul dou. 43 Celui care cere dela tine

d-i, i dela cel care voete a se împrumut
dela tine nu îi întoarce faa. 43 Ai auzit c
s'a zis : «iubete pe aproapele tu» i urete pe
vrjmaul tu. 44 Iar eu zic vou : iubii pe
vrjmaii votri i rugai-v pentru cei care v
gonesc pe voi, 45 Pentru ca s fii fiii ai Ta-

tlui vostru cel din ceruri, c el face s rsar
soarele su peste ri i peste buni, i plou
peste drepi i peste nedrepi. 46 Cci dac
iubii pe cei care v iubesc pe voi, ce plat
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avei? Nu oare i vameii fac aceeai? 47 i
dac îmbriai cu iubire pe fraii votri numai,

ce facei mai mult? Oare nu i pgânii fac

aceeai? 48 Drept aceea fii voi desvârii, dup
cum Tatl vostru cel ceresc desvârit este.

PARTEA 6.

Iisus continu cuvântarea pe munte. Despre poman,
rugare i post.

Luai aminte s nu desfurai vârtutea voastr
înaintea oamenilor spre a fi privii de dînii

;

iar de nu, plat nu avei dela Tatl vostru care

este în ceruri. 3 Deci când faci milostenie, nu
trâmbi înaintea ta, dup cum fac farnicii în

sinagogi i pe strade, ca s fie ludai de oa-

meni ; adevr zic vou, ei îi iau plata lor. 3 Iar

tu când faci milostenie s nu tie stânga ta ce

face dreapta ta, 4 Ca s fie milostenia ta într'-

ascuns
;
i Tatl tu care vede într'ascuns îi va

rsplti ie. 5 i când v rugai, nu fii ca f-
arnicii ; c iubesc s se roage stând în sinagogi

i în unghiurile stradelor, ca s se arate oame-
nilor. Adevr zic vou, ei îi iau plata lor.

6 Iar tu când te rogi, într în camera ta i în-

chizând ua ta roag-te Tatlui tu cel într'as-

cuns, i Tatl tu care vede într'ascuns îi va
rsplti ie. 7 Rugându-v nu sporii multe ca
pgânii; cci li-se pare c în vorbirea lor mult
vor fi ascultai. 8 Deci nu v asemnai lor;

cci tie Tatl vostru de ce avei trebuin mai
înainte de a cere voi dela dînsul. 9 Deci voi

rugai-v astfel : Tatl nostru care eti în ceruri,

fie sfinit numele tu ;
IO Vie împria ta,

fac-se voia ta, cum în cer i pe pmânt

;

1 ! Pânea noastr cea de toate zilele d ne-o nou
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astzi; Ia i ne iart nou datoriile noastre,

cum i noi am iertat datorilor notri ; *3 i nu
ne duce pe noi în ispit, ci ne scap de cel ru.
C a ta este împria i puterea i mrirea în

veci; amin. I 4 Cci dac vei fi iertat oameni-

lor grealele lor, v va iert i vou Tatl
vostru cel ceresc. l s Iar dac nu vei fi iertat

oamenilor, nici Tatl vostru nu va iert grea-
lele voastre. l6 Cnd postii, nu fii ca far-
nicii posomorâi ; cci îi întunec feele ca s
se arate oamenilor c postesc. Adevr zic vou,
ei îi iau plata tor. *7 Iar tu când posteti un-

ge-i capul i spla-i faa, l8 Ca s nu te ari
oamenilor c posteti, ci Tatlui tu care este

într'ascuns, i Tatl tu care vede într'ascuns

îi va rsplti.

S ne ferim de cele pmânteti.
19 Nu v adunai comori pe pmânt, unde molie

i rugin le stric, i unde furii le desgroap i le

fur. 20 Ci adunai-v comori în cer, unde nici

rugine nu le stric, i unde furii nu le desgroap
nici nu le fur. 2I Cci unde este comoara ta,

acolo va fi i inima ta. 22 Lumintorul corpului

este ochiul. Dac ochiul tu este curat, tot corpul

tu va fi luminos ;
2 3 Iar dac ochiul tu este ru,

tot corpul tu va fi întunecos. Deci dac lumina
ce este în tine, întunerec este, cât de mare este

întunerecul. 24 Nimeni nu poate sluji la doi

domni; cci sau pe unul va urî i pe celalalt

îl va iubi, sau de unul se va inea i pe celalalt

îl va despreul, nu putei sluji lui Dumnezeu i
lui Mamona. 2 5 Drept aceea zic vou : nu v
îngrijii pentru sufletul vostru ce s mâncai i
ce se bei, nici pentru corpul vostru cu ce s v
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îmbrcai. Oare sufletul nu este mai mult decât

hrana i corpul decât îmbrcmintea? 26 Uitai-

va la paserile cerului, c nici nu seamn, nici

nu secer, nici nu adun în grânar, i Tatl
vostru cel ceresc le hrnete ; oare voi nu sun-

tei cu mult mai presus de ele ? 2 7 i cine

dintre voi îngrijind poate adaog peste vârsta

sa un col ? 28 i pentru îmbrcminte ce în-

grijii ? Unai-v cu bgare de seam la crinii

câmpului cum cresc ; nu se ostenesc, nici nu torc.

29 i zic vou c nici Solomon în toat mrirea
lui nu se îmbrc ca unul dintre acetia. 3°i
dac Dumnezeu îmbrc astfel a câmpului iarb
care este astzi i mâne se arunc în cuptor,

oare nu cu mult mai vârtos pe voi, puin cre-

dincioilor? 31 Deci nu v îngrijii, zicând : ce

s mâncm sau ce s bem sau cu ce s ne îm-

brcm? 32 C toate acestea pgânii le caut;
cci tie Tatl vostru cel ceresc c avei tre-

buin de toate acestea. 33 Cutai dar mai
întâiu împria i dreptatea lui, i toate aces-

tea se vor adaog vou. 34 Deci nu v îngri-

jii pentru mâne; cci ziua de mâne va îngriji

dela sine; destul este zilei rutatea ei.

PARTEA 7.

Sfâritul cuvântrii depe munte. Despre judecarea pri-

pit i uuratec.

Nu judecai ca s nu fii judecai. 3 Cci cu ju-

decata cu care judecai vei fi judecai, i cu
msura cu care msurai vi-se va msur. 3 De
ce vezi gunoiul ce este în ochiul fratelui tu,,

i nu zreti bârna din ochiul tu? 4 Sau cum
vei zice fratelui tu: stai s scot gunoiul din

ochiul tu, i iat bârna este în ochiul tu.
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5 Farnice, scoate mai întâiu bârna din ochiuî

tu, i atunci vei vedea s scoi gunoiul din

ochiul fratelui tu. 6 Nu dai ce este sfânt câ-

nilor, nici nu aruncai mrgritarele voastre

înaintea porcilor, ca nu cumva s le calce cu

picioarele lor i întorcându-se s v sfie pe voi.

Despre puterea rugciunii.

7 Cerei i se va da vou, cutai i vei
afl ; batei i se va deschide vou. 8 Cci ori-

cine care cere ia, i cine caut afl, i celui

care bate i-se va deschide. 9 Sau care este

omul dintre voi dela care va cere fiul su pane,

nu cumva îi va da piatr? *° Sau dac va cere

pete, nu cumva îi va da lui arpe? Il Deci
dac voi ri fiind, tii s dai lucruri bune la

copiii votri, cu atât mai vârtos Tatl vostru cel

din ceruri va da cele bune celor care cer dela

dînsul. I3 Deci toate câte ai voi s v fac
vou oamenii, aâ i voi facei lor, cci aceasta

este legea i profeii.

Despre împlinirea voinei dumnezeeti.
*3 Intrai prin poarta cea strâmt, c larg este

poarta i lat calea care duce la peire, i muli
sunt care într prin ea, x 4 C strâmt este poarta
i îngust calea care duce la viea, i puini sunt

care o afl. J 5 Ferii-v de profei mincinoi, care

vin la voi în îmbrcminte de oi i pe dinluntru
sunt lupi rpitori, *6 Dup roadele lor îi vei
cunoate pe dînii ; au doar culeg oamenii struguri

din spini sau smochine din ciulini? J 7 Astfel

orice pom bun face roade bune, iar pomul
ru face roade rele. J 8 Pom bun nu poate face

roade rele, nici pom ru nu poate face roade
bune. x 9 Orice pom ce nu face rod bun, se taie
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i se arunc în foc. 2 ° Drept aceea dup roa-

dele lor îi vei cunoate pe dînii. 2I Nu ori-

cine care îmi zice mie: Doamne, Doamne, va
într în împria cerurilor, ci care face voia

Tatlui meu care este în ceruri. 22 Muli îmi

vor zice în ziua aceea : Doamne, Doamne, nu în

numele tu am profetizat, i în numele tu am
scos afar demonii, i în numele tu am fcut
multe minuni ? 2 3 i atunci voi mrturisi lor

c nici odat nu v'ara cunoscut; deprtai-v
dela mine care lucrai frdelegea». 2 4 Deci
oricine care aude aceste cuvinte ale mele i le

face va fi asemenea brbatului cu minte, care

i-a cldit casa lui pe piatr. 2 5 i a czut
ploaie i au venit râurile i au suflat vânturile

i au btut în casa aceea, i n'a czut, cci
era întemeiat pe piatr. 26 i oricine care

aude aceste cuvinte ale mele i nu le face, va
fi asemenea brbatului fr minte, care i-a
cldit casa lui pe nisip, 2 7 i a czut ploaie

i au venit râurile i au suflat vânturile i au
izbit în casa aceea, i a czut, i cderea ei a

fost mare. 28 i fu când sfâri Iisus cuvintele

acestea, gloatele rmaser uimite de învtura
lui ;

2 9 Cci le înv, ca unul care are putere,

iar nu ca crturarii lor.

PARTEA 8.

Iisus însntoeaz pe un lepros.

Si
dându-se el jos depe munte, îi urmar gloate

, multe. 2 i iat un lepros, apropiindu-se de
dînsul i-se închin, zicând: Doamne, dac vo-

ieti poi s m cureti. 3 i întinzând mâna
îl atinse, zicându-i : voesc, fii curit

;
i îndat

fu curit lepra lui. 4 i Iisus îi zice : vezi nu
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spune nimnui, ci mergi, arat-te preotului i du
darul pe care i-a rânduit Moise spre mrturie lor.

Vindecarea slugii sutaului.

5 i intrând el în Capernaum, s'a apropiat

de dînsul un suta rugându-1 6 i zicând:

Doamne, sluga mea zace în cas slbnog, chi-

nuindu-se cumplit. 7 Iisus îi zice : venind eu

îl voi însntoi. 8 i rspunzând sutaul zise

:

Doamne, nu sunt destoinic ca s întri sub aco-

periul meu; ci zi numai un cuvânt i se va
tmdui sluga mea. 9 Cci i eu sunt om sub

stpânire, având sub mine ostai, i zic aces-

tuia : du-te, i se duce
;
i altuia : vino, i vine

;

i slugei mele : f aceasta, i face. IO Iar Iisus

auzind se mir i zise celor care îi urmau:
adevr zic vou, nici în Israel n'am gsit atâta

credin. x * Dar v zic vou c muli dela r-
srit i dela apus vor veni i vor sta la mas
cu Abraam i Isaac i Iacob în împria ceru-

rilor. I2 Iar fiii împriei vor merge în întu-

nerecul cel mai din afar ; acolo va fi plângerea
i scârnirea dinilor. i s i zise Iisus sutau-
lui: du-te, fie ie cum ai crezut, i se tmdui
sluga lui în acel ceas.

Iisus vindec pe soacra lui Petru i pe ali bolnavi.

u i venind Iisus în casa lui Petru vzu pe
soacra acestuia zcând i aprins de friguri.

l 5 i atinse mâna ei i o lsar frigurile, i ea se

scul i-i slujiâ lui. J 6 Iar fcându-se sear îi adu-

ser muli demonizai i scoase afar spiritele

prin cuvânt numai, i tmdui pe toi care aveau
suferine, l 7 Pentru ca s fie împlinit ce s'a zis

prin Isaia profetul, care zice : «acesta lu slbi-

ciunile noastre i boalele noastre le purt».
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Iisus îndeamn pe doi ucenici.

18 i vzând Iisus gloate multe împrejurul su
porunci a trece dincolo. *9 i apropiindu-se de el

un crturar, îi zise : învtorule, îi voi urm ori

unde vei merge. 2° Dar Iisus, îi zice: vulpile au
vizuini i paserile cerului locuine, îns Fiul

omului nu are unde s-i plece capul. 2I Iar

un altul dintre ucenicii si îi zise : Doamne, d-
mi voe s m duc mai întâiu i s îngrop pe tatl

meu. aa Dar Iisus îi zice : urmeaz-mi, i las
morii s îngroape pe morii lor.

Iisus potolete furtuna pe mare.
2 3 i intrând el în vas, îi urmar ucenicii lui.

34 i iat furtun stranic s fcu pe mare, în-

cât vasul se acoperiâ de valuri; iar el dormiâ.
25 i apropiindu-se de d insul ucenicii îl deteptar,
zicând : Doamne, scap-ne, pierim !

26 iar el le zi-

ce : ce suntei fricoi, puin credincioilor? Atunci

sculându-se cert vânturile i marea i se fcu
linite mare. 27 iar oamenii se mirar, zicând:

ce fel este omul acesta, pentru c i vânturile

i marea îl ascult?
Iisus vindec pe doi îndrcii.

28 i trecând el dincolo în inutul Gadarenilor, îl

întâmpinar doi demonizai, ieind din gropi de
morminte, foarte înfuriai, încât nimenea nu putea
trece pe aceea cale. 29 i iat strigar zicând,

ce avem noi cu tine, Fiule al lui Dumnezeu? Ai

venit aici mai înainte de timp ca s ne chinu-

eti? 30 i er departe de dînii pscând o

turm de porci muli. 31 Iar demonii îl rugau,
zicând : dac ne scoi afar, trimite-ne în turma
de porci. 32 i el le zise : mergei. Iar ei ieind
se duser în turma de porci

;
i iat toat turma
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se repezi depe râp în mare, i muri în ap.
33 Iar pzitorii fugir, i ducându-se în ora
spuser tot, i cele ale celor demonizai. 34 i
iat tot oraul iei spre întâmpinarea lui Iisus,

i vzându-1 îl rugar ca s treac din inutul lor.

PARTEA 9.

Iisus însntoeaz la Capemaum pe un slbnog.

<Ji întrând în vas trecu dincoace i veni în ora-

Y ui su. a i iat îi aduser pe un slbnog
zcând pe pat. i vzând Iisus credina lor, zise

slbnogului: îndrsnete, fiule, iertate îi sunt

pcatele. 3 i iat unii dintre crturari ziser
întru sine: acesta defima. 4 Dar Iisus, tiind

cugetele lor, zise • pentru ce cugetai rele în ini-

mile voastre ? 5 Cci ce este mai lesne a zice

:

iertate îi sunt pcatele, sau a zice : scoal-te i
umbl? 6 Dar ca s tii c putere are Fiul

omului pe pmânt a ierta pcatele, atunci zice

slbnogului: sculându-te ridic patul tu i mergi
la casa ta. 7 i sculându-se se duse la casa lui.

8 Iar gloatele vzând se temur i mrir pe
Dumnezeu care d oamenilor putere ca aceasta.

Mateiu i ucenicii lui Ioan Boteztorul.

9 i trecând de acolo Iisus vzu pe un om e-
zând la vam, Mateiu numele lui, i îi zice : ur-

meaz-mi. i sculându-se îi urm. IO i fu când
edea el la mas în cas, iat muli vamei i
pctoi venind ezur la mas împreun cu

Iisus i cu ucenicii lui. IX i fariseii vzând zi-

ceau ucenicilor lui : pentru ce învtorul vostru

mnânc cu vameii i pctoii ? I2 Iar el au-

zind zise: n'au trebuin de doftor cei tari, ci

care sufr. J 3 Ducându-v dar, învai ce este

:

«mil voesc, iar nu jertf». Cci n'am venit s
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chem pe drepi, ci pe pctoi. «4 Atunci via

la dînsul ucenicii lui Ioan, zicând : pentru ce noi

i fariseii postim, iar ucenicii ti nu postesc ?

îs i le zise Iisus: nu cumva pot prietenii mire-

lui s se întristeze, pe cât timp este mirele ou

ei? Vor veni zile, când mirele va fi luat dela

dînii, i atunci vor posti. l6 Nimeni nu pune
bucat de petec nou la vestmânt vechiu, cci
aceea ce este pus ca umplutura lui rupe din vest-

mânt i o ruptur mai rea se face. *7 Nici nu
pun oamenii vin nou în burdufuri vechi; iar dac
pun, se sparg burdufurile, i vinul se vars i
burdufurile se nimicesc; ci pun vin nou în bur-

dufuri noi, i amândou se pstreaz împreuuS.
Fiica lui lair $i femeia sângerând.

!8 Acestea vorbind el lor, iat un mai mare ve
nind la dînsul i-se închin, zicând: fiica mea
muri acum; dar venind pune mâna ta peste

dînsa, i va fi vie. x 9 i sculându-se Iisus îi

urm i îi urmar i ucenicii lui. 2 ° i iat o

femeie cu scurgere de sânge de doisprezece ani

apropiindu-se dinapoi atinse ciucurele vestmân-
tului su; 2I Cci zicea în sine: numai de voi

atinge vestmântul lui, voi fi scpat. 22 Iar Iisus

întorcându-se i vzând-o, zise : îndrsnete, fiic;

credina ta te-a scpat. i fu tmduit femeia
din ceasul acela. 23 i venind Iisus la casa mai
marelui i vzând pe cânttori din fluer i gloata

fcând sgomot, zise: 24 Deprtai-v cci n'a

murit fata, ci doarme. Iar ei râdeau de dînsul.

2 5 i când gloata fu data afar, intrând apuc
mâna ei, i se scul fata. 26 i se duse vestea

aceasta peste tot pmântul acela.
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Doi orbi i mutul.

»7 i trecând Iisus de acolo, îi urmar doi orbi

strigând i zicând: miluete-ne Fiul lui David.
28 Iar el intrând în cas se apropiar orbii de

dînsul, i Iisus le zice : credeic pot face aceasta ?

Dînii îi zic : aa, Doamne. 29 Atunci atinse

ochii lor, zicând : dup credina voastr fie vou.
30 i se deschiser ochii lor. i îi cert Iisus,

zicând: vedei, nimeni s nu tie. 31 Iar ei ie-

ind rspândir vestea despre dînsul în tot p-
mântul acela. 32 i plecând ei afar, iat îi adu-

ser un om mut având demon. 33 i demonul
fiind scos afar, mutul vorbi. i se mirar gloa-

tele, zicând: nici odat nu s'a arrat aa în Is-

rael. 34 Iar fariseii ziceau: prin mai marele
demonilor scoate afar pe demoni.

Iisus propovduind i vindecând zise c sunt puini
lucrtori.

35 i strbtea Iisus toate oraele i satele,

învând în sinagogile lor i predicând evange-

lia împriei i vindecând orice boal i orice sl-
biciune. 36 Iar vzând gloatele i-se fcu mil de

dînsele, c erau leinate i prsite ca oi nea-

vând pstor. 37 Atunci zice ucenicilor si : sece-

riul este mult, iar lucrtorii puini : 3» Rugai-
v deci de domnul seceriului, ca s scoat lucr-
tori la seceriul su.

PARTEA 10.

Trimiterea celor doisprezece apostoli, îi împuternicete

i-i povuiete.
Oi chemând la sine pe cei doisprezece ucenici

Y ai si le dete putere peste spiritele necu-

rate, ca s le dea afar i s trndueasc orice

boal i orice slbiciune. a Iar numele celor
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doisprezece apostoli sunt acestea: cel dintâiu

Simon, numit Petru, i Andreiu fratele lui, Iacob

al lui Zebedeu i Ioan fratele lui, 3 Filip i
Bartolomeu, Toma i Mateiu vameul, Iacob al

lui Alfeu i Lebeu, numit Tadeu, 4 Simon Ca-

naneul i Iuda Iscariotul, care 1-a i dat prins.

5 Pe aceti doisprezece îi trimise Iisus porun-

cindu-le lor, zicând : în cale de pgâni nu mer-
gei i în ora de Samaritani nu intrai, 6 Mer-

gei mai vârtos ctr oile cele pierdute de casa

lui Israel. 7 Iar mergând predicai, zicând c
s'a apropiat împria cerurilor. 8 Pe nepu-
tincioi tmduii, pe mori înviai, pe leproi
curii, pe demoni dai afar; în dar ai luat,

în dar dai. 9 Nu câtigai aur, nici argint, nici

aram la încingtorile voastre, IO Nici traist

în cale, nici dou vestminte, nici înclminte, nici

toiag ; cci vrednic este lucrtorul de hrana sa.

11 în orice ora sau sat vei fi întrat, cercetai

cine este într'însul vrednic; i acolo rmânei
pân când vei fi ieit. I2 Iar intrând în aceea
cas, urai ei bine. i s i dac este casa aceea
vrednic, vie urarea voastr peste dînsa; iar

dac nu este vrednic, urarea voastr întoarc-
se spre voi. h i cine nu va fi primit pe voi,

nici nu va fi ascultat cuvintele voastre, ieind
din casa aceea sau din oraul acela, scuturai
praful depe picioarele voastre. J 5 Adevr zic

vou, mai uor va fi pmântului Sodomei i Go-
morei în zi de judecat decât oraului aceluia.
16 Iat eu v trimit ca oi în mijlocul lupilor;

fii dar înelepi ca erpii i fr rutate ca po-

rumbeii. I 7 Ferii-v de oameni; cci v vor da

în sinedrii i în sinagogile lor v vor biciul;
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18 i înaintea stpânitorilor i împrailor vei
fi dui pentru mine, spre mrturie lor i pgâ-
nilor. !9 Iar când v vor da pe voi, nu îngri-

jii cum sau ce s vorbii ; cci vi-se va da
vou în ceasul acela ce s vorbii; 2 <> Cci nu
suntei voi care vorbii, ci Spiritul Tatlui vostru

este care vorbete în voi. 2I i va da frate pe
frate la moarte, i tat pe copil, i se vor scul
copiii asupra prinilor i îi vor omorî pe ei.

22 i vei fi urîi de toi pentru numele meu;
dar care rabd pân în sfârit, acesta se va
mântui. 23 i când v gonesc pe voi din acest

ora, fugii în celalt, cci adevr zic vou, nu
vei fi sfârit oraele lui Israel pân ce va fi

venit Fiul omului. 24 Nu este ucenic mai pe
sus de învtorul, nici slug mai pe sus de st-
pânul su. 2 5 Destul este ucenicului s fie ca
învtorul su i sluga ca stpânul su. Dac
pe stpânul casei îl numir Beelzebul, cu atât

mai vârtos pe casnicii lui. 26 Deci nu v temei
de dînii; cci nimic nu este acoperit, care s
nu fie descoperit, i ascuns care s nu fie cu-

noscut. 2 7 Aceeace eu v zic vou la întune-

rec, spunei la lumin; i ceeace auzii la ureche,

vestii depe case. 28 i nu v temei de cei

care ucid corpul, sufletul nu-1 pot ucide; temei-
v mai vârtos de acela care poate s piarz
în gheen i sufletul i corpul. 29 Au doar nu
se vând dou vrbii pentru un ban ? i nici una
din ele nu va cdea pe pmânt fr tirea Ta-
tlui vostru. 30 Chiar i perii capului vostru sunt

toi numrai. 31 Drept aceea nu v temei;
voi suntei mai pe sus de multe vrbii. 3 2 Deci
oricine care va mrturisi pentru mine înaintea
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oamenilor, voi mrturisi i eu pentru el înaintea

Tatlui meu care este în ceruri ; 33 i oricine

m va fi tgduit pe mine înaintea oamenilor,

îl voi tgdui i eu pe dinsul înaintea Tatlui
meu care este în ceruri. 34 Nu socotii c am
venit s pun pace pe pmânt; nu am venit s
pun pace, ci spad. 35 Cci am venit s în-

vrjbesc pe om cu tatl su, i pe fat cu mum
sa, i pe nor cu soacra ei. 36 i vrjmai ai

omului sunt casnicii lui. 37 Cine iubete pe tat
sau pe mum mai mult decât pe mine, nu este

vrednic de mine; i cine iubete pe fiu sau pe
fiic mai mult decât pe mine, nu este vrednic de

mine. 38 i oricine nu ia crucea sa i nu-mi

urmeaz mie, nu este vrednic de mine. 39 Cine

va fi aflat sufletul su, îl va pierde, i cine va fi

pierdut sufletul su pentru mine, acela îl va aflu.

4° Cine v primete pe voi, pe mine m primete,
i cinem primete pe mine, primete pe care m'a
trimis pe mine. 41 Cine primete profet în nume
de profet, plat de profet va lua, i cine primete
pe drept în nume de drept, plata de drept va lu.
43 i cine va fi adpat în nume de ucenic pe
unul dintre aceti mici numai cu un pahar de

apa rece, adevr zic vou, nu va pierde plata sa.

PARTEA 11.

loan trimite pe ucenicii si la Uristos. Hristos mrturi-
sete pentru loan i aseamn pe Iudei cu copiii cari

stau în târguri.

i a fost când sfâri Iisus, dând învaturi celor

doisprezece ucenici ai si, trecu de acolo ca s
învee i s predice în oraele lor. 3 Iar loan

auzind în închisoare de faptele lui Hristos, tri-

miând îl întreb prin ucenicii si: 3 Tu eti

4
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care vine, sau pe altul s ateptm? 4 i r-
spunzând îisus, le zise: mergând spunei lui Ioan

cele ce auzii i vedei : 5 Orbii vd i chiopii

umbl, leproii se curesc i surzii aud, morii se

scoal, i sracilor se binevestete ;
6 i fericit

este cine nu se va fi smintit în mine. 7 Iar

plecând acetia, începu Iisus s vorbeasc gloa-

telor despre Ioan : ce ai ieit în pustie s ve-

dei? O trestie cltinându-se de vânt? 8 Dar
ce ai ieit s vedei? Un om îmbrcat în vest-

minte moi ? Iat cei care poart vestminte moi
sunt în casele împrailor. 9 Dar ce ai ieit?

S vedei un profet? Adevr zic vou, i mai
mult decât un profet. IO Acesta este despre

care s'a scris : «iat eu trimit înaintea feii tale

pe îngerul meu, care va gti calea ta înaintea

ta». 11 Adevr zic vou, nu s'a ridicat dintre

cei nscui de femei vre-unul mai mare decât

Ioan Boteztorul
;
i cine este mai mic în îm-

pria cerurilor, este mai mare decât dînsul.

13 Din zilele lui Ioan Boteztorul i pân acum
împria cerurilor se ia prin struin, i cei

care întrebuineaz struina pun mâna pe ea.

J3 Cci toi profeii i legea pân la Ioan pro-

fetizar, h i dac voii s primii, el este

Ilie caro are s fie. J 5 Cine are urechi s
auz. l6 Dar cu cine voi asemn neamul acesta?

Este asemenea unor copii, care stând în târguri

strig ctr ceilali copii. l 7 i zic: v'am cân-

tat din iluer, i n'ai jucat: v'am cântat de jale,

i nu v'ai întristat. lS Pentru c Ioan veni nici

mncând, nici bând, i ei zic : are demon. I 9 Veni
Fiul omului mâncând i bând, i oi zic : iat un
om mânctor i butor de vin, prieten al vame-
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ilor i pctoilor. i s'a cunoscut de dreapt
înelepciunea din lucrurile ei.

Mustr oraele ce nu se pocesc.
20 Atunci începu a mustra oraele în care se

fcuser cele mai multe minuni ale lui, pentru

c nu s'au pocit. ai Vai ie Ckorazin, vai ie
Betsaida, c dac în Tir i Sidon s'ar fi fcut
minunile ce au fost fcute în voi, de mult în sac

i cenue s'ar fi pocit. 22 Dar zic vou, Tiru-

lui i Sidonului va fi mai uor în zi de judecat
decât vou. 2 3 i tu Capernaum, nu fui ridicat

pân la cer? Pân la iad vei fi pogorît; c dac
s'ar fi fcut în Sodoma minunile ce s'au fcut
în tine, ar fi rmas pan astzi. 24 Dar zic

vou c pmântului Sodomei va fi mai uor în

zi de judecat decât ie.

Pri amrirea Tatlui.
2 5 în acel timp rspunzând Iisus, zise : te laud,

Tat, Doamne al cerului i al pmântului, c
ai ascuns acestea de înelepi i pricepui, i
le-ai descoperit celor netiutori. a6 Aa, Tat,
c aa a fost bunvoin înaintea ta. 2 7 Ori-

ce-mi este dat mie de ctr Tatl meu, i ni-

meni nu cunoate bine pe Fiul decât numai Tatl,
nici pe Tatl nu-i cunoate bine cineva decât

numai Fiul, i acela cruia ar voi fiul s-i des-

copere.
Chem la sine pe amrâi.

2 » Venii cu mine toi cei ostenii i împo-

vrai, i eu v voi odihni pe voi. 29 Luai ju-

gul meu asupra voastr i învai dela mine
c blând sunt i smerit cu inima, i vei afl
rpaus sufletelor voastre. 30 Cci jugul meu
este bun i povara mea uoar.
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PARTEA 12.

Ucenicii smulg spice Sâmbta. Iisns vindec pe om\U
cu mâna uscat.

într'acel timp merse Iisus Sâmbta prin s-
mnturi; i ucenicii si flmânzir i începur
s smulg spice i s mnânce, a Iar fariseii

vzând, ziser lui : iat ucenicii ti fac ce nu se

cade a face Sâmbta. 3 Iar el zise lor: au n'ai

cetit ce fcu David când flmânzi, i cei care

erau cu dînsul? 4 Cum într în casa lui Dum-
nezeu i manc pânile punerii înainte, ceeace
nu se cdea lui s mnânce, nici celor care erau

cu dînsul, fr numai preoilor ? 5 Sau n'ai
cetit în lege c Sâmbta preoii spurc Sâmbta
în sanctuar, i sunt fr vin ? 6 Dar zic vou,
c aci este ceva mai mare decât sanctuarul. 7 i
dac ai fi tiut ce însemneaz; «mil voesc,

iar nu jertf», n'ai fi osândit pe cei fr vin.
8 Cci Domn al Sâmbetei este Fiul omului. 9 i
trecând de acolo veni în sinagoga lor. IO i
iat un om având mâna uscat i-1 întrebar
pe dînsul, zicând: oare cade-se a tmdui Sâm-
bta? Pentru ca s-1 învinueasc pe dînsul.
11 Iar el, le zise: care om va fi între voi care

va avea o oaie, i dac aceasta va cdea Sâm-
bta în groap, au nu o va apuc i o va ridic?
ia Cât de mult deci se deosebete un om de
oaie! Deaceea se cade a face bine Sâmbta.
J 3 Atunci zice omului: întinde mâna ta i el o

întinse i se fcu sntoas ca cealalt. x 4 Iar

fariseii ieind s sftuir împrotiva lui cum s-1
piarz. J 5 Dar Iisus cunoscând se deprta
de acolo

;
i-i urmar muli, i-i tmdui pe toi.

16 i-i cert ca s nu-1 deâ pe fa, *7 Ca s
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se împlineasc ce s'a zis prin Isaia profetul, care

zice: l8 «Iat Fiul meu pe care l-am ales, iubi-

tul meu întru care a binevoit sufletul meu
;
pune-

voi spiritul meu peste dînsul i judecat pgâ-
nilor va vesti» 19 «Nu se va cert, nici va
strig, nici va auzi cineva în drumuri glasul

lui 2° Trestie sdrobit nu va frânge, i fetil
ce face fum nu va stânge, pân ce va fi pornit

judecata spre biruin. 2 * i în numele lui vor

ndjdui neamurile pgâne».
Iisus vindec pe un îndrcit, dojenete blstemarea fari-

seilor i refuz a face minuni.
23 Atunci i-se aduse un demonizat orb i mut

;

i-1 tmdui, încât mutul gria i vedea. 33 i se

mirau toate gloatele i ziceau : nu cumva acesta

este Fiul lui David ? 24 Iar fariseii auzind, ziceau

:

acesta nu scoate afar demoni decât prin Beel-

zebul, ca stpân peste demoni. 2 5 Dar cunoscând
gândurile lor, le zise : orice împrie desbinându-
se în sine este pustiit, i orice ora sau cas des-

binâiidu-se în sine nu va st. 26 i dac satana
scoate afar pe satana, s'a desbinat în »ine ; deci

cum va st împria lui ? 2 7 i dac eu scot

afar prin Beelzebul pe demoni, fiii votri prin

cine ii scot afar ? Deaceea ei vor £ "judec-

torii votri. 28 Iar dac eu prin spirit duinne-

zeesc scot afar pe demoni, a ajuns deci la voi

împria lui Dumnezeu. 2 9 Sau cum poate
cineva s între în casa celui tare i s-i r-
peasc sculele, dac nu va fi legat mai întâiu

pe cel tare, i atunci îi va prda casa ? 30 Cine
nu este cu mine, împrotiva mea este, i cine nu
strâuge cu mine, risipete. 31 Deaceea zic vou,
moe post ^? (iefiiiiajre vor fi iertei@ oan&iulor
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dar defimarea spiritului nu va fi iertat. 32 i
oricine va fi zis cuvânt împrotiva Fiului omului,

iertat va fi lui ; dar oricine va fi zis împrotiva

spiritului sfnt, nu va fi iertat lui nici în veacul

acesta, nici în cel viitor. 33 Sau spunei c
pomul este bun, i rodul lui bun ; sau spunei
c pomul este ru i rodul lui ru, cci din rod

se cunoate pomul. 34 Pui de viper, cum pu-

tei vorbi cele bune, fiind voi ri ? Cci din pri-

sosul inimei vorbete gura. 35 Omul bun din

comoar bun scoate afar cele bune; i omul
ru din comoar rea scoate afar cele rele. 36 i
zic vou c orice cuvânt nefolositor pe care-1

vor zice oamenii, vor da despre dînsul socoteal
în zi de judecat. 37 Cci din cuvintele tale

vei fi îndreptit, i din cuvintele tale vei fi osân-

dit. 38 Atunci îi rspunser unii dintre crtu-
rari i farisei^ zicând . învtorule, voim dela

tine s vedem un seiwn. 39 Iar el rspunzând,
le zise : un neam ru i desfrânat cere semn,
i semn nu se va da lui, decât semnul lui Iona
profetul. 40 Cci dup cum Iona fu în pânte-

cele chitului trei zile* i trei nopi, astfel va fi

Fiul omului în inima pmântului trei zile i trei

nopi. 41 Brbaik din Ninevi se vor scul la

judecat cu neamul acesta i îl vor osândi ; c
ei s'au pocit la predica lui Iona, i iat mai
mult decât Iona este aci. 4 2 O împrteas de-

la miazzi se va ridic la judecat cu neamul
acesta i-1 va osândi, c veni dela marginile

pmântului s asculte înelepciunea lui Solomon,
i iat mai mult decât Solomon este aci. 43 Iar

când spiritul necurat va fi ieit din om, umbl
prin locuri fr ap cutând repaiw, f uu g-
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sete. 44 Atunci zice: m voi întoarce la casa

mea de unde am ieit, i venind o afl deer-
tat, mturat i gtit. 45 Atunci se duce i
ia cu sine alte apte spirite mai rele decât el,

i Intrând locuesc aci; i se fac cele depe urm
ale omului aceluia mai rele decât cele dintâiu.A se va întâmpl i acestui neam ru.

Iisus arat cine e adevrata sa ruda.

4 6 înc vorbind el gloatelor, iat muma i fraii

lui stteau afar, cutând s-i vorbeasc. 47 i
zise lui oarecine: iat muma ta i fraii ti stau

afar cutând s-i vorbeasc. 48 Iar el rspun-
zând, zise celui care îi spunea : cine este muma
mea, i cine sunt fraii mei ? 49 i întinzând

mâna sa spre ucenicii si, zise: iat muma mea
i fraii mei; 5° Cci oricine va fi fcut voia

Tatlui meu care este în ceruri, acela îmi este

frate i sor i mum.
PARTEA 13.

Pilda eu smntorul, aluatul, gruntele d-e mutar i
altele patru.

In
acea zi ieind Iisus din cas, edea lâng

mare. 3 i se adunar la dînsul gloate multe,

încât el într în vas ca s az, i toat gloata

sttea pe rm. 3 i le cuvânt lor multe în

pilde, zicând: Iat, iei smntorul s samene.
4 i smnând el unele smâne czur lâng
cale, i venind paserile le mâncar. 5 Iar al-

tele czur pe loc pietros, unde nu aveau p-
mânt mult, i îndat rsrir pentru c nu aveau
pmânt adânc, 6 Rsrind îns soarele fur
arse de ari, i pentru c nu aveau rdcin
se uscar. 7 Iar altele czur peste spini, i
crescur spini i le înbuir. 8 Altele czur
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peste pmântul cel bun i deter rod, wiu 6

sut, alta asezeci, alta treizeci. 9 Cine are ure-

chi, s auz. IO i apropiindu-se ucenicii, îi zi-

ser : pentru ce le vorbeti în pilde ? J r Iar el

rspunzând, le zise: pentru c vou vi-s'a dat

s cunoatei tainele împriei cerurilor, dar ace-

lora nu li-s'a dat. Ia Cci cine are, i-se va da
i va avea de prisos ; iar cine nu are, i ce are

se va lu dela dînsul. *3 Deaceea le vorbesc

în pilde, cci gloatele vzând nu vd i auzind

nu aud, nici nu pricep. J 4 i se împlinete cu

dînsele profeia lui Isaia, ceeace zice: «cu

auzul vei auzi, dar nu vei înelege, i vzând
vei vedea, dar nu vei cunoate. *5 Cci s'a

îngrat inima acestui popor, i cu urechile a

auzit greu, i a închis ochii lui, ca nu cumva s
vaz cu ochii, i s auz cu urechile, i s îne-
leag cu inima, i s se întoarc ca s-i vindec

pe ei». l6 Fericii sunt ochii votri c vd, i
urechile voastre c aud. *7 Cci adevr zic

vou c muli profei i drepi au dorit s vaz
ce vedei, i n'au vzut, i s auz ce auzii, i
n'au auzit. l8 Deci voi, ascultai pilda sm-
ntorului. x 9 Oricine aude cuvântul împriei
i nu înelege, vine vicleanul i rpete ce este

smnat în inima lui; acesta este la care s'a

smnat lâng cale. ao Iar ce s'a smnat pe
loc pietros, acesta este care aude cuvântul i în-

dat cu bucurie îl primete; 2I Dar nu are

rdcin în sine, ci este pân la un timp, i
întâmplându-se strâmtorare sau gonire pentru

cuvânt îndat s smintete. aa Iar ce s'a s-
mnat în spini, acesta este care aude ouvântul,

dar grija lumii i înelciunea bogiei înbuoste
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cuvântul, i s face neroditor. »s Iar ce s'a

smnat pe pmântul bun, acesta este care aude

cuvântul i înelege, care rodete i face unul

o sut, altul asezeci, altul treizeci. 3 4 Alt pild
le puse lor înainte, zicând: se aseamn îm-

pria cerurilor omului, care seamn smân
bun în arina sa. 2 5 Dar dormind oamenii, veni

vrjmaul lui i smn neghin între grâu i
se duse. 26 Iar când crescu verdeaa i fcu
rod, atunci se art i neghina. 2 7 i venind

slugile stpânului casei, îi ziser : Doamne, oare

nu ai smnat smân bun în arina ta? De
unde este dar neghina ? 28 Iar el le zise : un
om vrjma a fcut aceasta. i dînii îi zic:

voeti dar s ne ducem s'o alegem? 29 Iar el

zice : nu, ca nu cumva alegând neghina s smul-

gei împreun cu dînsa i grâul. 3° Lsai s
creasc amândou împreun pân la seceri, i
în timpul seceriului voi zice secertorilor : ale-

gei mai întâiu neghina i legai-o snopi ca s
fie ars, iar grâul strângei-1 în grânarul meu.
31 O alt pild le puse înainte, zicând : împr-
ia cerurilor este asemenea unui grunte de
mutar, pe care luându-1 un om îl samn în

arina sa ; 32 Este mai mic decât toate smân-
ele, dar când a crescut, este mai mare decât

legumele i se face pom, încât vin paserile

cerului i stau în ramurile lui. 33 O alt pild
le vorbi : împria cerurilor este asemenea unui

aluat, pe care luându-1 o femeie 1-a ascuns în

trei msuri de fin pân ce s'a dospit tot.

34 Toate acestea le vorbi Iisus în pilde gloate-

lor, i fr pild nu le vorbi nimic, 35 Ca s
ge împlineasc ce s'a zis prin profetul, care zice

:
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«doschide-voi gura mea în pilde, spune-voi tare

cele ascunse dela întemeierea lumii». 3Q Atunci

lsând gloatele se duse în casa sa; i se apro-

piam de dînsul ucenicii lui, zicând: desluete-
ne nou pilda cu neghina arinei. 37 Iar el rs-
punzând, zise- cel care samn smâna cea
bun este Fiul omului, 38 Iar arina este lumea

;

smâna cea bun, acetia sunt mi împriei, iar

neghina sunt fiii celui ru. 39 Vrjmaul caro

a smnat-o este diavolul; iar seceriul est»

sfâritul lumii, i secertorii sunt îngerii. 4° Deci
dup cum se alege neghina i se arde în foc,

astfel va fi la sfâritul lumii. 41 Va trimite Fiul

omului pe îngerii si i vor culege din împr-
ia lui toate smintele i pe cei care fac fr-
delegea. 42 i îi vor arunc pe ei în flacra
focului; acolo va fi plângerea i scrânirea din-

ilor. 43 Atunci drepii vor strluci ca soarele

în împria Tatlui lor. Cine are urechi, s
auz. 44 împria cerurilor este asemenea
unei comori ascuns în arin, pe care gsind-o
un om a ascuns-o, i de bucurie pentru ea se

duce i vinde toate câte le are i cumpr a-
rina aceea. 45 împria cerurilor este iar}
asemenea unui om negustor, cutând mrgri-
tare bune. 46 i gsind un mrgritar de mult
pre

;
ducându-se vâudu tot ce avea i-1 cumpr.

47 împria cerurilor este iar asemenea unui

nvod aruncat în mare i care prinde de tot

felul; 48 Pe care când s'a umplut trgându 1

nvodarii pe rm i aezându-se au ales în vase
ce er bun, iar ce era ru au aruncat afar. 49 Asi -

fel va fi la sfâritul lumii ; vor iei îngerii i vor

despri pe cei ri din mijlocul drepilor. 5° i
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li vor arunca pe dînii în flacra focului; acolo

v fi plângerea i scrâni rea dinilor. 51 Ai
îneles toate acestea ? Ei îi rspund : aa Doamne.
52 Iar el le zise : de aceea orice crturar care a

fost fcut ucenic al împriei ceriurilor este ase-

menea unui om, stpân al casei, care scoate

din comoara sa cele noi i cele vechi.

Iisus despreuit în patria sa.

53 i a fost când sfâri Iisus pildele acestea,

se duse de acolo. 54 i venind în patria sa îi

înv pe dînii în sinagoga lor, încât ei stteau
uimii i ziceau : de unde are acesta înelepciu-

nea aceasta i puterile. 55 Oare nu este ci fiul

teslarului ? Nu se numete oare muma lui Mria
i fraii lui Iacob i Iosif i Simon i Iuda?
56 i surorile lui nu sunt oare toate la noi?

Deci de unde are dînsul toate acestea? 57 i se

smintiau întru el. Iar Iisus le zise : nu este un pro-

fet despreuit decât în patria i casa sa. 58 i
nu fcii aci multe minuni pentru necredina lor.

PARTEA 14.

Uciderea lui Iuan Boteztorul.

In
timpul acela auzi Irod tetrarhul vestea de-

spre Iisus. 2 i zise oamenilor si: acesta

este Ioan Boteztorul ; el s'a sculat dintre mori,
i de aceea puterile lucreaz în el. 3 Pentru c
Irod prinzând pe Ioan îl leg i-1 puse în în-

chisoare pentru Erodiada, femeia lui Filip, fra-

tele su. 4 Cci Ioan îi zicea: nu i-se cuvine

ie s'o aibi pe dînsa. 5 i voind s-1 omoare
se temu de gloat, c-1 avea pe dînsul ca pe
un profet. 6 i srbtorindu-se ziua naterii lui

Irod, fiica Erodiadei juca înaintea oaspeilor i
plcu lui Irod ; 7 De aceea cu jurmânt fgit-

5*
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dui s-i dea orice ar cere. 8 Iar ea îndemnat
fiind de muma sa, d-mi, zice, aci pe disc capul

lui Ioan Boteztorul. 9 i întristându-se împ-
ratul pentru jurmânt i pentru cei cari edeau
împreun cu el la mas porunci s se dea, IO i
trimiând tie capul lui Ioan în închisoare. x I i
se aduse capul lui pe un disc i fu dat fetei i-Z

duse mumei sale. Ia i venind ucenicii lui, luar
corpul mort i-1 îmormântar, i ducându-se

deter de tire lui Iisus.

Iisus satur 5000 oameni.

13 Iar Iisus auzind se deprta de acolo într'un

vas în loc pustiu la o parte, i auzind gloatele îi

urmar pe jos din oraele lor. J 4 i ieind vzu
gloat multa, i i-se fcii mil de ei i tmdui
pe bolnavii lor. *5 i fcându-se sear se apro-

piar de dînsul ucenicii zicând : pustiu este locul

i ceasul a trecut acum ; deci d drumul gloatelor,

ca ducându-se în sate s-i cumpere de mâncare.
16 Iar Iisus le zise: n'au trebuin s se duc;
dai-le voi s mnânce. J 7 Dar dînii îi zic: nu
avem aci decât cinci pâini i doi peti. l8 i le

zise: aducei-mi acestea aci. *9 i poruncind ca

gloatele s eaz la mas pe verdea, luând cele

cinci pâini i cei doi peti, cutând spre cer bine-

cuvânta, i frângând, dete ucenicilor pânile, iar

ucenicii gloatelor. 3° i mâncar toate i se sa-

turar, i strânser prisosul de frmituri dou-
sprezece couri pline. 2I Iar cei cari mâncaser
erau brbai ca la cinci mii, afar de femei i copii.

Iisus umbl pe mare i d mân de ajutor lui Petru

care er s se înece.

» a i îndat sîli pe ucenicii si sa între în vas

i s treac înaintea lui de cealalt parte, pân
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ce va fi dat drumul gloatelor. a3 i dup ce a

dat drumul gloatelor se sui pe munte la o parte

ca s se roage. i fcndu-se sear er singur

acolo. 34 Iar vasul er acum în mijlocul mrii,
muncindu-se de valuri ; de oarece vântul er îm-

potrivitor. 2 5 i la a patra straj din noapte veni

la dînii, umblând pe mare. a6 Vzându-1 dar

ucenicii umblând pe mare se spimântar, zicând

c este o nluc, i de fric strigar. 2 7 Dar
Iisus indat le vorbi zicând, îndrsnii, eu sunt

;

nu v temei. a8 i rspunzându-i Petru zise:

Doamne, dac eti tu, poruncete s viu la tine

pe ap. a9 Iar el zise : vino. i dându-se jos din

vas, Petru merse pe ap i veni la Iisus. 30 V-
zând îns cântul tare se temu, i începând a se

afund în mare strig, zicând: Doamne, scapa-m.
31 Atunci Iisus îndat întinzând mâna îl apuc
i îi zise: puin credinciosule, pentru ce te ai

îndoit ? 32 i suindu-se ei în vas se potoli vântul.

33 Iar cei din vas venind, se plecar înaintea

lui zicând: adevrat Fiul lui Dumnezeu eti.

Iisus vindec pe toi aceia cari se ating de dînsul.

34 i trecând venir în pmântul Genezaret.
35 Dar cunoscându-1 oamenii locului aceluia, tri-

miser în tot inutul acela i-i aduser pe toi bol-

navii, 36 i-i rugau ca numai s ating ciucurii

vestmântului su, i câi au fost atini, fur sc-
pai cu desvârire.

PAETEA 15.

Iisus osândete i dojenete poruncile omeneti.

Atunci veniau la Iisus crturarii i fariseii din Ieru-

salim, zicând : 2 Pentru ce ucenicii ti calc
rânduiala btrânilor? Cci nu-i spal manile
când mnânc pane. 3 Iar el rspunzând le
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zise, pentru ce i voi clcai porunca lui Dum-
nezeu pentru rânduiala voastr? 4 Cci Dum-
nezeu a zis: «cinstete pe tatl tu i pe muma
ta, i cine vorbete de ru pe tat sau pe mu-
m, s moar negreit», 5 Iar voi zicei: cine

va fi zis tatlui sau mumei: druit este Domnu-
lui orice ai folosi dela mine ; acela neaprat nu
va cinsti pe tatl su ori pe muma sa. 6 Deci ai
desfiinat legea lui Dumnezeu pentru rânduiala

voastr. 7 Farnicilor, bine a profetizat despre

voi Isaia, zicând :
8 «Poporul acesta cu buzelem cinstete, dar inima lor departe este de mine;

9 în zadar m cinstesc învând învturi, ce

sunt porunci omeneti». IO i chemând la sine

gloata le zise lor: ascultai i înelegei; XI Nu
ce într pe gur spurc pe om, ci ce iese din

gur, aceea spurc pe om. ia Atunci apropi-

indu-se ucenicii îi zic: tii c fariseii auzind cu-

vântarea s'au smintit? 13 Iar el rspunzând
zise: orice rsad, pe care nu 1-a sdit Tatl meu
cel ceresc, va fi desrdcinat. r 4 Lsai-i pe
dînii ; orbii sunt arttori de drum la orbi ; iar

un orb dac va art drumul la alt orb, amân-
doi vor cdea în groap. r 5 Atunci rspunzând
Petru îi zise : desluete nou pilda aceasta, l6 Iar

el zise: i voi nu pricepei înc? *7 Nu în-

elegei, c orice într in gur se duce în pân-

tece i se arunc în iei toare? l8 Dar cele ce

pornesc din gur ies din inim, i acelea spurc
pe om. 19 Cci din inim ies gândiri rele, omo-
ruri, preacurvii, desfrânare, furturi, mrturii min-

cinoase, defimri. 2° Acestea sunt care spurc
pe om, dar a mânca cu mâni nesplate nu
spurc pe om.
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Cananeanca este ascultat.

flI i ieind de acolo Iisus se duse în prile
Tirului i Sidouului. 22 i iat o femee Canaanee
ieind din lturile acelea strig, zicând : miluete-m Doamne, Fiul lui David; fiica mea este nimi-

cit ru de demon. 2 3 Iar el nu îi rspunse un
cuvânt. i apropiindu-se de dînsul ucenicii si îl

rugau, zicând : d-i drumul c strig în urma
noastr. 2 4 i rspunzând zise : nu sunt trimis

decât la oile cele pierdute de casa lui Israel.

a 5 i venind ea i-se închin zicând: Doamne
ajut-mi. 26 Iar el rspunzând zise: nu se cu-

vine a lu pânes copiilor i a o arunc cânilor.

«7 i ea zise: aa este, Doamne, dar i cânii

mnânc din frmiturile ce cad dela masa stpâ-
nilor lor. 28 Atunci rspunzând Iisus îi zise : fe-

inee, mare este credina ta; fie ie cum voeti.

i se însnto fiica ei din acel ceas.

Bolnavii însntoai.
29 i trecând de acolo, Iisus se duse lâng

marea Galilei i suindu-se pe munte ezii acolo
«o i venir la dînsul gloate multe, având cu

dînsele chiopi, orhi, mui, strâmbi i ali muli,
i-i aruncar lâng picioarele lui i el îi tmdui.
a» Astfel c gloata se minun vzând pe mui vor-

hind,pe strâmbi sntoi, pe chiopi umblând i pe
orbi vzând; i mrir pe Dumnezeul lui Israel.

Osptarea a 400 âe brbai.
32 Atunci Iisus chemând la sine pe ucenicii si

zise: îmi este mil de gloat, c de trei zile

acum struesc lâng mine i nu au ce s m-
nânce

;
i a le da drumul nemâncate nu voesc,

ca nu cumva s leine de foame pe drum. 33 Iar

ucenicii îi zic ; de unde avem noi în pustie atâ-
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tea pani, în cât s saturm atâta gloat ? 34 i
Iisus le zice : câte pani avei ? Iar ei zic : apte,
i puini petiori. 35 i porunci gloatelor s
az jos pe pmânt, 36 i luând cele apte
pani i peti, mulumind frânse i dete uceni-

cilor, iar ucenicii gloatelor. 37 i mâncar toi
încât s saturar, i luar prisosul de frmturi,
apte couri pline. 38 Iar cei cari mâncar
erau patru mii de oameni, afar de femei i
copii. 39 i dând drumul gloatelor se sui în vas
i veni în lturile Magdalei.

PARTEA 16.

Fariseii i sadnceii cer an semn ceresc. Aluatul fariseilor.

Oi apropiindu-se fariseii i saduceii ispitind ce-

^ rur dela dînsul s le arate un semn din cer.
3 Iar el rspunzând le zise : când se face sear
zicei senin va fi, pentru c cerul este rou

;

3 i dimineaa zicei : astzi furtun va fi, pentru

c cerul este rou, turburându-se. Faa cerului

tii s'o judecai, dar semnele timpurilor nu le

putei judeca ? 4 Un neam ru i desfrânat cere

semn, i semn nu se va da lui, afar de sem-
nul lui Iona. i lsându-i plec. 5 i venind
ucenicii lui în cealalt parte uitar s ia pani.
6 Iar Iisus le zise : luai aminte i ferii-v de
aluatul fariseilor i saduceilor. 7 i ei se gân-
diau întru sine, zicând c pani nu luarm. 8 Dar
Iisus înelegând zise: ce v gândii în îni-v
puin credincioilor, c nu luari pani? 9 Nu
pricepei înc, nici nu v aducei aminte de cele

cinci pani ale celor cinci mii i câte couri
luari? *« Nici de cele apte pani ale celor

patru mii i câte couri luari? IX Cum nu
pricepei c nu despre pani v zisei? ci ferii-
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v de aluatul fariseilor i saduceilor. « Atunci

înelesr c nu zise, ca dînii s se fereasc
de aluatul panii, ci de învtura fariseilor i
saduceilor.

Mrturisirea lui Petru i cheile.

13 i venind Iisus în prile Cesarei lui Filip

întreb pe ucenicii si, zicând : pe cine numesc
oamenii c este Fiul omului? *4 Iar ei rspund:
unii pe Ioan Boteztorul, alii pe Elie, i alii pe
Ieremia sau pe unul dintre profei. x 5 Dar voi,

zice el, cine zicei c sunt eu? l6 Atunci rs-
punzând Simon Petru zise: tu eti Hristosul,

Fiul lui Dumnezeu cel viu. *7 i rspunzând
Iisus îi zise: fericit eti, Simone, fiul lui Iona, c
trup i sânge nu i-au descoperit ie, ci Tatl
meu cel din ceruri. *s [ eu Z \G ie c tu eti
Petru, i pe aceast piatr voi cldi biserica

mea, i porile iadului nu vor fi mai tari fa
de dînsa. l 9 i voi da ie cheile împriei ce-

rurilor, i ce vei fi legat pe pmânt va fi legat

în ceruri, i ce vei fi deslegat pe pmânt va fi

deslegat în ceruri. ao Atunci porunci ucenicilor

ca s nu spun nimnui c el este Hristosul.

întâia vestire despre suferinele i moartea sa. Trebue
s urmm dup urmele mântuitorului.

31 De atunci începu Iisus s spun ucenicilor

si, c trebue ca el s mearg la Ierusalim
i s sufere multe dela btrânii, i dela mai
marii preoilor i dela crturari, i s fie omo-
rât i a treia zi s se scoale. 2a i luându-1
la o parte, Petru începu s-1 certe zicând:
milostiv s-i fie Dumnezeu, Doamne ; nu va fi

pentru tine aceasta. 23 jar ei îutorcându-se zice

lui Petru : mergi înapoia mea, satan ; sminteal
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eti pentru mine, c tu nu ai în gând cele ce

sunt ale lui Dumnezeu, ci cele ce sunt ale oame-
nilor. 2 4 Atunci lisus zise ucenicilor si: dac
voete cineva s vie dup mine, s se lapede

de sine i s ia crucea sa i s-mi urmeze.
35 Cci cine va fi voit s-i scape sufletul îl va
pierde pe el; dar cine va fi pierdut sufletul su
pentru mine, îl va afl. 26 Pentru c ce va
folosi omul, dac va fi câtigat lumea întreag,

iar sufletul su îl va fi pierdut; sau ce va da
omul în schimb pentru sufletul su? 2 7 Cci
Fiul omului are s vie în mrirea Tatlui su
cu toi îngerii si i atunci va rsplti fiecruia

dup fapta sa. a8 Adevr zic vou, sunt unii

din cei de fa cari nu vor gust moarte pan
ce nu vor fi vzut pe Fiul omului venind în

împria lui.

PARTEA 17.

Schimbarea la faa.

Si
dup ase zile lisus ia cu sine pe Petru i

9
pe Iacob i pe Ioan fratele lui, i-i duce pe

dinii pe un munte înalt la o parte. a i se

schimb la fa înaintea lor, i strluci faa lui

ca soarele i vesmintele lui s fcur albe ca

lumina. 3 i iat li-se art lor Moi se i Elie,

vorbind împreun cu dînsul. 4 Atunci începând

Petru zise lui lisus: Doamne, este bine ca s
fim aici; dac voeti voi face aci trei colibi,

ie una i lui Moise una i lui Elie una. 5 Vor-

bind el înc iat un nor luminos îi umbri pe

dînii, i iat un glas din nor zicând: acesta

este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit;

ascultai de dînsul. 6 i auzind ucenicii czur
cu faa lor la pmânt i s temur foarte. 7 i
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Iisus se apropie i atingându-i, zise: sculai-v
i nu v temei. 8 Iar ei ridicându-i ochii nu
vzur pe nimeni decât numai pe Iisus. 9 i
dându-se ei jos depe muntele acela le porunci

Iisus, zicând: nimnui s nu spunei vedenia
pân când Fiul omului se va fi sculat dintre

mori. i° i-1 întrebar pe el ucenicii, zicând :

pentru ce zic dar crturarii, c trebue s vie

mai întâiu Elie? IX Iar el rspunzând zise: Elie

vine într'adevr i va întocmi iar tot. I2 Dar eu
v zic c Elie a i venit, îns ei nu l-au cunoscut,

ci fcur cu dînsul câte au voit; astfel i Fiul

omului va suferi dela dînii. *3 Atunci îneleser
ucenicii c el le vorbise despre Ioan Boteztorul.

Vindecarea lunateeului.

J 4 i mergând ei spre gloat, veni la dînsul

un om czând în genuchi la el. j s i zicând:

Doamne, fie-i mil de fiul meu, c este lunatec

i sufer ru; cci de multe ori cade în foc i
de multe ori în ap. l6 i l-am adus la ucenicii

ti, dar ei nu putur s-1 tmduiase. x 7 Iar

Iisus rspunzând zise : neam necredincios i su-

cit, pân când voi fi cu voi? Pân când v voi

îngdui? Aducei-1 la mine aci. l8 i Iisus îl

cert, i demonul iei dela dînsul, i copilul fu

tmduit din ceasul acela. J 9 Atunci apropiindu-

se ucenicii de Iisus la o parte ziser : pentru ce
noi nu puturm s-1 dm afar pe el? 2° Iar el

le zise: pentru necredina voastr; cci adevr
zic vou, dac ai avea credin cât un grunte
de mutar, vei zice muntelui acestuia : treci de
aici colo, i va trece, i nimic nu va fi cu ne-

putin pentru voi. 2I Dar acest fel de demoni
au iese decât numai cu rugciune i post.
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A doua vestire a patimilor sale.

a* i fiind ei în Galiiea le zise Iisns : Fiul omu-
lui are s fie dat în mâni de oameni. =3 i-1

vor omorî i a treia zi se va scul; iar ei se

întristar foarte.

Tributul templului.

34 i venind ei în Capernaum, se apropiar de
Petru cei care strâng jumtatea de siclu i zi-

ser: învtorul vostru nu pltete jumtatea de

siclu ? 2 5 El zice : aa. i întrând în cas, Iisus

îi apuc înainte zicând : ce i-se pare, Simone ?

împraii pmântului dela cine iau dri sau bir ?

Dela fiii lor sau dela strini? 26 Dela strini, zice

el. Aa dar, îi zise Iisus, fiii sunt scutii. 27 Dar
ca s nu le fim spre sminteal, ducându-te la

mare, arunc o undi i petele care va fi ieit

întâiu ia-1, i deschizând gura lui, vei afl un
statir; pe acela luându-1, d-1 lor pentru mine
i pentru tine.

PARTEA 18.

Despre umilina copilreasc. Sminteal.

In
ceasul acela se apropiar ucenicii de Iisus

zicând : cine este oare mai mare în împria
cerurilor? 3 i chemând la sine pe un copil îl

puse în mijlocul lor. 3 i zise : adevr zic vou,
dac nu v vei întoarce i s fii ca copiii, nu
vei într în împria cerurilor. 4 Deci ori-

cine se va smeri pe sine ca acest copil, acela

este mai mare în împria cerurilor. 5 i cine

va fi primit pe un copil ca acesta în numele
meu, pe mine m primete. 6 Iar cine va fi

sminteal unuia din aceti mici cari cred în

mine, mai de folos îi este s se atârne de gâtul

lui o piatr de moar i s fie afundat în adân-
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cui mrii. 7 Vai lumii din pricina smintelilor;

cci treime ca smintelele s vin, dar vai omu-
lui aceluia prin care vine sminteala. 8 Deci

dac mana ta sau piciorul tu te smintete,

taie-1 i arunc- Z dela tine; este bine pentru

tine ca s întri în via, strâmb sau chiop,

decât având dou mâni sau dou picioare s
fii aruncat în focul cel vecinie, 9 i dac ochiul

tu te smintete, scoate-1 i arunc-^ dela tine;

este bine pentru tine s întri cu un ochiu în

via, decât având doi ochi s fii aruncat în

para focului. i° Vedei s nu despreuii pe
vreunul dintre aceti mici, cci zic vou c în-

gerii lor în ceruri totdeauna privesc faa Tatlui
meu care este în ceruri. JI Cci Fitil omului

a venit ca s mântuiasc pe cel pierdut. Ia Ce vi-

se pare? Dac un om are o sut de oi i s
rtcete una dintre ele, au nu lsând pe cele

nouzeci i nou în muni, plecând caut pe cea

rtcit? 1 3 i dac se întâmpl ca s'o afle,

adevr zic vou c se bucur de ea mai mult

decât de cele nouzeci i nou, care nu se r-
tciser. 14 Astfel fiind y

nu este voin înaintea

Tatlui vostru, care este în ceruri, ca s piar
unul dintr'aceti mici.

Puterea cheilor.

J 5 i dac îi va fi greit ie fratele tu, mergi
i ceart-1 între tine i el singur ; dac va fi as-

cultat de tine, ai câtigat pe fratele tu. l6 Iar

dac nu va fi ascultat, ia cu tine înc unul sau
doi, ca prin gura a doi sau trei martori s fie

statornicit orice cuvânt. *7 i dac nu va fi as-

cultat de dînii, spune bisericei ; iar dac nu va
fi ascultat nici de biseric, s-i fie ca pgânul
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i vameul. î8 Adevr zic vou, cate vei fi legat

pe pmânt vor fi legato îu cer; i câte vei fides-

legat pe pmânt vor fi deslegate îa cer. J 9 Iar
zic vou, c dac doi dintre voi se vor învoi

pe pmânt asupra oricrui lucru ce vor cere,

va fi dat lor dela Tatl meu care este în ceruri.

20 Cci unde sunt doi sau trei adunai în numele
meu, acolo sunt eu în mijlocul lor.

Despre îngduirea i împcarea freasc i despre pilda

datornicului mare.
2 r Atunci apropiindu-se de el Petru îi zise

:

Doamne, de câte ori îmi va grei fratele meu i-i

voi iert lui? Pân de apte ori ? 22 Iisas îi zice:

nu zic ie pân de apte ori, ci pân de apte-
zeci de ori apte. 2 3 De aceea împria ceru-

rilor este asemenea unui om împrat, care voi s
fac socoteal cu slugile sale. 2 4 i începând s
fac socoteal, i-se aduse unul care-i dator zece
mii de talani. 2 5 Dar ne având el cu ce s
plteasc, domnul su porunci ca s fie vândut
el i femeea i copiii i toate câte avea, i s
se plteasc. 26 Deci czând sluga la pmânt
i-se închin, zicând : Doamne, îngâdueto-m i-
i voi plti tot. 2 7 Iar domnul acelei slugi

având mil de dînsul îi dete drumul, i-i iert
datoria. 28 i ieind aceea slug, gsi dintre

cei care erau împreun slugi cu dînsul pe unul

care îi dator o sut de dinari, i punând mâna
pe dînsul îl strângea de gât, zicând : pltete-
mi, dac eti dator. 29 Deci czând la pmânt
cel împreun cu el slug îl rug, zicând : îng-
duete-m i-i voi plti tot. 3° Dar el nu voia,

ci ducându-se îl arunc în închisoare pân ce va
plti datoria. 8* Deci slugile cele împreun cu
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dînsui! vzând cele întâmplate se întristar foarte

i ducându-se lmurir domnului lor toate cele

petrecute. 33 Atunci chemându-1 la sine dom-
nul su îi zice: slug rea, toat aceea datorie

i-am iertat-o, fiindc m'ai rugat: 33 Oare nu
se cdea ca i tu s ai mil de cel împreun
cu tine slug, dup cum i eu am avut mil de

tine? 34 i mâniindu-se domnul su îl dete pe
mâna chinuitorilor pân ce-i va fi pltit toat
datoria. 35 Astfel i Tatl meu cel ceresc va
face vou, dac nu ve-i fi iertat din inimile

voastre fiecare fratelui su.
PARTEA 19.

Rspunsul lui Iisus despre desprire i despre fameni.

Oi a fost când sfâri Iisus cuvintele acestea,

Y trecu din Galileia i veni în prile Iudeii pe din-

colo de Iordan. a i-i urmar gloate multe, i
le tmdui acolo. 3 i venir la dînsui fariseii,

ispitindu-1 i zicând: dac se cade omului s-i
lase femeia sa pentru orice cuvânt ? 4 Iar el

rspunzând zise: n'ai cetit c cel care i-a f-
cut dela început, «brbat i femeie i-a fcut?»
5 i zise: «de aceea va ls omul pe tatl su
i pe muma sa i se va lipi de femeia sa i
vor fi cei doi un trup», 6 încât nu mai sunt

doi, ci un trup. Deci aceeace Dumnezeu îm-
preun omul s nu despart. 7 Ei îi zic : pentru
ce dar Moise rândui a da carte de desprire
i a o ls? 8 Zice lor: fiindc Moise în ve-
derea învârtorii inimei voastre v dete voie
s lsai pe femeile voastre; dar dela început
n'a fost aa. 9 i eu zic vou c oricine va fi

lsat pe femeia sa nu pentru desfrânare i se

va fi însurat cu alta, svârete proacurvie
;
i cxm
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s'a însurat cu cea lsatsvârete vreacurvie. IO Zio

lui ucenicii: dac astfel este starea omului cu

femeia, nu este de folos a se însura. XI Iar el

zise lor: nu toi pricep cuvântul acesta, ci aceia

cror le este dat. Ia Cci sunt fameni cari

aa au fost nscui din pântecele mumei lor
;
i

sunt fameni pe care oamenii i-au fcut fameni

;

i sunt fameni care s'au fcut pe sine însui
fameni pentru împria cerurilor; cine poate

pricepe s priceap.
Iisus binecuvinteaz copiii,

13 Atunci i-se aduser copiii, ca s-i pun
manile peste dînii i s se roage; iar ucenicii

i-au înfruntat. *4 Dar Iisus le zise : lsai copiii

i uu-i oprii a veni la mine; cci împria
cerurilor este a unora ca acetia. *5 i punând
manile peste dînii se duse deacolo.

Tânrul avut.

18 i iat unul venind la dînsul zise: înva-
torule bune, ce lucru bun s fac, ca s am via
vecinic? I 7 Iar el îi zise: ce m întrebi de-

spre lucru bun ? Unul este cel bun, Dumnezeu

;

dar dac voeti s întri în via, pzete po-

runcile. l8 Care? zise el; iar Iisus zise: «nu
omori, nu svâri preacurvie, nu fur, nu mrtu-
risi mincinos, *9 Cinstete pe tatl tu i pe

muma ta, i iubete pe aproapele tu ca pe
tine însu-i». ao Zice lui tânrul : toate acestea

le-am pzit din tinerea mea; ce-mi lipsete

înc? ai zis -a iisus iui: dac voeti a fi de-

svârit, mergi vinde averea ta i d-o sracilor,

i vei avea comoar în cer, i vino urmeaz-
mi. aa Iar tânrul auzind cuvântul plec întris-

tat, cci ave& avuii multe. aa i Iisus nse
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ucenicilor si: adevr zic vou c cu greu va
într un avut în împria cerurilor. 3 4 i iar

zic vou c mai lesne este pentru o cmil s
treac printr'o ureche de ac decât pentru un
avut s între în împria cerurilor. 2 5 i au-

zind ucenicii s înfiorar tare zicând: cine dar

poate fi mântuit? 26 Iar Iisus uitându-se la

dînii le zise: la oameni aceasta este cu ne-

putin, dar la Dumnezeu tot este cu putin.
37 Atunci începând Petru îi zise: iat noi l-
sarm tot i-i urmarm ie ; deci ce vom avea
noi? a8 Iar Iisus le zise: adevr zic vou c
voi care mi-ai urmat mie, la naterea din nou,

când Fiul omului va fi ezut pe tronul mririi
sale, ve-i edea i voi pe dousprezece tronuri,

judecând pe cele dousprezece sminii ale lui

Israel. 39 i oricine care a lsat frai sau su-

rori sau tat sau mum sau femeie sau copii sau
arine sau case pentru numele meu, va primi
înmulit i va moteni via vecinic. 3° Muli
dar fiind întâia vor fi în min i fiind în urm
vor fi întâiu.

PARTEA 20.

Pilda cu lucrtorii tocmii.

Cci împria cerurilor este asemenea unui
om stpân de cas, care iei des de diminea
ca s tocmeasc lucrtori în viea sa. » i în-

voindu-se cu lucrtorii pe un denar ziua, îi tri-

mise în viea sa. 3 i ieind pe la al treilea

ceas vzu pe alii stând fr lucru în târg. 4 i
acelora le zise: mergei i voi în viea mea, i
ce este cu dreptul voi da vou. 5 i ei se du-

ser. Iezind iar pe la al aselea i al noulea
ceas fcu asemenea. 6 Ieind apoi pa la al
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unsprezecelea ceas gsi pe alii stând fr lucru,

i le zice: pentru ce stai aci toat ziua fr
lucru? 7 Ei îi zic: pentruc nimenea nu ne-a

tocmit. Zice lor: mergei i voi în viea mea, si

ce este cu dreptul vei primi. 8 i fcându-se
sear zice domnul viei ctr îngrijitorul lui:

cheam pe lucrtori i d plata, începând dela

cei depe urm pân la cei dintâiu. 9 i venind
cei depe la al unsprezecelea ceas primir câte

un dinar. IO i venind cei dintâiu socotiau c
vor primi mai mult, dar primir i dînii câte

un dinar. lI Primind îns cârtiau împrotiva

stpânului de cas. I2 Zicând: aceti din urm
au fcut un ceas, i i-ai pus d'o potriv cu noi

care am dus greutatea zilei i aria. 13 Iar el

rspunzând zise unuia dintre ei: prietene, nu-i
fac nedreptate ; oare nu te-ai învoit cu mine un
dinar? 14 Ia ce este al tu i pleac. Voesc s
dau acestui din urm ca i ie ;

i s Oare nu mi-se

cade mie s fac ce voesc cu ale mele ? Ori ochiul

tu este ru pentru c eu sunt bun ? l6 Astfel

vor fi cei din urm întâiu i cei dintâiu pe urm.
Cci muli sunt chemai, dar puini alei.

A treia vestire a patiniilor.
r 7 i mergând Iisus la Ierusalim lu la o parte

pe cei doisprezece ucenici i pe cale zise lor:

18 Iat mergem la Ierusalim i Fiul omului va
fi dat mai marilor preoilor i crturarilor, i-1

vor osândi la moarte ; 19 i-1 vor da în mâna
pgânilor ca s-1 batjocoreasc i s-1 biciucasc
i s-1 rstigneasc, dar a treia zi se va scul.

Copiii lui Zebedeu. Cearta pentru ntâietate.

ao Atunci s apropie de dînsul muma fiilor lui

Zebedeu cu fiii ei, plecându-se i cerând ceva
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dela el. 3I Iar el îi zise: ce voeti? Ea îi zice:

zi ca s eaz aceti doi fii ai mei unul de-a

dreapta ta i altul de-a stânga ta în împria ta.

22 Dar Iisus rspunzând zise : nu tii ce cerei.

Putei bea paharul pe care am s-1 beau eu — i
s fii botezai în botezul în care m botez eu ? —
Putem, îi zic ei. 2 3 i el le zice: într'adevr
vei bea paharul meu — i cu botezul cu care m
botez eu vei fi botezai,— dar a edea de-a dreapta
mea i de-a stânga mea nu este al meu a da ace-

asta, ci se va da acelora pentru care s'a gtit de
ctr Tatl meu. 2 4 i auzind cei zece s mâh-
nir adânc asupra celor doi frai. 2 5 Dar Iisus

chemându-i la sine zise : tii c domnitorii pgâ-
nilor îi stpâuesc pre acetia i cei mari între-

buineaz puterea asupra lor. 26 Nu astfel va fi

între voi ; ci care ar voi s fie mare între voi, va
fi slujitorul vostru. 2 7 i care ar voi s fie în-

tâiul între voi, va fi sluga voastr; 2 « Dup
cum Fiul omului n'a venit ca s fie slujit, ci ca

s slujeasc i s dea sufletul su pre de rs-
cumprare pentru muli.

Doi orbi.

2 9 i pornind ei dela Ierichon, îi urm gloat
mult. 3° i iat doi orbi, cari edeau l&ngii cale,

auzind c Iisus trece, strigar zicând: Doamne,
fie-i mil de noi, Fiule al lui David. 31 Iar gloata

îi înfrunt ca s tac; dar ei mai tare strigau

zicând: Doamne, fie-i mil de noi, Fiule al lui

David. 3 2 i stând Iisus îi chem i zise : ce
voii s v fac? 33 Doamne, îi zic ei, s se

deschiz ochii notri. 34 Iar Iisus ptruns fiind

de mil, atinse ochii lor; i îndat vzur i îi

urrpsrîi
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PARTEA 21.

Intrarea în Ierusalim.

§i când se apropiar de Ierusalim i venir la

Betfaghe la muntele mslinilor, atunci trimise

Iisus pe doi ucenici. 2 Zicându-le: mergei în

satul ce este înaintea voastr, i îndat vei afla

o asin legat i un mânz cu dînsa ; deslegând
aducei la mine. 3 i dac cineva v'ar zice

ceva, vei spune c Domnul are trebuin de
ele; i îndat le va trimite. 4 Iar aceasta s'a

fcut ca s se împlineasc ce s'a rostit prin

profetul care zice: 5 «Spunei Fiicei Sionului:

iat împratul tu vine la tine, blând i clare
pe asin si pe mânz, fiul celui de sub jug».
6 Ducându-se dar ucenicii, i fcând dup cum
le poruncise Iisus, 7 Aduser asina i mânzul,

i-i puser deasupra lor vestmintele, i el s
aez pe dînsele. 8 Iar partea cea mai mare
de gloat aternur vetmintele lor pe cale; i
alii tiau ramuri din copaci i aternur de
cale. 9 i gloatele cari mergeau înaintea lui

i cari veniau dup dînsul strigau, zicând : Osana
Fiului lui David, «binecuvântat este cel ce vine

în numele Domnului», Osana în cele de sus.

IO i întrând el în Ierusalim se mic toat
cetatea, zicând : cine este acesta ? "Iar gloa-

tele ziceau: acesta este profetul, Iisus din Na-
zaretul Galilei.

Curirea sanctuarului.

12 i Iisus într în sanctuarul lui Dumnezeu,
i dete afar pe toi care vindeau i cumprau
în sanctuar, i resturn mesele schimbtorilor de

bani i scaunele celor cari vindeau porumbei,

i le zice: *3 Scris este: «casa mea cas de
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rugciune se va chema», iar voi o facei «pe-
ter de tâlhari». »4 i venir la dînsul în sanc-

tuar orbi i chiopi, i el îi tmdui. J 5 Iar mai
marii preoilor i crturarii, vzând faptele minu-
nate pe care le fcuse, i pe copiii cari strigau

în sanctuar i ziceau : Osana Fiului lui David, se

mâhnir adânc, l6 i-i ziser: auzi ce zic

acetia? Dar Iisus le zice: adevrat; oare n'ai
cetit nici odat c «din gura copiilor i a su-

gtorilor voi întocmi lauda»? *7 i lsându-i
iei afar din cetate la Betania, i rmase noap-
tea acolo.

Smochinul neroditor.

18 Iar a doua zi întorcându-se în cetate fl-

mânzi. l 9 i vzând un smochin lâng cale se

duse la el, dar nu gsi nimic într'însul decât
numai frunze. i zice lui : de acum înainte rod
din tine s nu se fac în veci. i se usca smo-
chinul îndat. 2o i vzând ucenicii se mirar,
zicând: cum se usca smochinul îndat? 21 Dar
Iisus rspunzând le zise : adevr zic vou, dac
vei avea credin i nu v vei îndoi, vei face
nu numai ce s'a fcut cu smochinul; ci chiar
dac vei zice muntelui acestuia : ridic-te i te

arunc în mare, se va face. 23 i toate câte
vei fi cerut în rugciune, crezând, vei primi.

Cuvântrile lui Iisus în templu.

33 i venind el în sanctuar se apropiar de
dînsul, pe când înv, mai marii preoilor i
btrânii poporului zicând: cu ce putere faci aces-
tea ? i cine i-a dat puterea aceasta ? 34 Iar

Iisus rspunzând le zise: v voi întreb i eu
un cuvânt, pe care dac mi-1 spunei, i eu v
voi spune cu ce putere fac acestea. as Botezul
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lui Ioan de unde ert\? Din cer saudela oameni?
Iar ei cugetau întru sine zicând : »6 Dac zi-

cem din cer, ne va zice: pentru ce dar n'ai

crezut lui ? Iar dac zicem dela oameni, ne te-

mem de gloat, pentru c toi in pe Ioan drept

un profet. 27 i rspunzând ei lui Iisus ziser

:

nu tim. Zise i el lor: nici eu nu v spun cu ce

putere fac acestea. 28 Ce vi-se pare vou ? Un
om avea doi fii; i ducându-se la cel dintâiu

zise: fiule, du-te lucreaz azi în viea mea. 29 Iar

el rspunzând zise : nu voesc ; în urm îns p-
rându-i ru se duse. 30 i ducându-se la cel de al

doilea zise tot astfel. Iar el rspunzând zise : eu,

Doamne, m duc, dar nu s'a dus. 31 Care din

aceti doi a fcut voia tatlui ? Cel dintâiu,

zic ei. Iisus le zice : adevr zic vou c vameii
i desfrânatele merg înaintea voastr în împ-
ria lui Dumnezeu. 3a Cci Ioan veni la voi

pe cale de dreptate, i n'ai crezut lui; iai

vameii i desfrânatele crezur lui, i voi vzând
nici nu v'a prut ru în urm ca s credei lui.

Pilda despre lucrtorii viei.

33 Ascultai alt pild. Er un om stpân de
cas, care sdi vie i o împrejmui cu gard i
fcu în ea lin i cldi turn, i o dete lucrtori-

lor, iar el se duse departe. 34 i când sosi

timpul roadelor trimise slugile sale la lucrtori

ca s ia roadele lui. 35 Dar lucrtorii luând pe

slugile lui, pe unul îl btur, pe altul îl uciscr,

iar pe altul îl omorîr cu pietrii. 36 Iar tri-

mise alte slugi mai multe decât cele dintâiu,

i fcur cu acestea asemenea. 37 în urm
trimise la dînii pe fiul su zicând ; se vor sfii

de fiul meu. 38 Lucrtorii îns vzând pe fiul
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ziser între dînii: acesta este motenitorul;

venii s-1 ucidem i s avem noi motenirea
lui. 39 i luându-1 îl aruncar afar din vie

i-1 uciser. 4° Deci când va fi venit domnul
viei, ce va face acelor lucrtori? 41 Ei îi zic:

pe cei ri cu ru îi va pierde, i viea o va
da altor lucrtori, care s-i dea roadele la tim-

pul lor. 42 Iisus le zice : n'ai cetit nici odat
în scripturi : «Piatra pe care n'a luat-o în seam
clditorii, aceasta a fost fcut pentru cap de

unghiu; dela Domnul a fost ea i este minu-

nat în ochii notri?» 43 De aceea zic vou, c
se va lu dela voi împria lui Dumnezeu i
se va da neamului care face roadele ei. 44 i
cine va fi czut pe piatra aceasta se va sf-
râm ; iar pe care va fi czut ea,, pe acela îl va
spulber. 45 i auzind mai marii preoilor i
fariseii pildele lui cunoscur c vorbete despre

dînii; 46 i cutând ca s pun mâna pe
dînsul se temur de gloate, pentru c îl ineau
drept un profet.

PARTEA 22.

Pilda cu cei chemai la nunt.

Si
rspunzând Iisus le vorbi iar în pilde zicând

:

,

a împria cerurilor este asemenea unui om
împrat, care fcii nunt fiului su. 3 i trimise

slugile sale ca s strige pe cei chemai la

nunt, dar ei nu voiau s vie. 4 Iar trimise

alte slugi zicând: spunei celor chemai, iat
prânzul meu st gata; taurii mei i cele îngr-
ate ale mele sunt înjunghiate i tot este gata

;

venii la nunt. 5 Dar ei ne dând luare aminte
se duser, unul la arina sa, altul la negustoria

sa: 6 Iar ceilali punând mâna pe slugile sale
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le înfruntar ruinos i le uciser. 7 Auzind dar

împratul se umplu de manie, i trimiând ostile

sale nimici pe aeei ucigai i arse oraul lor.

8 Atunci zise slugilor sale : nunta este gata, dar

cei chemai nu fur vrednici; 9 Deci mergei
pe la ieirile drumurilor i pe câi îi vei fi

gsit chemai-i la nunt. IO i ieind slugile

acelea la drumuri strânser pe toi câi îi aflar,

i ri i buni; i se umplu nunta de oaspei.
« Iar împratul întrând spre a privi pe oaspei
vzu acolo un om ne fiind îmbrcat în hain de
nunt; ia i îi zice: prietene, cum ai întrat aci

ne având hain de nunt? Iar el tcu. x 3 Atunci

împratul zise slujitorilor: legându-i picioarele

i manile aruncai-1 în întunerecul cel mai din

afar, acolo va fi plângerea i scârnirea dini-

lor. 14 Cci muli sunt chemai, dar puini alei.

Dac se cuvine a plti bir sau dare Cesarului.

15 Atunci ducându-se fariseii sa sftuir cum
s-1 prinz în cuvânt. l6 i trimit la dînsul pe
ucenicii lor cu Irodianii, zicând: învtorule,
tim c eti iubitor de adevr, i învei în ade-

vr calea lui Dumnezeu, i nu-i pas de nime-

nea, pentru c nu te uii la faa oamenilor;
17 Deci spune nou, ce i-se pare? Se cuvine

a da bir Cesarului sau nu? ** Iar Iisus cu-

noscând rutatea lor zise : ce m ispitii, far-
nicilor? 19 Artai-mi banul pentru bir. Iar ei

îi aduser un dinar, ao i Jisus \e z iSe : al cui

este chipul acesta i inscripia? ai Al Cesa-

rului, zic dînii. Atunci le zice : deci dai Cesa-

rului cele ale Cesarului i lui Dumnezeu cele

ale lui Dumnezeu, aa i auzind se mirar, i
lsându-1 se duser.
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în oierea.

33 Ia ziua aceea venir la dînsul Saduceii care

zic c nu este înviere, i îl întrebar. 24 Zicând

:

învtorule, Moise a zis: «dac va fi murit

cineva ne având copii, fratele su va lu pe

femeia lui i va ridic urma fratelui su».
25 Erau între noi apte frai, i cel dintâiu în-

surându-se muri, i ne având el urma ls pe

femeia sa fratelui su. 26 Asemenea i al doilea

i al treilea, pân la al aptelea. 27 Iar în urm
de toi muri i femeea. 28 La înviere dar a

crui dintre cei apte va fi femeia ? Cci toi o

avur. 29 Atunci rspunzând lisus le zise: v
rtcii, netiind scripturile, nici puterea lui Dum-
nezeu. 30 Cci la înviere nici nu se însoar,

nici nu se mrit, ci sunt ca îngerii lui Dumne-
zeu în cer. 31 Dar despre învierea morilor
n'ai cetit ce s'a rostit vou de Dumnezeu, zi-

când: 32 «Eu sunt Dumnezeul lui Abraam i
Dumnezeul lui Isaac i Dumnezeul lui Iacob?«
Dumnezeu nu este al morilor, ci al viilor. 33 i
auzind gloatele rmaser uimite de învtura lui.

Porunca cea mai mare.

34 Iar fariseii auzind c închise gura Saducei-

lor se adunar lâng dînsul, 35 i întreb unul

dintre ei, învtor de lege, ispitindu-1 i zicând:

36 învtorule, care porunc este mai mare în

lege? 37 Iar lisus îi zise: «iubete pe Domnul
Dumnezeul tu în toat inima ta i în tot su-

fletul tu i în tot cugetul tu». 38 Aceasta este

porunca cea mai mare i cea dintâiu. 39 Iar a

doua asemenea acesteia: «iubete pe aproapele

tu ca pe tine însu-i». 4° în aceste dou po-

runci s cuprinde toat legea i profeii.
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Hristos, -fiul lui David i stpânul.

4* i adunai fiind fariseii, Iisus îi întreb,
4a Zicând: ce vi-se pare despre Hristos? Al cui

fiu este? Al lui David, îi zic ei. 43 Cum dar
David, le zice el, îl numete în spirit Domn,
zicând: 44 Zis-a Domnul Domnului meu, ezi
de-a dreapta mea pân ce voi fi pus pe vrjmaii
ti sub picioarele tale. 45 Deci dac David îl

numete Domn, cum este fiul lui ? 46 i nimeni
nu putea s-i rspunz un cuvânt, nici nu în-

drsni cineva din aceea zi s-1 mai întrebe.

PARTEA 23.

Iisus mustr pe farisei i crturari pentru frnicia
i mândria lor. Pcatele mari ale Ierusalimului. Vestirea

despre drâmarea templului.

Atunci Iisus vorbi gloatelor i ucenicilor si,
2 Zicând: pe scaunul lui Moise au stat cr-

turarii i fariseii. 3 Deci toate câte v zic vou,
facei i pzii, dar dup faptele lor nu facei;
cci ei zic i nu fac. 4 Ei leag sarcini grele

i cu anevoe de purtat, i le pun pe umerii

oamenilor, iar ei nici cu degetul lor nu voesc
s le mite. 5 Toate faptele lor le fac spre a
fi privii de oameni, cci fac filacteriile lor late

i mresc ciucurii vestmântului. 6 Iubesc cele

dintâiu locuri la ospee i cele dintâiu scaune
în sinagogi. 7 i urrile de bine în târguri i
s fie numii de ctre oameni Rabi. 8 Dar voi

s nu fii numii Rabi; cci unul este învto-
rul vostru, iar voi toi suntei frai. 9 i tat
s nu numii al vostru pe pmânt, cci unul

este Tatl vostru cel ceresc. IO Nici nu fii

numii învtori; cci unul este învtorul
vostru, Hristos. IX Cine dar este mai mare între
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voi, va fi slujitorul vostru. I2 Iar cine se va fi

înlat pe sine, va fi umilit; i cine se va fi

umilit pe sine, va fi înlat. J 3 Vai vou, cr-
turari i farisei farnici, c închidei împria
cerurilor înaintea oamenilor ; cci voi nu întrai,

nici pe cei care vin nu-z lsai s între. J 4 Vai

vou crturari i farisei farnici, c mâncai ca-

sele vduvilor, rugndu-v rugciuni lungi; pentru

aceasta vei lua mai mult osând. I 5 Vai vou,
crturari i farisei farnici, c încunjurai ma-
rea i uscatul ca s facei un proselit, i când

s'a fcut, îl facei fiu al gheenei indoit decât

voi. l6 Vai vou, povuitori orbi, cari zicei:

cine va fi jurat pe templu, nu este nimic; dar

cine va fi jurat pe aurul templului, dator este.

l 7 Nemintoi i orbi; cci ce este mai mare?
Aurul sau templul care sfinete aurul ? J 8 i

:

cine va fi jurat pe altar, nu este nimic; iar

cine va fi jurat pe darul ce este deasupra lui,

dator este. x 9 Orbilor, cci ce este mai mare ?

Darul sau altarul care sfinete darul? 2 ° Deci

cine a jurat pe altar, jur pe el i pe toate ce

sunt deasupra lui; 2I i cine a jurat pe templu
jur pe el i pe cel care locuete într'însul.

22 i cine a jurat pe cer, jur pe tronul lui

Dumnezeu i pe cel care st pe dînsul. 2 3 Vai
vou, crturari i farisei farnici, c dai zeciu-

ial din ism i mrar i chimen, dar ai lsat
cele mai însemnate ale legii: judecarea dreapt
i mila i credina; pe acestea trebuia s le

facei, i pe acelea s nu le lsai. 2 4 Pov-
uitori orbi, cari strecurai ânarul, dar înghi-

ii cmila. 25 Vai vou, crturari i farisei

farnici, c curii partea din afar a paha-
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rului i a vasului de mâncare, dar dinuntru sunt

pline de rpire i necumptare. 26 Fariseule

orb, cur întâiu partea dinuntru a paharului

i a vasului de mâncare, ca s fie curat i par-

tea lui din afar. 2 7 Vai vou, crturari i fa-

risei farnici, c smnai cu mormintele v-
ruite, care din afar se arat frumoase, dar

dinuntru sunt pline de oase de mori i de

orice necurenie. 28 Astfel i voi din afar
va artai drepi oamenilor, dar dinuntru sun-

tei plini de frnicie i frdelege. 29 Vai

vou, crturari i farisei farnici, c cldii
mormintele profeilor i înfrumseai monu-
mentele drepilor, 30 i zicei: dac am fi noi

în zilele prinilor notri, n'am fi prtai cu

dînii la sângele profeilor. 31 Astfel dar mr-
turisii vou îniv c suntei fii ai celor cari

omorîr pre profei. 32 Umplei i voi msura
prinilor votri! 33 erpi, pui de viper, cum
s fugii de osândirea la gheen ? 34 De aceea,

iat eu trimit la voi profei i înelepi i cr-
turari; dintr'înii vei omorî i vei rstigni, i
dintr'înii vei biciui în sinagogile voastre, i-i

vei goni din ora în ora; 35 Ca s vie asupra

voastr orice sânge drept ce este vrsat pe

pmânt, dela sângele lui Abel cel drept pân
la sângele lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care

îl omorîri între templu i altar. 36 Adevr
zic vou, vor veni toate acestea asupra nea-

mului acestuia. 37 Ierusalime, Ierusalime, care

omori pe profei i ucizi cu pietrii pe cei tri

mii la tine, de câte ori am voit s adun pe
copiii ti, dup cum adun paserea puii si sub

aripi, dar n'ai voit. 38 Iat, vi-se las casa
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voastr pustie, 39 Cci zic vou, de acum num mai vedei, pân când vei zice : «Binecuvân-

tat cel ce vine în numele Domnului».

PARTEA 24.

Drâmarea Ierusalimului. Sfâritul veacului. Semnele
venirii lui Hristos. îndemnare de a veghi.

oi ieind Iisus se ducea dela sanctuar, i se

y apropiar de dînsul ucenicii si ca s-i arate

cldirile sanctuarului. 2 Iar el rspunzând le

zise : nu vedei toate acestea ? Adevr zic vou,
nu va fi lsat aci piatr pe piatr, care nu
va fi desfcut. 3 i stând el pe muntele ms-
linilor, venir la dînsul ucenicii la o parte zi-

când : spune nou, când vor fi acestea ? i care

va ii semnul venirii tale i al sfâritului vea-

cului ? 4 i rspunzând Iisus le zise : vedei s
nu v amgeasc cineva. 5 Cci muli vor veni

pe numele meu zicând : eu sunt Hristosul, i pe
muli vor amgi. 6 i Voi vei auzi rsboaie i
tiri de rsboaie. Luai seama, nu va spimân-
tai; cci trebue s fie toate, dar nu este înc
sfâritul. 7 Cci se va ridic neam peste neam
i împrie peste împrie, i vor fi foamete
i cutremure pe alocurea, 8 Dar toate acestea

vor fi început de dureri. 9 Atunci v vor da
spre asuprire, i v vor omorî, i vei fi urâi
de toate neamurile pentru numele meu. IO i
atunci muli vor cdea, i se vor da în mâni
unii pe alii i se vor urî unii pe alii. IX i muli
profei mincinoi se vor ridic i pe muli vor
amgi; ^ i pentru îmmulirea frdelegii se

va rci iubirea multora. I 3 Dar cine a rbdat
pân în sfârit, acesta va fi mântuit. J 4 i se

va predic aceast evanghelie a împriei în



62 MATBIU. 24.

toat lumea, spre mrturie la toate neamurile;
i atunci va veni sfâritul. *s Deci când vei
fi vzut «groaza pustiirii», ce s'a zis prin Daniil

profetul, stând în loc sfânt, cine citete s în-

eleag, l6 Atunci care sunt în Iudeia s fug
la muni, J 7 Care este pe cas s nu se dee
jos ca s ia cele din casa lui, l8 i care este

în câmp s nu se întoarc înapoi ca s ia vest-

mântul lui. J 9 Vai dar celor ce au în pântece
i celor cari dau î în zilele acelea. ao Ru-
gai-v ca s nu fie fuga voastr iarna, nici

Sâmbta. 21 Cci atunci va fi suferin mare,
care n'a fost dela începutul lumii pân acum,
nici nu va fi. 22 i dac n'ar fi scurtate acele

zile, n'ar scp nici un trup; dar pentru cei

alei vor fi scurtate acele zile. 23 Atunci

daca v zice cineva : iat aci este Hristosul, sau

colo, nu credei. 24 Cci se vor ridic Hristoi
mincinoi i profei mincinoi, i vor da semne
mari i minuni, încât s amgeasc, dac se

poate, chiar pe cei alei. 25 iat v'am spus

dinainte. 26 Deci dac vor zice vou : iat este

în pustie, nu ieii ; iat este în camere, nu cre-

dei. 27 Cci precum fulgerul iese dela rsrit
i se arat pân la apus, astfel va fi i venirea

Fiului omului ; 28 Ori i unde este corpul mort,

acolo se vor adun vulturi. 29 Dar îndat dup
suferina acelor zile soarele va fi întunecat, i
luna nu va da lumina ei, i stelele vor cdea
din cer, i puterile cerurilor vor fi sguduite.

30 i atunci se va art semnul Fiului omului

în cer; i atunci se vor jeli toate sminiile
pmântului i vor vedea pe Fiul omului, venind

pe norii «cerului, cu putere i mrire mult.
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31 i va trimite pe îngerii si cu sunet mare
de trimbi, i vor aduna pe aleii lui din cele

patru vânturi, dela cea mai deprtat margine
a cerurilor pân la cealalt margine a lor.

32 învai asemnarea dela smochin. Când ra-

mura lui este fraged i înfrunzete, cunoatei
c aproape este vara. 33 Astfel i voi când vei
fi vzut toate acestea cunoatei c el este

aproape lâng ui. 34 Adevr zic vou, nu va
trece neamul acesta, pân când s fie toate

acestea. 35 Cerul i pmântul vor trece, dar
cuvintele mele nu vor trece. 36 Iar despre ziua

aceea i ceas nimeni nu tie, nici îngerii ceru-

rilor, nici Fiul, decât numai Tatl. 37 i pre-

cum au fost zilele lui Noe, aa va fi venirea
Fiului omului. 38 Cci precum în zilele acelea

înainte de potop erau mâncând i bând, însu-

rându-se i mritându-se, pân în ziua când într
Noe în corabie, 39 i nu tiur pân ce veni

potopul i lu pe toi, astfel va fi i venirea
Fiului omului. 4° Atunci din doi care vor fi în

câmp, unul este luat i unul este lsat; 41 Din
dou rânind la râni, una este luat i una
este lsat. 42 Deci privegheai, c nu tii în

care zi vine Domnul vostru. 43 Dar cunoatei
aceasta, c dac stpânul de cas ar ti in care
straj vine furul, ar fi veghiat, i n'ar ls s
i-se sape casa. 44 De aceea i voi fii gata, c în

ceasul în care nu gândii vine Fiul omului.

45 Deci cine este sluga credincios i cuminte,

pe care a pus-o stpânul peste slugrimea sa,

spre a le da de mâncare la timp ? 46 Fericit
este sluga aceea pe care venind stpânul su
o va gsi fcând astfel. 47 Adevr zic vou c
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o va pune peste toat avuia sa. 48 Dar dac
aceea slug rea fiind va fi zis în inima sa : st-
pânul meu întârziaz, 49 i va fi început s
bat pe cei împreun cu el slugi, i mnânc
i bea cu beivii; 5° Stpânul acelei slugi va
veni în ziua în care el nu ateapt, i în ceasul

când nu tie, 51 i-1 va despic în dou, i par-

tea lui o va pune cu frnicie ; acolo va fi plân-

gerea i scârnirea dinilor.

PARTEA 25.

Pilda cu cele zece fecioare i cu întrebuinarea talanilor.

Atunci va fi asemnat împria cerurilor cu
zece fecioare, care luând candelele lor ieir

spre întimpinarea mirelui. a Cinci din ele erau
nechibzuite, iar cinci cuminte. 3 Cci cele ne-

chibzuite, luând candelele lor, nu luar unt de lemn
cu sine ; 4 Iar cele cuminte luar unt de lemn
în vasele lor cu candelele lor. 5 i întârziind

mirele dormitar toate i dormiau. 6 Iar la

miezul nopii se fcu strigare : iat mirele, ieii
spre întimpinarea lui. 7 Atunci se deteptar
toate acele fecioare i gtir candelele lor.

8 Iar cele nechibzuite ziser celor cuminte:
dai-ne din unt de lemnul vostru, c se sting can-

delele noastre. 9 Dar cele cuminte rspunser,
z.'când: niciodat; nu va fi de ajuns nou i
vou, mai bine ducei-v la cei cari vând i
cumprai-v. 10 i plecând ele s cumpere
veni mirele, i cele gata intrar cu dînsul la

nunt, i se închise ua. IX în urm vin i
celelalte fecioare zicând : Doamne, Doamne, des-

chide-ne. *» Iar el rspunzând zise : adevr
zic vou, nu v cunosc. *3 Drept aceea vegheai,

o nu tii ziua, nici ceasul, când vine Fiul omu*
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lui. *4 Cci dup cum uu om plecând departe

chem slugile sale i le dete avuia sa, i s i
unuia îi dete cinci talani, altuia doi, iar altuia

unul, fie cruia dup puterea sa, i îndat se

duse departe. l6 îndat plecând cel care luase

cinci talani lucr cu dînii i fcu ali cinci

talani. î 7 Asemenea care luase cei doi câ-
tig ali doi. l8 Iar care luase unul ducându-se

spa în pmânt i ascunse argintul stpânului

su. 19 Dup un timp îndelungat vine i st-
pânul acelor slugi, i face socoteal împreun
cu dînii. 2° i apropiindu-se cel care luase

cinci talani aduse ali cinci talani, zicând:

Doamne, cinci talani mi-ai dat în mân; iat
ali cinci talani am câtigat la dînii. 2I Zise

lui stpânul su: bine, slug bun i credin-

cioas, la puine ai fost credincios, la multe te voi

pune; într întru bucuria domnului tu. 22 A-

propiindu-se i care luase cei doi talani zise

:

Doamne, doi talani mi-ai dat în mân; iat
ali doi talani am câtigat la dînii. 2 3 Zise

lui stpânul su: bine, slug bun i credin-

cioas, la puine ai fost credincios, la multe te

voi pune ; într întru bucuria domnului tu.
a4 Apropiindu-se apoi i care luase un talant

zise : Doamne, te-am tiut c eti om aspru,

seceri unde n'ai smnat, i aduni de unde n'aÂ

vânturat; 2 5 i fiindu-mi team m'am dus i

am ascuns talantul tu în pmânt ; iat aici Jte

al tu. 26 Iar stpânul su rspunzând-i, zise

:

slug rea i nelutoare aminte
;
tiut-ai c secer

unde n'am smnat, i adun de unde n'am vân-

turat? 2 7 Deci trebuia ca tu s fi pus argin-

tul meu la schimbtori, i venind eu a fi luat
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cu dobând ce este al meu. 28 Drept aceea luai
dela dînsul talantul i dai celui care are cei

zece talani; 29 Cci tot la cel care are se va
da i va prisosi, iar dela cel care nu are, i ce

are se va lu dela dînsul ; 3° i pe sluga cea
nefolositoare aruncai-o în întunerecul din afar

;

acolo va fi plângerea i scârnirea dinilor.

Judecata din urm.
31 Iar când va veni Fiul omului în mrirea

sa i toi îngerii cu dînsul, atunci va st pe
tronul mririi sale, 33 i vor fi adunate înain-

tea lui toate neamurile, i le va despri pe
unele de altele, dup cum desparte pstorul oile

de capre, 33 i va pune oile de-a dreapta sa,

iar caprele de-a stânga. 34 Atunci va zice îm-
pratul celor de-a dreapta sa: venii, binecuvân-
taii Tatlui meu, motenii împria gtit
vou dela întemeiarea lumii. 35 Cci flmând
am fost i mi-ai dat s mnânc ; însetat am fost

i mi-ai dat s beau; strin am fost i m'ai
adus la voi, 36 Gol i m'ai îmbrcat, bolnav
am fost i m'ai cutat, în închisoare am fost

i ai venit la mine. 37 Atunci vor rspunde
lui drepii, zicând : Doamne când te-am vzut
flmând i i-am dat demâncare, sau însetat i
ti-am dat s bei? 38 Când iar te-am vzut
strin i te-am adus la noi, sau gol i te-am
îmbrcat? 39 i când te-am vzut bolnav sau
în închisoare i am venit la tine? 4° i rs-
punzând împratul le va zice: adevr zic vou,
întru cât ai fcut unuia dintr'aceti frai ai

mei, foarte neluai în seam, mie mi-ai fcut.
4 ! Atunci va zice i celor de-a stânga : ducei-v
dela mine, blstemailor, în focul cel vecinie care
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este gtit diavolului i îngerilor si. 4» Cci
flmând am fost i nu mi-ai dat s mnânc,
însetat am fost i nu mi-ai dat s beau. 43 Strin
am fost i nu m'ai dus la voi, gol i nu m'ai
îmbrcat, bolnav i în închisoare i nu m'ai
cutat. 44 Atunci vor rspunde i ei zicând:

Doamne, când te-am vzut flmând, ori însetat,

ori strin, ori gol, ori bolnav, ori în închisoare i
nu i-am slujit? 45 Atunci va rspunde lor, zi-

când: adevr zic vou, întru cât n'ai fcut
unuia dintre aceti, foarte neluai în seam, nici

mie nu mi-ai fcut. 46 i se vor duce acetia
la pedeaps vecinic, iar drepii la via vecinic.

PARTEA 26.

Cea din urm vestire a patimilor lui Iisus.

Qi a fost când sfâri Iisus toate cuvintele aces-

Y tea, zise ucenicilor si : 2 tii c peste dou
zile vor fi Pastile i Fiul omului va fi dat spre

a fi rstignit. 3 Atunci mai marii preoilor i
btrânii poporului se adunar în curtea arhie-

reului care se numete Caiafa, 4 i se sftuir
împreun ca prin amgire s pun mâna pe
Iisus i s-Z omoare. 5 Dar ziceau : nu în ser-

btoare, ca s nu se fac turburare în popor.

Ungerea din Betania.
6 i fiind Iisus în Betania în casa lui Simon

leprosul, 7 Veni la dînsul o femeie având un
alabastru cu mir foarte preios i turn pe capul
lui când edea la mas. « Iar ucenicii vzând
se mâhnir adânc, zicând: pentru ce pierderea
aceasta? 9 Cci se putea vinde acest mir drept
mult i s se dea sracilor. IO Dar Iisus cu-

noscând, le zise : pentru ce facei superare fe-

meii ? Cci a fcut un lucru bun pentru mine

;
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1 1 Fiindc pe sraci îi avei în totdeauna cu voi,

dar pe mine nu m avei totdeauna. I2 Pentru
c ea turnând mirul acesta pe corpul meu, spre

înmormântarea mea a fcut. 13 Adevr zic vou,
ori unde va fi predicat evanghelia aceasta în

toat lumea, se va spune i ce a fcut aceasta
spre amintirea ei. J 4 Atunci unul dintre cei

doisprezece care se cheam Iuda Iscariotul, du-

cându-se la mai marii preoilor, zise: 1 5 Ce
voii s-mi dai i eu îl voi da în manile voastre ?

Iar ei îi cumpnir treizeci de argini. 1 6 i de
atunci cut timp nimerit ca s-1 dea în ma-
nile lor.

Pastile i sfânta cin sau cuminectur.
*7 Iar în cea dintâiu zi a azimilor venir

ucenicii la Iisus, zicând : unde voeti s-i gtim
ca s mnânci Pastile? l8 i el zise, mergei
în ora la cineva i îi spunei : învtorul zice :

timpul meu aproape este, la tine fac Pastile cu
ucenicii mei. -19 i ucenicii fcur dup cum
le porunci Iisus, i-i gtir Pastile. 30 Iar f-
cându-se sear, se puse la mas cu cei doispre-

zece ucenici. 2I i mâncând, el zise: adevr
zic vou c unul dintre voi m va da prins.
22 i întristându-se ei foarte, începur s-i zic
fiecare : doar nu cumva sunt eu, Doamne ? 2 3 Iar

el rspunzând, zise: cel care a întins cu mine
mâna în vas, acesta m va da prins. 24 într'-

adevr Fiul omului se duse dup cum este scris

despre dînsul, dar vai de omul acela prin care
Fiul omului este dat prins; bine ar fi lui dac
nu s'ar fi nscut omul acela. 25 i rspunzând
Iuda care 1-a dat prins, zise : doar nu cumva sunt

eu, Rabi? Zise lui: tu ai zis. a6 Iar mâncând
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ei, Iisus luând pane i binecuvântând frânse,

i dând ucenicilor, zise : luai, mâncai ; acesta

este trupul meu. 3 7 i luând un pahar i mul-
umind le dete, zicând : bei din acesta toi

;

28 Cci acesta este sângele meu al legii, el se

vars pentru muli spre iertarea pcatelor. 29 j
zic vou, de acum nu voi mai bea din acest

rod al viei pân în ziua aceea când îl voi bea
cu voi nou în împria Tatlui meu. 30 i
dup ce cântar ludri, ieir la muntele ms-
linilor. 31 Atunci le zice Iisus: voi toi vei
avea smintial în mine în noaptea aceasta, cci
scris este: «bate-voi pstorul i se vor împr-
tia oile turmei». 32 Dar dup învierea mea voi

merge înainte de voi în Galilea. 33 i rspun-
zând Petru, îi zise : dac toi vor avea smintial
în tine, eu nici odat nu voi avea smintial.
34 Zise Iisus lui: adevr zic ie c în noaptea
aceasta, mai înainte de-a fi cântat cocoul, m
vei tgdui de trei ori. 35 Zise Petru lui : chiar

dac ar trebui ca s mor împreun cu tine, eu
nu te voi tgdui. Asemenea ziser i toi ucenicii.

Suferinele din Ghetsemane.

36 Atunci veni Iisus cu dînii la un loc, numit
Ghetsemane i zice ucenicilor si: stai aci

pân ce, ducându-m colo, m voi rug. 37 i
luând cu sine pe Petru i pe cei doi fii ai lui

Zebedeu, începu a se întrista i a se turbur
adânc. 38 Atunci le zice: întristat foarte este

sufletul meu pân la moarte ; rmânei aci i
veghiai cu mine. 39 i mergând puin mai
înainte czu pe faa sa rugându-se i zicând:

Tat, dac este cu putin, treac dela mine pa-

harul acesta ; dar nu cum voesc eu, ci cum voeti
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tu, 40 i vine la ucenici i îi afl dormind, i
zice lui Petru : aa nu avuri trie s veghiai
un ceas cu mine ? 4 1 Veghiai i v rugai ca

s nu intrai în ispit. Intr'adevr spiritul este

nepregettor, dar trupul neputincios. 42 Iar
ducându-se de a dou oar se rug, zicând : Ta-
tl meu, dac nu este cu putin s treac acest

pahar, ca s nu-1 beau, fac-se voia ta. 43 i
venind, iar îi afl dormind; cci ochii lor erau

îngreuiai. 44 i lsându-i, iar ducându-se se

rug a treia oar, zicând acelai cuvânt. 45 Atunci

vine la ucenicii i le zise : dormii de acum i
odihnii-v. Iat s'a apropiat ceasul i Fiul

omului este dat în mâni de pctoi. 46 Scu-

lai-v s mergem; iat s'a apropiat cel carem va da prins.

Trdarea lui Iuda.

47 i vorbind el înc, iat veni dela mai marii

preoilor i btrânii poporului Iuda, unul din cei

doisprezece, i cu dînsul gloat mult cu sbii
i lnci. 48 Iar cel care avea s-1 dea prins le

dete semn, zicând: pe care îl voi fi srutat, el

este, punei mâna pe el. 49 i îndat apro-

piindu-se de Iisus, zise : bucur-te, Rabi, i îl

srut. 50 Iar Iisus, îi zise : prietene, f lucrul

pentru ce ai venit. Atunci apropiindu-se ei pu-

ser manile pe Iisus i îl apucar. 51 i iat
unul din cei care erau cu Iisus, întinzând mâna
trase sabia sa, i lovind pe sluga arhiereului

i-a tiat urechia. 52 Atunci Iisus îi zice: în-

toarce sabia ta la locul ei, cci toi care iau

sabie de sabie vor pieri. 53 Sau i-se pare c
nu pot rug pe Tatl meu, i-mi va pune în

rând chiar acum mai mult de dousprezece le-
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giuni de îngeri? 54 Dar cum vor fi împlinite

scripturile c aa trebue s fie? 55 în acel

ceas, zise Iisus gloatelor: ca la un fctor de

rele ai ieit cu sbii i lnci s m prindei?

în fiecare zi stm în sanctuar învând, i nu
m'ai apucat. 56 Dar toate acestea s'au fcut
ca s fie împlinite scripturile profeilor. Atunci

toi ucenicii lsându-1, fugir.

Prinderea lui Iisus. înfiarea la arhiereu.

57 i cei care prinsese pe Iisus îl duser la

Caiafa arhiereul, unde erau adunai crturarii

i btrânii. 58 Iar Petru îl urm de departe

pân la curtea arhiereului, i întrând înuntru
st cu slujitorii s vaz sfâritul. 59 Iar mai
marii preoilor i btrânii, adec tot sinedriul,

cutau mrturie mincinoas împotriva lui Iisus,

ca s-1 omoare, 6o i nu gsir, dei veniser
muli martori mincinoi. în urm venind doi

martori mincinoi, ziser: 6l Acesta a zis: pot

drîm templul lui Dumnezeu i în trei zile s-1
cldesc. 6a i sculându-se arhiereul îi zise :

nimic nu rspunzi? Ce zic acetia împotriva ta?
Iar Iisus tcea. 63 i arhiereul îi zise : te jur

pe Dumnezeul cel viu ca s ne spui dac tu

eti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. 64 Zice Iisus

lui : tu ai zis ; afar de aceasta zic vou, de-

acum vei vedea pe Fiul omului stând de-a dreapta
puterii i venind pe norii cerului. 6 5 Atunci

arhiereul sfi vetmintele sale, zicând c a

rostit defimare ; ce mai avem trebuin de mar-
tori ? Iat acum ai auzit defimarea lui. Ce vi-

se pare vou. 66 Iar ei rspunzând, ziser : este

vinovat de moarte. 6 7 Atunci scuipar în faa
lui i-i deter palme, iar alii îl btur cu nuiele.
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68 Zicând: profetizeaz nou, Hristoase, cine

este care te-a lovit?

Tgduirea lui Petru.
69 Iar Petru st afar în curte i veni la

dînsul o slujnic, zicând: i tu erai cu Iisus

Galilelul. 7° Dar el tgdui înaintea tuturor,

zicând; nu tiu ce zici. 71 i ieind, el la poart
îl vzu alta, i zice celor de acolo: i acesta
er cu Iisus Nazareul. 72 i iar tgdui cu
jurmânt c : nu tiu pe omul acesta. 73 Iar peste
puin apropiindu-se cei care stteau ziser lui

Petru: cu adevrat i tu eti dintre ei; cci i
vorbirea ta te d pe fa. 74 Atunci începu a

se blstemâ i a se jur c : nu tiu pe omul
acesta. i îndat cânt cocoul. 75 i Petru îi
aduse aminte de cuvântul lui Iisus care zisese

c : mai înainte de a fi cântat cocoul de tre orim vei tgdui, i ieind afar plânse cu amar.

PARTEA 27.

Jisus înaintea lui Pilat. Cina târzie a lui Iuda.

Tar fcându-se diminea toi mai marii preo-
1 ilor i btrânii poporului se sftuir împotriva
lui Iisus, ca s-1 omoare. a i dup ce îl legar,
îl duser i îl deter în manile lui Poniu Pilat

procuratorul. 3 Atunci Iuda, care îl dase prins,

vzând c fu osândit, cindu-se aduse înapoi cei

treizeci de argini la mai marii preoilor i bt-
rânilor, 4 Zicând: am greit, dând prins sânge
nevinovat. Iar ei ziser : ce ne privete pe noi ?

Tu vei vedea. 5 i aruncând argintii la templu
se deprta, i mergând se spânzur. 6 Iar mai
marii preoilor luând argintii ziser: nu se cu-

vine a-i pune in cutia pentru daruri fgduite
de oarece sunt pre de sânge. 7 i sftuindu-
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se cumprar cu ei câmpul olarului spre îmmor-
mântarea strinilor. 8 De aceea fu numit câm-
pul acela pân în ziua de azi Câmpul sângelui.

9 Atunci se împlini ceeace fusese rostit prin

Ieremia profetul, care zice : «i luar cei trei-

zeci de argini, preul pentru cel preuit pe care

dînii îl preuir dela fiii lui Israel, IO i-i de-

ter pentru câmpul olarului, dup cum mi-a
rânduit mie Domnul». ll Iar Iisus st înaintea

procuratorului
;
i-1 întreb procuratorul, zicând

:

tu eti împratul Iudeilor? I2 Iar Iisus zise:

tu zici. i când se vorbiâ împotriva lui de
ctr mai marii preoilor i Dâtrânilor nimic nu
rspundea. *3 Atunci Pilat îi zice: nu auzi câte

mrturisesc ei împotriva ta? *4 i nu rspunse
lui nici un singur cuvânt, încât procuratorul se

mir foarte.

Iisus i Barabba.

*s Iar la serbtoare procuratorul avea obiceiu

s dea pentru gloat drumul la un închis, pe
care îl voiau. l6 i aveau atunci pe un închis

vestit, care se numiâ Barabba. I 7 Deci adunai
fiind ei împreun, Pilat le zise : la care voii s-i
dau drumul pentru voi ? Lui Barabba sau lui

Iisus, care se ziceHristos? *s Cci tia c din

ur îl dase în manile lui. *9 i stând el pe
scaunul de judector trimise la dînsul femeia
sa, zicând: nimic s nu aibi tu cu acel drept,

cci multe am suferit azi în vis pentru dînsul.
20 Iar mai marii preoilor i btrânii îndemnar
gloatele ca s cear pe Barabba, iar pe Iisus

s-1 piarz. 2I Dar procuratorul rspunzând, le

zise: la care diD cei doi voii s-i dau drumul
pentru voi? i ei ziser: lui Barabba. aa Zice
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lor Pilat: dar ce voi face cu Iisus, care se zice

Hristos? S fie rstignit, zic ei toi. 23 i el

zise : dar ce ru a fcut ? Iar ei mai tare strigau,

zicând: s fie rstignit. 2 4 i vzând Pilat ca

nimic nu folosete, ci mai mare turburare se

face, luând ap îi spl manile înaintea gloa-

tei, zicând: nevinovat sunt de sângele acestui

drept, voi vei vedea. 2 5 i rspunzând tot po-

porul, zise : sângele lui asupra noastr i asupra
copiilor notri. 26 Atunci dete pentru ei dru-

mul lui Barabba ; iar pe Iisus biciuindu-1 îl dete

ca s fie rstignit.

Biciuirea, batjocura i rstignirea lui Iisus.

27 Atunci ostaii procuratorului luând cu ei pe
Iisus în pretoriu, adunar lâug dînsul toat
cohorta. 28 i îmbrcându-1 îi puser o mant
roie. 29 i împletind cunun de spini puser
pe capul lui i trestie în dreapta lui; i înge-

nunchind înaintea lui îl luau în râs, zicând : bu-

cur-te, împratul Iudeilor, 30 i scuipând pe
el luar trestia i îl bteau peste cap. 31 i
dupce au râs de el, dcsbrcându-1 de manta îl

îmbrcar cu hainele lui, i îl duser ca s-1
rstigneasc. 32 i ieind afar gsir pe un

om din Cirene, cu numele Simon; pe acesta îl

silir ca s-i duc crucea. 33 i venind la locul

numit Golgota, ce se zice locul cpânei, 34 îi

deter s bea vin amestecat cu fiere; i gus-

tând nu voi s bea. 35 Iar dup ce l-au rs-
tignit împrir între dînii hainele lui, aruncând
sori, ca s se împlineasc ce s'a rostit de profe-

tul : împrit-aii hainele mele lor i pentru c-
maa mea aruncar sori. 36 i stând îl pziau
acolo. 37 i puser deasupra capului su vina
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ga scris : ACESTA ESTE IISUS ÎMPRATUL
JUDE ILOR. 38 Atunci sunt rstignii împreun
cu dinsul doi tâlhari, unul de a dreapta i altul

de a stânga. 39 Iar trectorii îl înjosiau prin

vorbe, cltinând capetele lor i zicând: 40 Cel

care drâmi templul i în trei zile îl cldeti,
mântuete-te pe tine însu-i; dac eti Fiu al

lui Dumnezeu, d-te jos depe cruce. 41 Aseme-
nea i mai marii preoilor, luându-1 în râs cu
crturarii i btrânii, ziceau: 42 Pe alii a mân-
tuit, pe sine nu se poate mântui. Dac este îm-
pratul lui Israel, s se dea acum jos depe
cruce i vom crede într'îusul ; 43 S'a încrezut

în Dumnezeu, s-1 scape acum dac îl voete;
cci a zis c sunt Fiu al lui Dumnezeu. 44 Ace-
lai lucru îi imputau i tâlharii care fur rs-
tignii împreun cu el. 45 i dela al aselea
ceas s fcii întunerec peste tot pmântul pân
la al noulea ceas. 46 Iar pe la al noulea ceas
strig Iisus cu glas mare, zicând: «Eli, Eli, lama
sabachtani ? adec : Dumnezeul meu, Dumnezeul
meu, pentru ce m'ai prsit? 47 i unii dintre

cei care stau acolo auzind ziceau ca pe Ilie îl

chem acesta. 48 i îndat alergând unul din-

tre ei i luând un burete îi umplii de oet, i
punându-1 într'o trestie îi dete s bea, 49 Iar

ceilali ziceau: las, s vedem dac vine llie

s-1 mântueasc, 50 i Iisus strigând iar cu
glas mare îi dete spiritul. 51 i iat catape-
tasma templului se sfi în dou de sus pân
jos, i pmântul se cutremur, i pietrile s
despicar. 52 i mormintele se deschiser, i
multe corpuri ale sfinilor adormii se scular,
53 i ieind din morminte dup învierea lui
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intrar în sfânta cetate i se artar multora.

54 Iar sutaul i cei care împreun cu dînsul

pziau pe Iisus, vzând cutremurul i cele ce

se fcuser, se temur foarte zicând: cu ade-

vrat Fiu al lui Dumnezeu er acesta. 55 i
erau acolo femei multe privind de departe, care

urmaser din Galilea lui Iisus slujiudu-1 ; 56 între

care er Mria Magdalena, i Mria muma lui

Iacob i Iosif, $i muma fiilor lui Zebedeu.
înmormântarea lui Iisus.

57 Iar fcându-se sear veni un om avut din

Arimatea, cu numele Iosif, care fu i el uce-

nic al lui Iisus; 58 Acesta ducându-se la Pilat

cerii corpul lui Iisus. Atunci Pilat porunci s fie

dat. 59 i Iosif luând corpul îl înfur în pânz
curat, 6o i-1 puse în mormântul su nou, pe
care îl spase în piatr, i prvlind o piatr
mare la ua mormântului se duse. 6l Iar acolo

er Mria Magdalena i cealalt Mrie, stând

în faa mormântului. 62 i a dou zi, care este

dup ziua de pregtire, se adunar împreun
mai marii preoilor i fariseii la Pilat, zicând:
63 Domnule, ne-am adus aminte c acel am-
gitor fiind înc viu a zis: dup trei zilem scol.

64 De aceea poruncete ca mormântul s fie pzit
bine pân a treia zi, ca nu cumva venind uce-

nicii s-1 fure i s zic poporului: s'a sculat

dintre mori, i va fi rtcirea din urm mai rea

decât cea dintâiu. 65 Zise lor Pilat: avei cus-

todie, plecai, pzii bine cum tii. 66 Iar ei

plecând pzir bine mormântul cu custodie, dup
ce au pecetluit piatra.
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învierea. îngerul i femeile. Custozii mituii. Artarea
înviatului. Porunca botezului.

Iar târziu Sâmbta, când se lumineaz de ziu
întâia a sptmânei, veni Mria Magdalena i

cealalt Mrie s priveasc mormântul. 2 i
iat se fcu cutremur mare; cci îngerul Dom-
nului pogorându-se din cer i venind prvli
piatra i st deasupra ei. 3 i er înfiarea
lui ca lumin de fulger, i îmbrcmintea lui

alb ca zpada. 4 i de spaim de dînsul p-
zitorii se cutremurar i fur ca mori. 5 Iar

îngerul rspunzând, zise femeilor : nuv temei
voi; cci tiu c pe Iisus care fu rstignit îl

cutai. 6 Nu este aici; cci s'a sculat dup
cum a zis; venii, vedei locul unde er pus.

7 i repede ducându-v spunei ucenicilor lui

c s'a sculat dintre cei mori, i iat merge
înainte de voi în Galilea, acolo îl vei vedea.

Iat v'am spus. 8 i plecând ele repede dela

mormânt, cu frica sî eu bucurie mare alergar
s vesteasc acenicilor lui. 9 i, când se du-

ceau ele s vesteasc ucenicilor lui, iat Iisus le

întâmpin zicând : bucurai-v. Iar ele apropiindu-

se apucar picioarele lui i i-se închinar.
IO Atunci Iisus le zice: nu v temei; ducei-v
vestii frailor mei ca s plece în Galilea, i
acolo m vor vedea. Ix Iar pe când se duceau
ele, iat unii ai custodii venind în cetate vestir
la mai marii preoilor toate cele ce s'au fcut.
13 i dupce se adunar împreun cu btrânii i
se sftuir, deter argini destui ostailor. I 3 Zi-

când: spunei c ucenicii lui noaptea venind
l-au furat, fiind noi adormii. *4 i dac aceasta
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se va asculta înaintea procuratorului, noi îl vom
îndupleca i pe voi fr grije v vom face.

*5 Iar ei luând argintii fcur dup cum au fost

învai. i s'a rspândit vorba aceasta între

Iudei pân în ziua de azi. l6 Iar cei unspre-
zece ucenici se duser în Galilea, la muntele
unde le rânduise lor Iisus, x 7 i vzându-1 se

închinar lui, iar unii se îndoir. 18 i apro-

piindu-se Iisus le vorbi, zicând : datu-mi-s'a ori-

ce putere în cer i pe pmânt. x 9 Mergând,
facei ucenici toate neamurile, botezându-i în

numele Tatlui i al Fiului i al Sfântului Spirit,

2° învându-i s pzeasc toate câte v'am po-

runcit. i iat eu sunt cu voi toate zilele pân
la sfâritul veacului. Amin.
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