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CAPITOLUL 1 8 
Pildele: văduva stăruitoare, vameşul şi fariseul. 

Iisus cheamă pe copii la Sine. Primejdiile bogăţiei. 
A treia vestire a Patimilor. Vindecarea orbului din Ierihon1 

18,1-8: Şi le spunea o pildă cum trebuie să se roage totdeauna şi să nu 
îşi piardă nădejdea 2, (2) zicând: într-o cetate era un judecător care de 
Dumnezeu nu se temea şi de om nu se ruşina. (3) Şi era, în cetatea aceea, o 
văduvă, care venea la el, zicând: Fă-mi dreptate faţă de potrivnicul meu 3. 
(4) Şi un timp n-a voit, dar după acestea a zis întru sine: Deşi de Dumnezeu 
nu mă tem şi de om nu mă ruşinez, (5) totuşi, fiindcă văduva aceasta îmi 
face supărare, îi voi face dreptate4, ca să nu vină mereu să mă supere. (6) Şi 
a zis Domnul: Auziţi ce spune judecătorul cel nedrept?5 (7) Dar Dumnezeu, 
oare, nu va face dreptate aleşilor Săi care strigă către El ziua şi noaptea şi 
pentru care El rabdă îndelung?6 (8) Zic vouă că le va face dreptate7 în curând. 
Dar Fiul Omului, când va veni, va găsi, oare, credinţă pe pământ? 

(18,1) Sirah 18,22 / Luca 21,36 / Romani 12,12 / Efeseni 6,18 / Coloseni 4, 2 / 
1 Tesaloniceni 5,17 / 1 Timotei 2 ,1 (18,5) Luca 11, 8 (18, 7) Psalm 9,18 / 

Luca 11, 9 / Apocalipsa 6,10 (18, 8) Pilde 20, 6 / Evrei 10,37 / 2 Petru 3, 8-9 
Fiindcă a pomenit de necazuri şi primejdii 8 , aduce pe urmă şi 

tămăduirea acestora. Iar aceasta este rugăciunea, şi nu cea de rând 
rugăciune, ci aceea [săvârşită] cu stăruinţă şi cu luare aminte. Căci zice că 

1 în ediţia de la 1805, titlul capitolului este: „Pentru a ne ruga în toată vremea. Pentru 
judecătorul nedreptăţii. Pentru vameşul şi fariseul. Pentru prunci că a lor este împărăţia lui 
Dumnezeu. Pentru cel ce a întrebat pe Iisus ce bine va face. Pentru că anevoie va intra bogatul în 
Împărăţia Cerului. Pentru întrebarea lui Petru ce bine le va fi lor că au lăsat toate. Pentru mergerea 
lui Iisus în Ierusalim la răstignire. Pentru orbul ce l-a vindecat intrând în Ierihon". 

2 în ediţia de la 1805, în loc de „trebuie să se roage totdeauna şi să nu-şi piardă 
nădejdea" , se găseşte „că se cade ei în toată vremea a se ruga şi a nu se lenevi". 

3 în ediţia de la 1805, în loc de „Fă-mi dreptate faţă de potrivnicul m e u " , se găseşte 
„Izbăveşte-mă de pârâşul meu" . 

4 în ediţia de la 1805, în loc de „îi voi face dreptate", se găseşte „o voi izbăvi pe ea". 
5 în ediţia de la 1805, în loc de „judecătorul cel nedrept" , se găseşte „judecătorul 

nedreptăţii" . 
6 în ediţia de la 1805, în loc de „şi pentru care El rabdă îndelung", se găseşte „deşi 

îndelung îi rabdă pe dânşii". 
7 în ediţia de la 1805, în loc de „dreptate", se găseşte „izbăvire". 
8 Vezi tâlcuirile de la Luca 17, 20-37. 
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se vor întâmpla toate aceste [necazuri şi primejdii] celor ce vor fi atunci, 
dar mare ajutătoare la acestea este rugăciunea, pe care cu stăruinţă şi 
neîncetat ni se cuvine nouă să o facem, având noi în minte cum stăruinţa 
văduvei l-a plecat pe judecătorul cel nedrept. Pentru că dacă pe acesta, 
care era plin de toată răutatea şi nici de Dumnezeu, nici de oameni nu se 
ruşina, stăruinţa l-a înmuiat, cu cât mai vârtos pe Dumnezeu, Tatăl milei, 
nu II vom trage noi spre milostivire, măcar deşi îndelung rabdă acum [cu 
toate că acum îndelung rabdă El]? 

Şi vezi că a „nu se ruşina" nici de oameni este semn de mai cumplită 
răutate, căci de Dumnezeu mulţi nu se tem, însă de oameni se ruşinează - şi 
din această pricină şi greşesc mai puţin. Iar atunci când nici de oameni nu 
se va ruşina cineva, atunci de aici este [se atinge] vârful [culmea] răutăţii. 
De aceea şi Domnul pe urmă a grăit că „de om nu se ruşina", ca şi cum ar 
fi zis aceasta: „Era un judecător care de Dumnezeu nu se temea, şi ce zic 
aceasta că de Dumnezeu nu se temea, pe cel mai mare semn al răutăţii îl 
avea, că nici de om nu se ruşina". Deci acestea ne învaţă pe noi pilda -
precum de multe ori am zis - , sfătuindu-ne să nu ne lenevim întru rugăciuni, 
precum şi în alt loc a zis: „Cine dintre voi având un prieten, iar apoi acela 
noaptea venind şi bătând [la uşă], îl veţi goni? Căci pentru îndrăzneala lui, 
dacă nu pentru nimic altceva, i seva deschide" (Luca 11,5-8). Şi de asemenea: 
„Cine este omul acela între voi care, de va cere fiul său pâine, oare el îi va 
da piatră?" şi cele ce urmează (Matei 7, 9). Căci prin toate acestea ne arată 
nouă îndeletnicirea cea cu stăruinţă întru rugăciuni. 

Şi s-au ispitit unii mai cu iscodire a tâlcui pilda aceasta, şi a o asemăna 
cu adevărul au îndrăznit. „Văduvă" au zis că este tot sufletul care l-a lepădat 
pe bărbatul său, pe care îl avea mai înainte - anume pe diavolul - şi din 
această pricină îl are pe acesta „pârâş", fiindcă pururea îl supără [diavolul] 
pe dânsul. Iar sufletul se apropie către Dumnezeu, „judecătorul nedreptăţii" 
- adică Cel Care osândeşte nedreptatea. Care nici „de Dumnezeu nu se 
teme" - căci El însuşi este Dumnezeu şi nu are de cine altul să se teamă, 
încă nici „de om nu se ruşinează", pentru că „Dumnezeu nu caută la faţa 
omului" (Galateni 2, 6). Spre acest suflet „văduv", care neîncetat se roagă 
lui Dumnezeu, din pricina „pârâşului" său, diavolul, Dumnezeu Se 
milostiveşte, plecându-L pe El stăruinţa acestui suflet. Deci, acestea, celui 
care îi sunt cu plăcere, primească-le, căci s-au pus ca să nu fie neştiute. 

însă acestea învăţându-ne pe noi Domnul - anume că se cuvine să ne 
rugăm - şi arătându-ne că, dacă acest „judecător", nelegiuit şi plin de 
toată răutatea, s-a milostivit pentru rugăciunea cea neîncetată, cu cât mai 
vârtos începătorul a toată dreptatea nu va face izbăvire îndată, chiar dacă 
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„rabdă îndelung" şi Se arată ca şi cum nu-i aude pe cei care îl roagă pe El 
„ziua şi noaptea". 

Aşadar, acestea învăţându-ne - şi arătându-ne nouă că la vremea 
sfârşitului [lumii] rugăciunea se cuvine să o facem lucrătoare împotriva 
primejdiilor ce vor să vie asupră-ne - adaugă şi aceasta: „Dar Fiul Omului, 
când va veni, va găsi, oare, credinţă pe pământ?", însemnând prin chipul 
întrebării rărimea [puţinătatea] credincioşilor celor care se vor afla atunci. 
Căci atâta [întru aşa măsură] va stăpâni atunci fiul fărădelegii [Antihristul], 
încât „şi pe cei aleşi să-i amăgească, de va fi cu putinţă" (Matei 24, 24). 
Căci obişnuieşte Domnul, pentru ceea ce se află rar, să uneltească [folo
sească] felul cel întrebător, precum şi când zice: „Oare cine este sluga cea 
credincioasă şi înţeleaptă?" (Matei 24, 45) Deci şi aici, acelaşi lucru 
arătându-1 - anume că puţini şi rari vor fi cei care să păzească credinţă şi 
către Dumnezeu şi unul către altul - , această întrebare a iconomisit-o. 

Şi cu cuviinţă a împreunat cu sfătuirea cea pentru rugăciune şi 
cuvântul cel pentru credinţă, de vreme ce credinţa este temelie şi întemeiere 
a toată rugăciunea. Căci de nu va crede omul că aceea ce va cere va lua 
spre folos, deşartă este rugăciunea pe care o face. Pentru această pricină, 
învăţându-ne Domnul cele pentru rugăciune, a pomenit şi de credinţă, 
însemnând tăinuit că a [celor] puţini va fi aceasta - adică a se ruga atunci 
- , de vreme ce şi credinţa întru puţini se va afla. 

Aşadar, viind Domnul pe nori, nu va afla „credinţă pe pământ", fără 
numai întru puţini, dar o va face pe aceasta [pe credinţă] atunci; pentru că 
şi fără de voie toţi vor mărturisi cum că „Domn este Iisus Hristos, întru 
slava lui Dumnezeu Tatăl" (Filipeni 2,11). Iar de se cuvine [ca] pe aceasta 
„credinţă", iară nu „nevoie" a o zice, [cu urmare] nu va fi nici unul din cei 
necredincioşi care nu va crede cum că singur [Acesta] este Mântuitorul 
Cel Care mai înainte era hulit de ei. 

18,9-14: Către unii care se credeau că sunt drepţi şi priveau cu dispreţ 9 

pe ceilalţi, a zis pilda aceasta: (10) Doi oameni s-au suit la templu, ca să 
se roage: unul fariseu şi celălalt vameş. (11) Fariseul, stând, aşa se ruga 
în sine: Dumnezeule, îţi mulţumesc că nu sunt ca ceilalţi oameni, 
răpitori, nedrepţi, adulteri 1 0, sau ca şi acest vameş. (12) Postesc de două 
ori pe săptămână", dau zeciuială din toate câte câştig. (13) Iar vameşul, 

9 în ediţia de la 1805, în loc de „către unii care se credeau drepţi şi priveau cu 
dispreţ", se găseşte „către oarecari ce se nădăjduiau întru sine cum că sunt drepţi şi 
defăimau". 

1 0 în ediţia de la 1805, în loc de „adulteri", se găseşte „preacurvari". 
1 1 în ediţia de la 1805, în loc de „pe săptămână", se găseşte „în sâmbătă". 
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departe stând, nu voia nici ochii să-şi ridice către cer, ci-şi bătea pieptul, 
zicând: Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului. (14) Zic vouă că acesta 
s-a coborât 1 2 mai îndreptat la casa sa, decât acela 1 3 . Fiindcă oricine se 
înalţă pe sine, se va smeri, iar cel ce se smereşte pe sine, se va înălţa. 

(18,9) Luca 16,15 (18,11) Deuteronom 26,13 / Isaia 1,15; 58,3 / Luca 11,39 / Apocalipsa 3,17 
(18,12) Matei 23, 23 (18,13) Levitic 13,13-14 / 2 Paralipomena 36, 23 / Psalm 50,2 ,18 

(18,14) Iov 22, 29 / Pilde 29,23 / Isaia 40, 4; 57,15 / Sirah 1, 30 / 
Matei 23,12 / Luca 14,11 / Iacov 4,6 / 1 Petru 5, 5 

Domnul nu încetează a curaţi prin multe învăţături patima mândriei. 
Căci de vreme ce mai mult decât alte patimi supără minţile omeneşti, 
pentru aceasta în multe locuri şi de multe ori învaţă despre aceasta 1 4. 

Aşadar şi acum, chipul cel mai rău al acesteia [al mândriei] îl curăţeşte. 
Căci multe sunt odraslele iubirii de sine, pentru că şi părerea [de sine] şi 
trufia şi mărirea deşartă dintru aceasta răsar, iar mai pierzătoare decât 
toate este mândria, căci mândria este lepădare de Dumnezeu. Pentru că 
atunci când cineva nu lui Dumnezeu, ci lui însuşi îşi scrie isprăvile 1 5, ce 
altceva este aceasta fără decât numai lepădare de Dumnezeu şi împotrivire 
faţă de Dumnezeu? Deci, această patimă, cea potrivnică lui Dumnezeu -
căreia Domnul i Se împotriveşte ca un vrăjmaş.altui vrăjmaş - prin această 
pildă Domnul Se făgăduieşte să o vindece. Căci acestea le grăieşte pentru 
cei care se nădăjduiesc întru ei înşişi şi nu le socotesc pe toate lui 
Dumnezeu, ci, dintru această pricină, şi pe ceilalţi îi defăimează. Şi arată 
că dreptatea, măcar că întru celelalte minunată este şi aproape de 
Dumnezeu îl pune pe om, dar când mândria o va lua la sine, întru cele 

2 în ediţia de la 1805, în loc de „s-a coborât", se găseşte „s-a pogorât". 
1 3 [1805] Cuvântul acesta, ce zice „decât acela", după alcătuirea graiurilor înseamnă 

„mai mult decât acela", adică amândoi s-au îndreptat, însă vameşul s-a îndreptat mai 
mult decât fariseul. Iar după înţelegerea cuvântului, înseamnă „iar nu acela", adică: din 
biserică s-a pogorât îndreptat la casa sa vameşul cel păcătos şi smerit, iar nu fariseul cel 
drept şi mândru (Arhiepiscopul Nichifor al Astrahanului)^ 

1 4 Aici, Cuviosul Nichita Stithatul, ucenicul Sfântului Simeon Noul Teolog ne învaţă: 
„(47) Toată părăsirea ce se întâmplă celor ce se nevoiesc le vine pentru slava deşartă, 
pentru osândirea aproapelui şi pentru fălirea cu virtuţile. Deci oricare dintre acestea, 
care se iveşte în sufletele celor ce se nevoiesc, le pricinuieşte părăsirea de Dumnezeu. Şi 
nu vor scăpa de această osândă dreaptă pentru căderi, până ce nu vor lepăda pricina de 
mai înainte a părăsirii şi nu vor alerga spre înălţimea smeritei cugetări. (48) Necurăţia 
inimii şi întinarea trupului nu stă numai în a nu te curăţa de cugetările pătimaşe, ci şi în 
a te mândri cu mulţimea isprăvilor, a te făli cu virtuţile, a te socoti lucru mare în ce 
priveşte înţelepciunea şi cunoştinţa de Dumnezeu şi în a dispreţui pe fraţii trândavi şi 
nepăsători. Aceasta se vădeşte în pilda vameşului şi fariseului" (Filocalia românească, 
Cele 300 de capete despre făptuire, voi. 6, ed. IBMBOR, Bucureşti, 1977, p. 231). 

1 5 Adică îşi pune în seamă izbânzile, faptele bune. 
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mai dedesubt îl aruncă pe om, şi ca pe un diavol îl face pe cel până acum 
întocmai [asemenea] cu Dumnezeu. 

Deci graiurile fariseului întru imputare [defăimare] sunt asemenea 
întocmai cu cuvintele de om mulţămitor - căci zice: „Dumnezeule, Iţi 
mulţumesc" - , iar cuvintele cele de pe urmă sunt pline de toată nebunia, 
pentru că nu a grăit: „M-ai făcut pe mine a mă feri de nedreptate, de răpire". 
Dar cum a zis? „Nu sunt", adică la sine a lipit isprava şi la a sa putere. Iar 
a-i osândi şi pe alţii, aceasta cum poate să fie a omului celui care ştie că de 
la Dumnezeu are cele pe care le are? Căci cu adevărat, de ar fi crezut că în 
dar are bunătăţile cele străine, nu i-ar fi defăimat pe ceilalţi, socotind că şi 
el dinspre a sa putere este gol [neputincios], şi în dar a fost îmbrăcat, şi 
prin milă. Pentru aceasta mândru este fariseul, ca unul care le socoteşte 
puterii sale pe cele ce s-au lucrat. Şi dintru aceasta s-a plecat la a-i osândi 
şi pe ceilalţi. 

încă şi prin cuvântul acela „stând", Domnul însemnează înalta cugetare 
şi nesmerenia fariseului, pentru că a celui smerit şi aşezarea cea din afară 
care se vede este smerită, iar acesta şi cu chipul arăta mândrie. Iar dacă şi 
pentru vameş s-a grăit acel cuvânt „stând", vezi însă şi cele de pe urmă: că 
nici ochii nu voia să şi-i ridice la cer, iar starea lui era plecată; iar ai fariseului 
şi ochii la cer îi erau ridicaţi şi, împreună, cu inima se înălţau. 

Şi vezi în rugăciunea fariseului rânduială ce ni se arată nouă: căci mai 
întâi le-a zis pe cele care nu sunt şi apoi le-a pus pe cele care sunt - căci 
după ce a zis că „nu sunt ca ceilalţi oameni . . . " aşa şi aşa, a adăugat şi 
faptele cele bune: anume, că posteşte de două ori în săptămână şi dă 
zeciuială din toate câte câştigă. Că se cuvine nu numai să se abată de la 
rău, ci să facă şi bine (Psalm 36, 27); şi mai întâi se cuvine a se feri de 
răutate şi atunci a se apuca de fapta cea bună. Precum şi dintru o fântână 
noroioasă de vei voi să scoţi apă curată, mai întâi curăţeşte noroiul şi abia 
atunci vei scoate apă curată. 

încă şi la aceasta ia aminte cum a zis-o: „Nu sunt ca şi cei mulţi, răpitori, 
preacurvari", căci nu a primit nici măcar puţintel să fie el asemănat cu un 
singur nume defăimat' 6, ci aceste numiri le-a folosit la plural şi asupra 
celorlalţi oameni le-a aruncat. Şi zicând: „Nu sunt ca ceilalţi", a pus 
împotriva acestui cuvânt graiurile: „Postesc de două ori în sâmbătă". Căci 
„sâmbătă" era numită săptămâna, fiind numită aşa de la ziua cea de pe 
urmă şi de odihnă. Că „sâmbătă" se zice odihna, încă şi prin „sâmbete", 
la plural, numeau săptămâna; pentru aceasta şi „una din sâmbete" numeau 

Adică să fi zis: „Nu sunt răpitor, preacurvar . . . " 
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ziua cea dintâi a săptămânii, care la noi este Duminica - căci la evrei „una" 
şi „întâi" acelaşi lucru însemnează 1 7. 

Este încă şi alt cuvânt mai adânc, anume că împotriva patimii 
preacurviei se trufea cu postul, că din desfătare este curvia; aşadar, acesta 
trupul prin post „sugrumându-1" [strâmtorându-1], mult era depărtat de 
unele ca aceste patimi. Şi posteau fariseii lunea şi joia. 

Iar împotriva cuvântului „răpitori şi nedrepţi" l-a pus pe acesta: „Dau 
zeciuială din toate câte câştig". Zice [aşadar]: „Atât mă împotrivesc răpirii 
şi nedreptăţii, încât şi pe ale mele le dau". Iar zeciuială se pare unora că 
simplu şi odată s-a rânduit de către Lege; dar, cei care adânc o cearcă 
[cercetează] pe aceasta, află că trei zeciuieli învaţă [Legea] - şi aceasta o 
vei înţelege cu de-amănuntul din Deuteronom, de vei lua aminte 
(Deuteronom 12,11,17; 14,22, 28; 26,12-11). Acestea sunt ale fariseului. 

Iar vameşul [faţă de fariseu] le arată pe toate dimpotrivă. Pentru că 
„stătea departe" şi nu numai cu depărtarea locului, ci şi cu chipul şi cu 
graiul şi cu zdrobirea inimii, foarte mult era „departe" de acela [ de fariseu]. 
Că şi ochii se ruşina „să-i ridice către cer", nevrednici de vederea celor de 
sus judecându-i pe aceştia care au voit să vadă şi să se veselească de 
bunătăţile pământului. Şi „îşi bătea pieptul" său, ca şi cum pe inimă 
lovindu-o, pentru gândurile cele rele, spre simţire deşteptându-o, ca pe 
ceea ce ar fi dormit. Şi nimic altceva nu zicea, fără numai atât: 
„Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului". Şi pentru toate acestea 
vameşul „s-a pogorât mai îndreptat" decât fariseul, că „necurat este 
înaintea Domnului cel cu inima înaltă [cel ce se înalţă cu inima]" (Pilde 
16, 5), şi „Dumnezeu celor mândri le sta împotrivă, iar celor smeriţi le 
dă har" (Pilde 3, 34; 1 Petru 5, 5). 

Insă poate s-ar fi minunat cineva: Cum fariseul, puţine graiuri ale 
înaltei cugetări zicând, se osândeşte, iar Iov, foarte mari grăind, se 
încununează? 1 8 Pentru că fariseul, nimeni silindu-1, stătea şi bârfea unele 
ca acestea şi osândea pe alţii, nici o nevoie strâmtorându-1; iar Iov, fiindcă 
prietenii foarte îl strâmtorau şi mai greu decât necazul ce i se întâmplase 
stăteau asupră-i şi ziceau că pentru păcate a pătimit acestea, a fost silit de 
a numărat isprăvile sale, iar aceasta a făcut-o pentru dumnezeiasca slavă 
şi pentru a nu se tăia drumul oamenilor cel pentru fapta bună. Că de s-ar 
fi încredinţat oamenii cum că păcate erau cele pe care le făcea Iov, şi pentru 
acelea pătimeşte, s-ar fi depărtat de a face aceleaşi lucruri şi, deci, s-ar fi 

Vezi tâlcuirea şi notele de la Matei 28,1-8. 

Vezi capitolul 29 din Cartea lui tov. 
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făcut urători de străini, în loc de iubitori de străini, nemilostivi şi nedrepţi, 
în loc de milostivi şi drepţi - că acestea erau faptele lui Iov. Deci, pentru ca 
să nu se vatăme mulţi, pentru aceasta îşi numără [Iov] isprăvile. Şi acestea 
sunt pricinile pentru care Iov grăieşte astfel, ca să nu zicem că în vorbele 
sale - ce se par a fi ale cuvântării celei cu trufie - , toată smerita cugetare 
străluceşte. Căci zice: „Cine mă va pune pe mine în luna zilelor celor 
mai dinainte, când Dumnezeu mă păzea?" (Iov 29, 2) Vezi că toate lui 
Dumnezeu le-a dat? Şi nici nu-i osândeşte [el] pe alţii, ci mai cu seamă [el] 
este osândit de către prieteni. Iar fariseul, fiindcă la sine şi nu la Dumnezeu 
pe toate le aducea, şi fără de nevoie pe alţii îi osândea, cu cuviinţă osândirea 
asupră-i se aduce. Căci tot cela care „se înalţă pe sine, se va smeri" - de 
Dumnezeu osândindu-se; „iar cel care se smereşte pe sine" prin osândire, 
„se va înălţa" - de Dumnezeu îndreptându-se. Că zice: „Spune tu întâi 
păcatele tale, ca să te îndreptezi" (Isaia 43, 25-26). 

18,15-17: Şi aduceau la El şi pruncii, ca să Se atingă de ei. Iar ucenicii, 
văzând, îi certau. (16) Iar Iisus i-a chemat la Sine, zicând: Lăsaţi copiii 
să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci împărăţia lui Dumnezeu este a unora 
ca aceştia. (17) Adevărat grăiesc vouă: Cine nu va primi împărăţia lui 
Dumnezeu ca un prunc, nu va intra în ea. 

(18,15) Isaia 49,22 / Matei 19,13/ Marcu 10,13 (18,16) Matei 18,3; 19,14/ Marcu 10,14 / 
1 Petru 2,2 (18,17) Isaia 49, 22 / Matei 11,25; 18,3 / Marcu 10,15-16 

Şi cele petrecute cu pruncii, la smerenie folosesc, că ne învaţă Domnul 
prin aceasta smerit a cugeta şi pe toţi a-i primi şi pe nimeni a nu defăima. 
Căci ucenicii socoteau lucru nevrednic unui învăţător ca Acesta a fi aduşi 
la El prunci. Iar Domnul le arată lor cum că atâta se cuvine a se smeri, 
încât nici dinspre cei preamici să nu se întoarcă. Şi aşa învaţă smerenia 
prin cele ce le-a făcut, fiindcă nu i-a gonit, ci cu bucurie i-a primit pe prunci. 

învaţă încă şi prin cuvânt cum că a acelora care se află ca „pruncii" este 
împărăţia Cerurilor. Pruncul nu se înalţă, nu defăima pe cineva, fără de 
răutate este, fără de vicleşug, nici pentru cele strălucite nu se nufeşte, nici 
pentru cele de întristare nu se mâhneşte, ci cu toată simplitatea se află. 

Deci, cel care vieţuieşte cu smerită cugetare şi fără de răutate, acela 
este vrednic de a se primi de Dumnezeu, precum şi cel care primeşte 
„împărăţia lui Dumnezeu ca un prunc", adică fără vicleşug, fără de multă 
iscodire, cu credinţă. Că acela care este iscoditor şi pururea întreabă: 
„Cum?", împreună cu necredinţa va pieri şi nu va intra întru împărăţie, 
pe care cu simplitate şi fără iscodire şi cu smerită cugetare nu a voit să o 
primească. Deci toţi Apostolii şi, în scurt, toţi cei care au crezut în Hristos, 
„prunci" se vor numi, precum şi însuşi Domnul pe Apostoli i-a numit: 
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„Copiilor, nu cumva aveţi ceva de mâncare?" (Ioan 21, 5) Iar înţelepţii 
elinilor, înţelepciune căutând în taina aceasta care este împărăţia lui 
Dumnezeu, şi nevrând să o primească pe ea fără de silogisme 1 9, cu cuviinţă 
au fost scoşi afară dintru această împărăţie. 

Şi nu a zis că „a acestora este împărăţia", ci „a unora ca aceştia", adică 
a celor care au câştigat de bunăvoie nerăutatea şi smerita cugetare, pe 
care pruncii o au fireşte [din fire]. 

Să le primim, aşadar, pe toate cele bisericeşti, care sunt „împărăţia lui 
Dumnezeu", fără de iscodire şi cu credinţă şi cu smerită cugetare, căci a 
iscodi este lucru al mândriei şi al înţelepciunii celei părute [închipuite]. 

18,18-23: Şi L-a întrebat un dregător, zicând: Bunule învăţător, ce să fac 
să moştenesc viaţa de veci? (19) Iar Iisus i-a zis: Pentru ce Mă numeşti bun? 
Nimeni nu este bun, decât unul Dumnezeu. (20) Ştii poruncile: Să nu 
săvârşeşti adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu mărturiseşti strâmb 2 0, cinsteşte 
pe tatăl tău şi pe mama ta. (21) Iar el a zis: Toate acestea le-am păzit din 
tinereţile mele. (22) Auzind, Iisus i-a zis: încă una îţi lipseşte: Vinde toate 
câte ai şi le împarte săracilor, şi vei avea comoară în Ceruri; şi vino şi urmează 
Mie. (23) Iar el, auzind acestea, s-a întristat, căci era foarte bogat. 

(18,18-19) Matei 19,16-17 / Marcu 10,17-18 (18,20) Ieşire 20,12-17 / Deuteronom 5,17 / 
Matei 5, 21,27; 19,18-19 / Marcu 10,19 / Romani 13, 9 (18,21-22) Matei 19, 20-21 / 

Marcu 10,20-21 / Luca 12,33 / Faptele Apostolilor 2,4511 Timotei 6,18-19 
(18, 23) Matei 19,22 / Marcu 10,22 / Luca 8,14 

Unora li se pare că acest om ar fi fost un oarecare viclean şi căuta 
oarecum să-L vâneze [prindă] pe Iisus din cuvinte, însă nu pe aceasta o 
vedem aici, ci anume că este iubitor de argint. Fiindcă şi Hristos l-a mustrat 
pe el pentru că era în acest fel. Căci Marcu zice că acesta a alergat şi, 
îngenunchind, îl ruga pe Hristos, iar Iisus, căutând spre el, l-a iubit pe 
dânsul (Marcu 10,17-22). Aşadar, iubitor de averi era omul acesta şi vine 
la Hristos, poftind să se înveţe pentru Viaţa cea veşnică; poate ca un iubitor 
de averi [făcându-o] şi pe aceasta, căci nimic nu este aşa de iubitor de 
viaţă, precum omul cel iubitor de averi. Deci, a socotit că Iisus îl va sfătui 
un chip prin care va trăi veşnic, desfătându-se întru stăpânirea averilor. 
Iar după ce Domnul i-a zis că lepădarea averilor este pricinuitoare de viaţă 
veşnică, el - ca şi cum s-ar fi prihănit şi pe sine pentru întrebarea pusă, 
dar şi pe Iisus pentru răspuns - se duce. Pentru că el avea trebuinţă de 
viaţa cea veşnică ca să aibă averile pentru multă vreme. Căci, dacă ar fi 

1 9 [1805] Adică fără de dovediri filozofeşti. 
2 0 în ediţia de la 1805, în loc de „strâmb", se găseşte „minciună". 
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voit el să lepede banii, de ce trebuinţă [folos] îi mai era lui viaţa cea veşnică, 
fiindcă avea să trăiască [veşnic] sărac? - după cum lui i se părea 

Aşadar, vine la Domnul ca la un om de rând [simplu om] şi la un 
învăţător. Pentru aceea, Domnul, arătând că nu se cuvine să vină la El ca la 
un om de rând [simplu om], a zis: „Nimeni nu este bun, fără numai unul 
Dumnezeu. «Bun» pe Mine M-ai numit; deci pentru ce ai adăugat şi 
«învăţătorule»? Căci se vede că unul din cei mulţi Mă socoteşti, iar de este 
aceasta, nu sunt bun, căci nimeni din oameni nu este bun, după adevăr, fără 
numai unul Dumnezeu. Deci, de voieşti să Mă numeşti bun, ca pe un 
Dumnezeu numeşte-Mă bun, şi nu veni ca la un simplu om. Că de Mă 
socoteşti pe Mine vreun om oarecare din cei de obşte, nici bun nu Mă numi". 
Căci, cu adevărat „bun" şi izvor al bunătăţii şi început al însăşi bunătăţii 
Dumnezeu este. Iar noi, oamenii, măcar de suntem buni, însă nu după adevăr 
suntem astfel, ci prin împărtăşire din bunătatea Aceluia; şi amestecată şi 
schimbăcioasă [nestatornică] este bunătatea noastră. 

„Ştii poruncile: Să nu săvârşeşti adulter, să nu ucizi, să nu furi, să 
nu mărturiseşti minciună, [cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta]". Legea 
mai întâi le îndreptează pe acelea la care mai cu lesnire alunecăm, apoi pe 
acelea la care nu mulţi cad, nici de multe ori. Precum este [de pildă] a 
curvi, fiindcă focul este şi firesc şi din lăuntru; a ucide, fiindcă mare fiară 
este mânia; iar a fura este mai uşor 2 1; încă şi la mărturia mincinoasă arareori 
este cu putinţă a cădea. Drept aceea, pe acelea mai întâi le îndreptează, 
fiindcă la acelea cu lesnire cădem noi, şi afară de aceasta şi fiindcă [aceste 
păcate] sunt mai grele. Iar pe acestea: furtişagul şi mărturia mincinoasă, 
în al doilea rând le pune, ca pe unele ce rareori se întâmplă şi sunt mai 
uşoare. Iar a păcătui faţă de născători, deşi mare păcat este, însă fiindcă 
nu adeseori se întâmplă, mai pe urmă de acestea l-a pus (pentru că cei mai 
mulţi nu se sălbăticesc cu atâta lesnire, încât să-i ocărască pe născători, ci 
puţini sunt [aceştia] şi arareori se întâmplă 2 2). 

2 1 „Mai uşor" în înţelesul celor arătate mai înainte, adică nu este „greu", pentru că 
nu avem o povară, o apăsare lăuntrică firească înspre aceasta. Vezi continuarea tâlcuirii 
Sfântului Teofilact. 

2 2 Din păcate, astăzi această răutate se săvârşeşte în generaţia noastră mai mult decât 
în orice altă generaţie, însă acest lucru a fost mai înainte vestit de către Sfântul Apostol 
Pavel, care grăia astfel către Sfântul Timotei: „Şi aceasta să ştii că, în zilele din urmă, vor 
veni vremuri grele; că vor fi oameni iubitori de sin e, iubitori de arginţi, lăudăroşi, trufaşi, 
hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără cucernicie, lipsiţi de dragoste, 
neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, cruzi, neiubitori de bine, trădători, necuviincioşi, 
îngâmfaţi, iubitori de desfătări mai mult decât iubitori de Dumnezeu, având înfăţişarea 
adevăratei credinţe, dar făgăduind puterea e i" (2 Timotei 3 ,1-5 ) . 
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Iar după ce tânărul a zis că: „Toate acestea le-am păzit din tinereţile 
mele", Domnul îl sfătuieşte pe el pentru neagoniseala, ceea ce este capul 
[temeiul] tuturor [faptelor bune]. Şi vezi legi ale vieţuirii creştineşti cu 
adevărat! „Vinde toate câte ai", căci dacă va rămâne ceva, celor rămase 
rob le eşti; „şi le împarte" nu rudelor celor bogate, ci săracilor. încă socotesc 
că şi cuvântul acesta „împarte" arată a face cu judecată împărţirea averilor, 
şi nu cum s-ar întâmpla. Iar fiindcă împreună cu neagoniseala se cuvine 
să se afle la om şi toate celelalte fapte bune, pentru aceasta a zis: „şi vino 
de urmează Mie" , adică „şi întru toate celelalte fii Mie ucenic şi pururea 
urmează-Mi, nu astăzi să-Mi urmezi, iar mâine nu". 

Şi [Domnul], ca unui iubitor de averi, i-a făgăduit [acestuia] „comoara 
cea din Ceruri", dar nu a luat aminte dregătorul, din pricină că era rob al 
averilor. Drept aceea, şi după ce a auzit că lipsire de avuţie îl sfătuieşte pe 
el, „s-a întristat", fiindcă el pentru această pricină şi poftea viaţa cea 
veşnică, [pentru] ca la mai multă vreme şi veşnic întru mulţimea averilor 
să vieţuiască. încă şi aceea că „s-a întristat" îl arată pe el că era cu bună 
cunoştinţă, iar nu viclean, că nici unul din farisei nu s-a întristat vreodată, 
ci mai vârtos se sălbăticeau. 

Şi ştiu că Marele luminător al lumii, cel cu limba de aur 2 3 a tâlcuit că 
tartarul acesta poftea viaţa veşnică cu adevărat şi adică o dorea pe ea, însă 
era ţinut de patima iubirii de argint. însă nu este fără de har şi ceea ce acum 
s-a adăugat, anume că precum un iubitor de averi poftea viaţa cea veşnică. 

18,24-30: Şi văzându-1 întristat, Iisus a zis: Cât de greu 2 4 vor intra cei ce 
au averi în împărăţia lui Dumnezeu! (25) Că mai lesne este a trece cămila 
prin urechile acului, decât să intre bogatul în împărăţia lui Dumnezeu. (26) 
Zis-au cei ce ascultau: Şi cine poate să se mântuiască? (27) Iar El le-a zis: Cele 
ce sunt cu neputinţă la oameni sunt cu putinţă la Dumnezeu. (28) Iar Petru a 
zis: Iată, noi, lăsând toate ale noastre, am urmat Ţie. (29) Şi El le-a zis: Adevărat 
grăiesc vouă: Nu este nici unul care a lăsat casă, sau femeie, sau fraţi, sau 
părinţi, sau copii, pentru împărăţia lui Dumnezeu, (30) şi să nu ia cu mult 
mai mult în vremea aceasta, iar în veacul ce va să vină, viaţă veşnică. 

(28,24) Pilde 11,28 / Matei 13,22; 19,23 / Marcu 4,19; 10,23 /1 Timotei 6,9-10 
(18,25-26) Matei 19,24-25 / Marcu 10,25-26/ Luca 6,24 (18,27) Facere 18,14 / Iov 42,2 / Ieremia 32,27/ 

Mateil9,26/Marcul0,27/Lucal,37(18,28)L^uteronom33,9/Matei4,20;19,27/Marcul0,28/ 
Luca 5, 11 (18,29) Deuteronom 33,9 / Matei 19,29 / Marcu 10,29 (18,30) Iov 42,10 / Matei 19,29 

De vreme ce bogatul, după ce a auzit de lepădarea averilor „s-a întristat", 
zice Domnul cu chip de mirare: „Cât de anevoie vor intra cei ce au averi 

Sfântul Teofilact îl pomeneşte aici pe Sfântul Ioan Gură de Aur. 

în ediţia de la 1805, în loc de „greu", se găseşte „anevoie". 
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întru împărăţia lui Dumnezeu!" Nu a zis că este cu „neputinţă" să intre, 
ci cu „anevoie", căci nu este cu neputinţă a se mântui unii ca aceştia Pentru 
că este cu putinţă să-şi lase avuţiile şi să le dobândească pe cele de Sus, 
însă cu anevoie este aceasta, că mai lipicioase decât vâscul 2 5 sunt avuţiile 
şi cu anevoie se desparte cel ce este ţinut de ele. Iar mai vârtos şi ca pe un 
lucru cu neputinţă îl hotărăşte Domnul pe acesta, căci zice: „Mai lesne 
este cămila prin urechile acului să treacă, decât bogatul să se mântuiască", 
întrucât cu neputinţă este cu adevărat să încapă cămila prin urechile acului, 
fie că vei înţelege prin „cămilă" însuşi dobitocul [vieţuitoarea], fie [că vei 
înţelege] o oarecare funie groasă a corăbiei 2 6. Deci, dacă este mai lesne să 
încapă cămila prin urechile acului - iar acest lucru este cu neputinţă - , 
decât bogatul să se mântuiască, înseamnă că mai cu neputinţă este a se 
mântui bogatul. Aşadar, ce se ctivine a zice? 

Mai întâi, că aşa este cu adevărat: bogat fiind, cu neputinţă este a se 
mântui. Şi să nu-mi zici mie că: „oarecare, bogat fiind, îşi dădea averile şi s-a 
mântuit", pentru că nu bogat s-a mântuit, ci ori după ce s-a făcut sărac, ori, 
cu adevărat, „iconom" fiind - şi nu „bogat" - s-a mântuit. Căci, altceva este 
a fi „iconom" 2 7 şi altceva a fi „bogat". Pentru că „bogat" este cel ce lui 
însuşi îşi păstrează bogăţia, iar „iconom" - cel ce pentm alţii i s-a încredinţat 
aceasta şi nu „bogat" s-a mântuit ci, sau precum am zis, după ce le-a lepădat 
pe toate câte le avea, sau ca un „iconom", bine chivemisindu-le pe acelea 

Apoi şi aceasta socoteşte, anume că „bogatului cu neputinţă îi este a 
se mântui, iar celui care are avuţiile, cu anevoie", ca şi cum ar fi zis: „Cel 
care este ţinut de avuţii şi slujeşte lor şi de ele este stăpânit nu se va mântui. 
Iar cel care are avuţii - adică stăpân le este acestora - şi el le are pe dânsele, 
iar nu ele îl au pe el - acela cu anevoie se va mântui, din pricina neputinţei 
omeneşti". Căci este cu neputinţă a nu unelti [folosi, întrebuinţa] rău pe 
cele ce le avem, căci până când avem avuţii se sârguieşte diavolul a ne 

Vâscul este o plantă parazită care creşte pe ramurile unor copan, are frunzele 
persistente, iar fructul este în formă de bobite albe; este folosit ca plantă medicinală 
(Loranthus europaeus). Se cade să spunem aici că vâscul parazitează copacii şi le soarbe 
din sevă şi din viaţă, chiar şi atunci când aceştia intră în perioada vegetativă din vremea 
iernii. Dealtfel, fructele vâscului se coc tocmai iarna Aşadar, ca şi vâscul este şi iubirea 
de bogăţie, pentru că soarbe viaţa şi puterea omului, iar roadele ei - adică necredinţa şi 
împătimirea de cele pământeşti - nu ne lasă să lepădăm iubirea de bogăţie nici măcar în 
iarna vieţii, adică la bătrâneţe. 

2 6 Vezi şi tâlcuirea de la Matei 19, 23-24. 
2 7 Pentru canonul şi rânduială celui care este „iconom", vezi tâlcuirea de la Luca 12, 

16-21,41-46 şi 16,1-9. - ; 
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amăgi pe noi ca să le chivernisim uneori în afara canonului şi legii 
iconomiei, şi cu anevoie este de a scăpa din cursele lui. Pentru aceasta 
bun lucru este sărăcia şi puţin de nu [mai-mai că] este fără de ispită. 

„Zis-au cei ce ascultau: Şi cine poate să se mântuiască? Iar El le-a 
zis: Cele ce sunt cu neputinţă la oameni sunt cu putinţă la Dumnezeu". 
Căci la cei care au socoteală omenească - adică se târăsc [jos] şi poftesc 
cele pământeşti - a se mântui le este „cu neputinţă", precum s-a zis. Iar la 
Dumnezeu este „cu putinţă" - adică atunci când cineva va avea sfetnic 
[sfătuitor] pe Dumnezeu şi îndreptările lui Dumnezeu şi poruncile cele 
pentru sărăcie le va lua [drept] dascăli şi va chema ajutorul Lui, „cu 
putinţă" va fi aceasta, pentru că al nostru este să voim binele, iar al lui 
Dumnezeu să-1 săvârşească. 

încă şi în alt chip, dacă suindu-ne mai presus decât toată împuţinarea 
de suflet cea omenească pentru bogăţie, vom voi să ne facem nouă prieteni 
din „mamona nedreptăţii", ne vom mântui, petrecuţi fiind de dânşii la 
„corturile cele veşnice" (Luca 16, 9) 2 8 . Căci mai bine este de le vom da 
toate, iar de nu le vom da pe toate, măcar să-i facem pe săraci împreună 
părtaşi, şi aşa ceea ce este „cu neputinţă" se face „cu putinţă". Pentru că 
este „cu neputinţă" să se mântuiască cel care nu dă toate, însă pentru 
iubirea de oameni a lui Dumnezeu şi aceea, adică a da din parte, se face 
spre folos, după potrivă [pe măsură]. 

La aceasta Petru întreabă: „Iată noi am lăsat toate" 2 ' ; şi întreabă nu 
numai pentru sine, ci spre mângâierea tuturor săracilor. Pentru ca nu numai 
bogaţii să fie bine-nădăjduiţi [cu nădejde bună], anume că multe vor 
dobândi, ca unii care multe au defăimat, iar săracii să nu aibă puţină 
nădejde, ca unii care puţine au lăsat, şi pentru aceasta puţine răsplătiri să 
aştepte - , pentru aceasta întreabă Petru. Şi aude cum că şi în veacul de 
acum şi în cel ce va să fie îşi va avea răsplătirile tot cel care pentru 
Dumnezeu a defăimat orice fel de averi, măcar şi mici de vor fi fost ele. Că 
să nu socoteşti aceasta, anume că mici au fost acelea, ci [să ştii] cum că 
acelea îi erau omului toată viaţa, şi precum tu 3 0 cu cele multe şi mari, aşa şi 

2 8 Vezi tâkuirile de la Luca 16,1-9,10-13. 
2 9 Sfântul Evanghelist Matei scrie astfel pentru această întrebare: „Atunci Petru, 

răspunzând, I-a zis: Iată noi am lăsat toate şi Ţi-am urmat Ţie. Cu noi oare ce va f i?" 
(Matei 19, 27) 

3 0 Se pare că acest „ tu" Sfântul Teofilact îl adresează nemijlocit atât împărătesei 
Măria (care mai apoi a devenit monahie), cât şi prinţului Constantin Porfirogenetul, cărora 
nu puţine le erau averile. însă, prin iconomia lui Dumnezeu, acest „tu" este adresat şi 
tuturor celorlalţi, care, în curgerea veacurilor, se vor afla a fi bogaţi în avuţii pământeşti . 
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acela cu cele puţine şi mici nădăjduia a trăi. Ca să nu zic că, acela care are 
puţine, mai multă dragoste are către acestea - şi adeverită este aceasta de 
la părinţi, care [atunci] când au numai un copil, mai multă dragoste arată 
către acela, decât către mulţi. Aşa este şi săracul, către o casă şi către o 
ţarină mai cu multă dragoste se află, decât tu, către multe. Iar de nu este 
mai mare, măcar deopotrivă a amândurora este dragostea; pentru aceasta 
şi defăimarea [bogăţiilor este asemenea]. Drept aceea, şi în veacul cel de 
acum, cu mult mai multe răsplătiri iau, precum înşişi aceşti Apostoli. Căci 
colibă defăimând fiecare dintre dânşii, acum au biserici prealuminate şi 
ţarini şi venituri şi „femei" multe - pe cele împreună legate cu fierbinţeala 
şi cu credinţa cea către dânşii; şi, în scurt, pe celelalte toate. încă şi în 
veacul ce va să fie nu vor lua înmulţite ţarini ca acestea şi răsplătiri trupeşti, 
ci „viaţă veşnică". 

18, 31-34: Şi luând la Sine pe cei doisprezece, a zis către ei: Iată ne 
suim la Ierusalim şi se vor împlini toate cele scrise prin Prooroci despre 
Fiul Omului. (32) Căci va fi dat păgânilor 3 1 şi va fi batjocorit şi va fi 
ocărât şi va fi scuipat. (33) Şi, după ce î l vor biciui, ÎI vor ucide; iar a 
treia zi va învia. (34) Şi ei n-au înţeles nimic din acestea, căci cuvântul 
acesta era ascuns pentru ei şi nu înţelegeau cele spuse. 

(ÎS, 31) Matei 16, 21; 20,18 / Marcu 10, 32-33 / Luca 9,22,44 (18,32) Psalm 21, 7 / 
Isaia 53,7 / înţelepciune 2,19 / Matei 20,18 (18, 33-34) Marcu 9,32 / 

Luca 2,50; 9,45 / Ioan 10, 6; 12,16; 18, 32 
Mai înainte le vesteşte lor Patima, ca aceste două lucmri să le isprăvească: 

mai întâi ca să arate cum că nu fără de voie şi nici ca un simplu om [un om 
de rând], neştiindu-Şi moartea, Se răstigneşte, ci şi mai înainte a ştiut-o şi de 
voie pătimeşte; căci de ar fi voit să nu pătimească, S-ar fi dat în lături, ca şi 
Cel Care mai înainte ştia - pentru că a fi prinşi este al celor care nu au ştiut 
de mai înainte. Iar cea de a doua [pricină] este ca să-i plece pe dânşii să 
sufere cu lesnire cele ce se vor întâmpla, ca unii care mai înainte au auzit 
[pentru unele ca acestea] şi nu fără de veste li se vor întâmpla lor. 

„O, Doamne, dar dacă se vor împlini la Tine cele zise demult de 
Prooroci, pentru ce Te sui?" „Pentru însăşi aceasta, cu adevărat, ca să lucrez 
mântuire". Aşadar, de bună voie merge. El adică acestea săvârşea, iar 
ucenicii nu au înţeles nimic, „căci cuvântul acesta era ascuns pentru e i " 
mai vârtos decât toate - cuvântul învierii. Pentru că nici pe celelalte nu le 
pricepeau Apostolii - precum era aceea că se va da „neamuri lor" 
[„păgânilor"] ; dar, mai cu covârşire, cuvântul învierii cu totul nu-1 

în ediţia de la 1805, în loc de „păgânilor", se găseşte „neamurilor". 
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cunoşteau, că nici nu era lucru obişnuit acesta şi nici toţi iudeii nu credeau 
în înviere, nici măcar aşa, de rând - şi adeverită este aceasta de către 
saduchei (Matei 22,23; Marcu 12,18; Luca 20, 27; Faptele Apostolilor 23, 8). 

Dar vei zice: Şi dacă [ei] nu cunoşteau, pentru ce mai înainte le spunea 
lor acestea? Căci ce folos dobândesc ei spre a se mângâia în vremea Crucii 
[răstignirii Domnului], dacă nu înţelegeau ceea ce se grăia? Nu puţin se 
foloseau, aducându-şi aminte pe urmă că acestea erau celea pe care atunci, 
spunându-li-le mai înainte Domnul, ei nu le-au înţeles. Şi aceasta arătată 
[adeverită] este dintru multe, iar mai ales din cele pe care le zice Ioan: „Şi 
acestea nu le-au cunoscut ucenicii Lui, iar mai pe urmă şi-au adus aminte, 
că acestea erau scrise pentru E l " 3 2 (Ioan 12,16). încă şi Mângâietorul [Duhul 
Sfânt], aducându-le aminte lor acestea, mai vrednică de credinţă au pus 
întru dânşii mărturia cea pentru Hristos (Ioan 14, 26)33. 

Iar pentru aceea, anume că a fost de trei zile îngroparea [Domnului], 
din destul s-a spus în tâlcuire la ceilalţi Evanghelişti 3 4. 

18, 35-43: Şi când S-a apropiat Iisus de Ierihon, un orb şedea lângă 
drum 3 5 , cerşind. (36) Şi, auzind el mulţimea care trecea, întreba ce e 
aceasta. (37) Şi i-au spus că trece Iisus Nazarineanul. (38) Şi el a strigat, 
zicând: Iisuse, Fiul lui David, fie-Ţi milă de mine! (39) Şi cei care mergeau 
înainte îl certau ca să tacă, iar el cu mult mai mult striga: Fiule al lui 
David, fie-Ţi milă de mine! (40) Şi oprindu-Se, Iisus a poruncit să-1 aducă 
la El; şi apropiindu-Se l-a întrebat: (41) Ce voieşti să-ţi fac? Iar el a zis: 
Doamne, să văd! (42) Şi Iisus i-a zis: Vezi! Credinţa ta te-a mântuit. (43) 
Şi îndată a văzut şi mergea după El, slăvind pe Dumnezeu. Şi tot poporul, 
care văzuse, a dat laudă lui Dumnezeu. 

(28,35-39) Psalm 145,8 / Matei 9,27; 20,29,31 / Marcu 10,46-48 (18,40) Matei 9,28; 20,32 / 
Marcu 10,49 (28,42) Matei 9,31; 20,33 / Marcu 10,52 (28,41) Luca 16,19 (18,43) Matei 20,34 

în treacăt pe „cale" face Domnul minunea ceea ce s-a făcut la acest 
orb, ca şi treacătul Său să ne fie învăţătură folositoare nouă şi ucenicilor 
lui Hristos, ca prin toate şi în toată vremea şi în tot locul să fim folositori şi 
nici un lucru de-al nostru să nu fie deşert. 

3 2 în ediţia Bibliei din 1988, aici avem: „Acestea nu le-au înţeles ucenicii Lui la 
început, dar când S-a preaslăvit Iisus, atunci şi-au adus aminte că acestea I le-au făcut 
Lui" (Ioan 12, 16). 

3 3 „Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe Care-L va trimite Tatăl, în numele Meu, Acela 
vă va învăţa toate şi vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus Eu" (Ioan 14,26). 

3 4 Vezi tâlcuirile de la Matei 12, 39-40; 16, 4; 27, 62-66 şi Marcu 10, 32-34. 
3 5 în ediţia de la 1805, în loc de „drum", se găseşte „cale". 
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Aşadar, orbul crezând că Acesta este Hristos Cel Care era aşteptat -
căci este cu putinţă, ca unul care era crescut întru [obiceiurile] cele evreieşti, 
să fi ştiut cum că din sămânţa lui David Se va naşte Hristos - , strigă cu 
mare glas: „Iisuse, Fiul lui David, fie-Ti milă de mine!" Şi arată dintru 
aceste cuvinte că o oarecare socotinţă mai dumnezeiască avea pentru 
Dânsul, şi nu-L socotea om de rând [un simplu om]. 

Şi te minunează şi de tăria mărturisirii lui, căci chiar dacă mulţi îl 
certau pe el, [orbul] nu tăcea, ci mai mult striga, pentru că fierbinţeală 
[învăpăiere a duhului] era aceea care dinlăuntru îl îndemna pe dânsul. 
Drept aceea şi Iisus îl cheamă pe dânsul, ca pe cel care este vrednic cu 
adevărat de a se apropia de El şi îl întreabă: „Ce voieşti să-ţi fac?". Şi îl 
întreabă nu ca şi cum nu ştia, ci ca să nu li se pară celor ce erau de faţă cum 
că unele cerea acela şi altele îi dă El - anume că acela îi cere bani, iar El, ca 
un iubitor de slavă, orbire vindecă, pentru că zavistia poate cu unele ca 
acestea nebuneşti L-ar fi năpăstuit. Pentru aceasta l-a întrebat [Domnul], 
şi fiindcă l-a aflat pe el că doreşte să vadă, aceasta îi dă. 

Şi vezi neîngâmfarea Sa, căci zice: „Credinţa ta te-a mântuit", adică 
„Pentru că ai crezut că Eu sunt Hristos, Fiul acela al lui David, Care se 
propovăduieşte, [încă] şi ai arătat atâta fierbinţeală, încât nici certat fiind 
nu tăceai". 

Şi ne învăţăm dintru aceasta că atunci când cerem cu credinţă, nu 
unele cerem şi altele ne dă nouă, ci chiar pe acelea. Deci, când unele cerem 
şi altele luăm, arătat este că nu cerem bine, nici cu credinţă; căci zice: „cereţi 
şi nu primiţi, pentru că rău cereţi" (lacov 4, 3). 

încă ia aminte şi la stăpânirea cu care zice: „Vezi!" Căci care din Prooroci 
a tămăduit aşa, cu atâta stăpânire? Pentru aceasta, glasul Domnului lumină 
i s-a făcut orbului, fiindcă izvora cuvântul dintru Lumina cea adevărată 
(Ioan 8,12; 14, 6). 

Ia aminte încă şi la buna cunoştinţă a celui care s-a tămăduit, căci s-a 
dus după Iisus, „slăvind pe Dumnezeu" şi altora fiindu-le pricină de a-L 
slăvi [pe Dânsul]. 
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CAPITOLUL 1 9 
Zaheu. Pilda minelor. Intrarea în Ierusalim. 

Iisus deplânge Ierusalimul 
şi alungă pe vânzătorii din templu1 

19, 1-10: Şi intrând, trecea prin Ierihon, (2) şi iată un bărbat, cu 
numele Zaheu, şi acesta era mai-marele vameşilor şi era bogat. (3) Şi 
căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulţime 2, pentru că era 
mic de statură3. (4) Şi alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor4, ca să-1 
vadă, căci pe acolo avea să treacă. (5) Şi când a sosit la locul acela, Iisus, 
privind în sus, a zis către el: Zahee, coboară-te degrabă, căci astăzi în 
casa ta trebuie să rămân. (6) Şi a coborât degrabă şi L-a primit, bucu-
rându-se. (7) Şi văzând, toţi murmurau 5, zicând că a intrat să găzduiască 
la un om păcătos. (8) Iar Zaheu, stând, a zis către Domnul: Iată, jumătate 
din averea mea, Doamne, o dau săracilor şi, dacă am năpăstuit pe cineva 
cu ceva, întorc împătrit. (9) Şi a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire 
casei acesteia, căci şi acesta era fiu al lui Avraam. (10) Căci Fiul Omului 
a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut. 

(19,5) Cântarea Cântărilor 4, 16 (19, 6) Psalm 118, 32 (19,8) Ieşire 22,1 / Levitic 6, S / 
Numeri 5,7 /1 Regi 12,3 (19,10) Matei 9,12; 10,6; 15,24; 18,11 / Marcu 2,17 /1 Timotei 1,15 

Chiar pe cele mai de seamă vase ale diavolului Domnul le răpeşte şi 
surpă cetăţile aceluia Pentru că vezi cum nu numai pe vameşi îi face ucenici 
ai Săi6, ci şi pe Zaheu, „mai-marele vameşilor" îl „robeşte" spre mântuire7. Şi 
cum că vameşul este lucru urât, iar mai-marele vameşilor, cu mult mai vârtos, 
ca acela care este mai mare în răutate, nimeni nu se îndoieşte (Matei 18,17). 

1 în ediţia de la 1805, titlul capitolului este: „Pentru Zaheu. Pentru cel ce s-a dus să-şi ia 
luişi împărăţie. Pentru cele zece slugi care au luat minele. Pentru mânz şi pentru asină. Pentru 
plângerea lui Iisus pentru Ierusalim. Pentru cei ce s-au scos din Biserică cari vindeau şi cumpărau. 
Pentru arhiereii şi cărturarii cari au întrebat pe Domnul cu ce putere face acestea". 

2 în ediţia de la 1805, în loc de „mulţime", se găseşte „gloată". 
3 în ediţia de la 1805, în loc de „mic de statură", se găseşte „mic de stat". 
4 în ediţia de la 1805, în loc de „sicomor", se găseşte „dud". 
5 în ediţia de la 1805, în loc de „murmurau", se găseşte „tânjeau". 
6 Este vorba despre Sfântul Evanghelist Matei, care mai înainte a fost vameş (Matei 9,9). 
7 îl „robeşte" spre mântuire - adică Domnul Hristos îl robeşte pe Zaheu cu văpaia 

dragostei pe care a arătat-o către el. 
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Pentru că vameşii din nimic altceva nu trăiau, decât numai din lacrimile 
săracilor. 

Dar nu este trecut cu vederea acest mai mare al vameşilor, ci numai 
osârdie arătând el, deîndată primeşte mântuirea. Că poftind să-L vadă pe 
Iisus, şi pentru această pricină suindu-se în dud, mai înainte de a-L vedea 
el, este văzut de Domnul. Aşadar, ne întâmpină mai înainte pe noi 
Dumnezeu în tot locul, numai de ne va vedea că avem osârdie. 

Şi văzându-1 pe el Iisus, îl grăbeşte să se pogoare, fiindcă vrea să 
rămână în casa lui. Iar el nu zăboveşte, că nu se cuvine a întârzia când 
Hristos porunceşte ceva, ci s-a şi pogorât şi L-a şi primit cu bucurie, măcar 
deşi cei mulţi cârteau. 

Dar să vedem şi ce roadă aduce Zaheu la intrarea lui Hristos [în casa 
sa] : „Jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor". Vezi fier
binţeală? Nu a început să semene [împartă] cu scumpătate, nici nu a dat 
puţine oarecare, ci toată avuţia Căci şi pe acestea ce le-a ţinut, le-a ţinut ca 
să aibă să le dea acelora pe care i-a nedreptăţit. Pentru că, învăţându-ne 
pe noi că nu este nici un folos dacă, având cineva bani [adunaţi] din 
nedreptate, îi miluieşte pe alţii, şi-i lasă [la o parte] pe aceia pe care i-a 
nedreptăţit - vezi ce face [Zaheu] şi la aceasta [învăţătură]? „împătrit" 
întoarce „de a nedreptăţit pe cineva cu ceva", însuşi aceluia pe care l-a 
nedreptăţit vindecându-i paguba. Căci acesta este lucrul milosteniei celei 
adevărate, a întoarce nu numai paguba [făcută], ci şi cu adăugire, după 
cum şi Legea porunceşte - căci Legea poruncea ca furul să plătească 
împătrit [paguba] (Ieşire 22,1). 

Măcar că, de vom lua aminte cu de-amănuntul, nicidecum nimic din 
bani nu i-au rămas lui Zaheu, pentru că a dat jumătate din avuţie săracilor 
şi jumătate i-a rămas, iar dintru aceasta ce i-a rămas lui, întorcea împătrit 
celor pe care i-a nedreptăţit. întrucât, dacă avuţia mai-marelui vameşilor 
este din nedreptate, iar el pentru toate câte a nedreptăţit împătrit întoarce, 
socoteşte [tu, cititorule] că în întregime şi cu totul de săvârşit [desăvârşit] s-a 
golit [de avere]. Şi dintru acestea se află că el cugetă mai înalt decât poruncea 
Legea, de Evanghelie fiind învăţat, pentru că a iubit pe aproapele mai presus 
decât pe sine. Şi după ce le-a făgăduit pe acestea, iar mai cu covârşire le-a şi 
plinit - că nu a zis: „voi da jumătate şi voi întoarce împătrit" ci, iată: „dau şi 
întorc împătrit", că a ascultat sfătuirea lui Solomon: „Nu spune aproapelui 
tău: «Du-te şi vino, mâine îţi voi da!», când poţi să îi dai acum" (Pilde 3, 
28) - Hristos îi vesteşte lui mântuirea: „Astăzi dai, astăzi ţi s-a făcut ţie 
mântuire". Căci zicând [Domnul] „casei acesteia", cu adevărat pe Zaheu îl 
însemnează prin „casă", pentru că zidirea cea neînsufleţită nu o ar fi numit 
„fiu al lui Avraam", ci arătat este că pe stăpânul casei cel însufleţit. Iar „fiu 
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al lui Avraam" l-a numit, poate şi ca pe cel care a crezut şi s-a îndreptat prin 
credinţă, dar poate şi ca pe cel care era cu sufletul mărinimos la a împărţi 
bani şi iubitor de săraci, precum era Patriarhul acela Şi vezi că acum l-a 
numit pe Zaheu „fiu al lui Avraam", când a văzut întru el asemănarea 
obiceiului celui bun. Pentru că nu a zis Domnul aceasta: „pentru că şi acesta 
fiu al lui Avraam era" 8 , ci „pentru că este acum"; căci mai înainte, când era 
mai-mare al vameşilor şi adunător de dajdie, fiindcă nu avea nici o 
asemănare cu dreptul [Avraam], nu era „fiu" [al aceluia]. Şi, de vreme ce 
„tânjeau" [„murmurau"] unii că la om păcătos găzduieşte, ca să le astupe 
acestora gurile, zice: „Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel 
pierdut". Iar acestea sunt după înţelesul cel istoric. 

Dar cu lesnire este a le înţelege pe acestea şi întru alt chip, spre folosul 
năravurilor". Pentru că tot cel care este „mai mare" peste mulţi întru răutate, 
mic este cu „statul" cel duhovnicesc, că trupul şi cu duhul sunt potrivnici 
unul altuia 1 0 (Galateni 5,17) şi pentru aceasta nu poate să-L vadă pe Esus de 
„gloată", căci cel care este supărat de gloata patimilor şi de lucrurile vieţii 
nu poate să-L vadă pe Iisus lucrând şi mişcându-Se şi umblând. Căci unul 
ca acesta nici o lucrare cuviincioasă creştinului nu ştie. Pentru că aceasta 
este „a umbla" Iisus, adică a lucra ceva întru noi Hristos. Dar un om ca 
acesta - care nu a văzut niciodată pe Iisus „umblând", ci este fără de simţire 
către toată fapta cea cuviincioasă lui Hristos - , de multe ori, prin pocăinţă, 
vine întru simţire şi „se suie în dud", toată pofta şi îndulcirea - care prin 
„dud" sunt înţelese - veştejindu-o şi omorându-o. Şi aşa făcându-se mai 
înalt decât cele mai dinainte ale sale şi „suişuri în inimă punându-şi" (Psalm 
83, 6), este văzut de Iisus. Şi văzându-1, zice Domnul către el: „Grăbeşte-te 
de te pogoară", adică: „Te-ai suit prin pocăinţă la viaţă mai înaltă, pogoară-te 
prin smerita cugetare, ca să nu te surpe înalta cugetare. Grăbeşte-te de te 
smereşte, că de te vei smeri, în casa ta mi se cade să fiu. Căci de nevoie este 
să fiu Eu în casa celui smerit". „Că spre cine voi căuta, fără numai spre cel 
blând şi liniştit şi care se cutremură de cuvintele mele?" 1 1 (Isaia 66,2) Unul 
ca acesta şi „jumătate din avere o dă săracilor" draci, că îndoită fiind avuţia 
noastră - trupească şi sufletească - , dreptul pe toată [avuţia] cea trupească 
o lasă dracilor celor ce cu adevărat sunt săraci şi lipsiţi de tot lucrul bun, iar 

8 Vezi Luca 13, 16. 
y în chip etic sau moral. 
1 0 „Căci trupul pofteşte împotriva duhului, iar duhul împotriva trupului; căci 

acestea se împotrivesc unul altuia, ca să nu faceţi cele ce aţi voi" (Galateni 5,17). 
1 1 în ediţia din 1988 a Bibliei găsim: „Spre unii ca aceştia îmi îndrept privirea Mea: 

spre cei smeriţi, cu duhul umilit şi care tremură la cuvântul M e u ! " 
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pe cea sufletească nu o dă. [Lucru pentru] care şi la Iov am cunoscut pe 
Domnul că zicea: „însă de sufletul lui să nu te atingi" (Iov 1,12). încă şi de 
„a năpăstuit pe cineva cu ceva, întoarce împătrit". Şi însemnează prin 
aceasta că tot cel care prin pocăinţă umblă pe calea cea potrivnică răutăţii 
celei dintâi, prin cele patru fapte bune 1 2 pe toate păcatele cele mai dinainte 
le vindecă. Şi aşa primeşte mântuirea, încă şi „fiu al lui Avraam" se numeşte, 
ca imul care şi el „a ieşit din pământul său şi dintru rudenia sa" - adică 
dintru răutatea cea mai dinainte - , „şi afară de casa părintelui său" (Facere 
12,1)- adică, afară de sine s-a făcut, şi s-a lepădat de sine. Căci era el „casă" 
a părintelui său, diavolul. Deci, afară de sine făcându-se şi schimbându-se 
— [adică lepădându-se de sine 1 3] - , dobândeşte mântuire, precum Avraam. 

19, 11-14: Şi ascultând ei acestea, Iisus, adăugând, le-a spus o pildă, 
fiindcă El era aproape de Ierusalim, iar ei credeau că împărăţia lui 
Dumnezeu se va arăta îndată. (12) Deci a zis: Un om de neam mare 1 4 s-a dus 
într-o ţară îndepărtată, ca să-şi ia domnie 1 5 şi să se întoarcă. (13) Şi chemând 
zece slugi ale sale, le-a dat zece mine 1 6 şi a zis către ele: Neguţătoriţi cu ele 
până ce voi veni! (14) Dar cetăţenii lui îl urau şi au trimis solie în urma lui, 
zicând: Nu voim ca acesta să domnească peste noi. 

( 1 9 , 1 2 ) Faptele Apostolilor 1, 6 ( 1 9 , 1 2 ) Matei 25,14 / Marcu 13, 34 (29, 24) Ioan 1,11 
Mi se pare că oamenii aceştia, auzind de „împărăţia lui Dumnezeu", 

lumească o socoteau pe aceasta, dată de la Dumnezeu spre izbăvirea 
neamului evreiesc. Pentru această [pricină] şi bănuiau că, suindu-Se Iisus 
în Ierusalim, va lua acest fel de împărăţie. Iar Domnul, arătându-le lor că 

1 2 în înainteawântarea de la Tâlcuirea Evangheliei de la Matei, Sfântul Teofilact grăieşte: 
„Şi poate de aceea ne-au fost date patru Evanghelii, pentru ca, din ele, cele patru soborniceşti 
virtuţi să le învăţăm: bărbăţia, înţelegerea, dreptatea şi întreaga înţelepciune. Bărbăţia, adică 
cea despre care zice Domnul: „Nu vă temeţi de cei ce omoară trupul, iar sufletul nu pot 
să-1 omoare" (Matei 10, 28). înţelegerea, când sfătuieşte: „Fiţi dar înţelepţi ca şerpii" (Matei 
10,16). Dreptatea, când ne învaţă: „Precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi şi voi 
asemenea" (Luca 6,31). Iar întreaga înţelepciune, când hotărăşte; „Oricine se uită la femeie, 
poftind-o, a şi săvârşit adulter cu ea în inima lui" (Matei 5, 28). 

1 3 Pentru buna înţelegere a cuvintelor „afară de s ine" , vezi tâlcuirea de la Luca 15, 
27-21 (pilda fiului risipitor). 

1 4 în ediţia de la 1805, în loc de „neam mare" , se găseşte „bun neam" . 
1 5 în ediţia de la 1805, în loc de „domnie", se găseşte „împărăţie". 
1 6 în ediţia de la 1805, în loc de „mine", se găseşte „mias" , cu următoarea notă: 

[1805] „Mias" este un fel de bani ce umblau atunci, precum şi drahma şi dinarul. Iar 
Matei, în loc de „mias", a pus „talanţi", însă aceeaşi înţelegere are. [Trebuie amintit aici 
că 60 de mine alcătuiau un talant, iar mina şi talantul nu erau monede, ci denumiri ale 
sumelor monetare mari] . 



TÂLCUIREA SFINTEI EVANGHELII DE LA LUCA Capitolul 19 269 

nu este lumească împărăţia Lui şi ei cugetă oarecare lucruri fără de 
socotinţă, însă totodată arătând şi că Dumnezeu fiind le ştie gândurile, 
zice această pildă. 

„Om de bun neam" Se aduce în mijloc pe Sine, că măcar de S-a şi 
făcut om, însă a rămas întru înălţimea şi neamul cel bun al Dumnezeirii. 
Iar după ce a săvârşit taina rânduielii celei în trup, S-a dus într-o „ţară 
îndepărtată", în Cer zic, „ca să-Şi ia împărăţie", adică să şadă întru cele 
înalte cu trupul, de-a dreapta scaunului măririi, ca Acela Care este şi om. 
Căci ca un Dumnezeu, pururea împreună cu Tatăl şedea, iar ca un om 
[Om], atunci a şezut, când S-a înălţat, aşteptând până când se vor pune 
vrăjmaşii Săi sub picioarele Lui (Evrei 10,12-13). Şi aceasta va fi la sfârşit, 
când toate, chiar şi nevrând, se vor supune Lui, crezând cum că „Domn 
este Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu Tatăl" (Filipeni 2,11). 

Iar „cetăţeni ai lui" sunt iudeii care îl urau pe El. Căci zice: „M^au şi 
văzut şi M-au urât şi pe Mine şi pe Tatăl M e u " (Ioan 15,24) cei care nu L-au 
voit pe El să împărătească peste ei. Pentru aceasta şi ziceau iudeii către 
Pilat, lepădându-se de împărăţia Lui: „Nu avem împărat" (Ioan 19,15) şi 
iarăşi: „Nu scrie: împăratul iudeilor" (Ioan 19,21). Măcar că Zaharia strigă: 
„Bucură-te foarte, fiica Sionului, [veseleşte-te fiica Ierusalimului,] căci 
iată împăratul tău vine la tine drept şi mântuind" (Zaharia 9, 9), iar Isaia: 
„Iată acum împărat drept va împăraţi" (Isaia 32,1), şi David: „Iar Eu sunt 
pus împărat de El" (Psalm 2, 6). 

Aşadar, iudeii L-au urât pe Domnul, iar El „slugilor Sale, le-a dat 
zece mine". 

Iar „slugi ale Sale" sunt cei cărora în Biserică li s-au încredinţat slujbe, 
care se zice că sunt „zece", pentru cea de săvârşit [desăvârşită] bisericească 
începătorie. Căci rânduială cea din Biserică are de săvârşit [desăvârşită] 
aşezarea începătoriilor şi nu se cuvenea a fi nici mai mulţi, nici mai puţini. 
Precum am zice: acestea trei vedem în Biserică, anume curăţire, luminare 
şi săvârşire. Trei sunt şi cetele cărora li s-au încredinţat aceste lucrări: 
diaconii curăţesc prin sfătuire şi învăţătură; preoţii luminează pin Botez; 
arhiereii aşează şi săvârşesc şi rânduielile preoţeşti, adică hirotonesc. Vezi 
că sunt potrivite cetele cu lucrările şi că nu sunt cetele începătoriilor nici 
mai multe, nici mai puţine? Aşadar, acestor „slugi" le împarte „zece mine" 
- darurile, zic - , care fiecăruia se dau spre folos. Pentru că tot celui căruia 
i s-a încredinţat începătorie, deşi nevrednic ar fi, are dar dintru însăşi 
ungerea [hirotonia]; şi aceasta, cu adevărat, mare taină este a rânduielii şi 
iubirii de oameni a lui Dumnezeu. 
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19,15-28: Şi când s-a întors el, după ce luase domnia 1 7 , a zis să fie che
mate slugile acelea, cărora le dăduse banii, ca să ştie cine ce a neguţătorit. 
(16) Şi a venit cea dintâi, zicând: Doamne, mina ta a adus câştig zece mine. 
Şi i-a zis stăpânul: Bine, slugă bună, fiindcă întru puţin ai fost credincioasă, 
să ai stăpânire peste zece cetăţi. (18) Şi a venit a doua, zicând: Mina ta, 
stăpâne, a mai adus cinci mine. (19) Iar el i-a zis acesteia: Să ai şi tu 
stăpânire peste cinci cetăţi. (20) A venit şi cealaltă, zicând: Doamne, iată 
mina ta, pe care am păstrat-o într-un ştergar 1 8, (21) că mă temeam de tine, 
pentru că eşti om aspru: iei ce nu ai pus şi seceri ce nu ai semănat. (22) 
Zis-a lui stăpânul: Din cuvintele tale te voi judeca, slugă vicleană. Ai ştiut 
că eu sunt om aspru: iau ce nu am pus şi secer ce nu am semănat; (23) 
Pentru ce, deci, n-ai dat banul 1 9 meu schimbătorilor de bani? 2 0 Şi eu, 
venind, l-aş fi luat cu dobândă. (24) Şi a zis celor ce stăteau de faţă: Luaţi 
de la el mina, şi daţi-o celui ce are zece mine. (25) Şi au zis lui: Doamne, 
acela are zece mine. (26) Zic vouă: Că oricui are i se va da, iar de la cel ce 
nu are şi ceea ce are i se va lua 2 1 . (27) Iar pe acei vrăjmaşi ai mei, care n-au 
voit să domnesc peste ei, aduceţi-i aici şi tăiaţi-i în faţa mea. (28) Şi zicând 
acestea, mergea înainte, suindu-Se la Ierusalim. 

(19, 15-26J Matei 25,19-20 (79.77) Daniil 12,13 / Matei 25, 21 / Luca 16,10 (19,18-20) 
Matei 25,22-24 (19; 21) Pilde 26,16 / Matei 25,25 (19,22) Iov 15,6 / Matei 12,37; 25,26 

(19, 23-26) Matei 12,12; 25, 27-30 / Marcu 4, 25 / Luca 8,18 (19, 27) Matei 22, 7,13 
Hristos este de „bun neam" nu numai după firea Sa dumnezeiască, ci 

şi după cea omenească, pentru că din neamul cel împărătesc al lui David Se 
trage Domnul. Aşadar, arunci când Se „va întoarce" Hristos, adică la cea de 

1 7 în ediţia de la 1805, în loc de „domnia" , se găseşte „împărăţia". 
1 8 în ediţia de la 1805, în loc de „ştergar", se găseşte „mahramă". 
1 9 în ediţia de la 1805, în versetele 15-23, în loc de „bani", se găseşte „argint", iar în 

loc de „stăpânire", se găseşte „putere". 
2 0 în ediţia de la 1805, în loc de „schimbători de bani" , se găseşte „zarafi". 
2 1 [1805] Dar pentru care pricină numai de cele trei slugi grăind, pe celelalte le-a lăsat 

deoparte? Pentru că este lesnicios dintru acestea şi pentru acelea să ne învăţăm. Căci, câţi 
au neguţătorit, după măsura dobânzii vor lua şi cinstirile, iar câţi au ţinut darul nelucrător, 
v o r pătimi pe cele asemenea cu cel care s-a arătat netrebnic (după Zigaben). 

Pentru cuvintele Domnului „oricui are i se va da, iar de la cel ce nu are şi ceea ce are 
i s e va lua", Sfântul Simeon Noul Teolog ne povăţuieşte astfel; „(13) Păzirea întocmai a 
poruncilor învaţă pe creştini să-şi cunoască neputinţa lor. Iar cunoaşterea neputinţei 
noastre adevărate naşte aducerea aminte de moarte. Cel ce şi-a făcut-o pe aceasta 
însoţitoare de viaţă va căuta cu osteneală să afle ce soartă va avea după ieşirea şi plecarea 
din viaţa aceasta Iar cel ce se străduieşte să cunoască cele viitoare e dator, întâi de toate, 
să se lipsească de cele de acum. Căci, cel ce e stăpânit de împătimirea faţă de acestea, 
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a Doua Venire, când Se va arăta ca împărat, venind împreună cu îngerii şi 
întru slava Tatălui fiind şi tot genunchiul I se va pleca Lui (Filipeni 2,10-11), 
atunci, dar, şi slugilor celor care au primit darurile le va cere socoteală. 

Şi se află că cel dintâi i-a folosit pe mulţi şi a înzecit darul, iar că al 
doilea i-a folosit şi el [pe alţii], însă mai puţini, iar celălalt că nu a folosit 
nici câtuşi de puţin pe cineva, ci întru lenevire a cheltuit vremea 
neguţătoriei. Pentru aceasta, cel care a înzecit ceea ce a luat, peste „zece 
cetăţi" se pune, adică „stăpânire" a „zece cetăţi" dobândeşte - care 
însemnează că înmulţite primeşte răsplătirile; iar cel cu „cinci mine", după 
măsura lucrării ia răsplata, iar cel care nimic nu a câştigat, se osândeşte. 

Dar să vedem şi ce zice [acesta din urmă]: „«Doamne, iată mina ta», 
ia-o pe ea că «am păstrat-o într-o mahramă»". Mort fiind Domnul, întru 
„mahramă" [giulgiu] era înfăşurat (Ioan 19, 40), iar faţa lui Lazăr, în 
mormânt, cu „mahramă" era acoperită (Ioan 11,44). Deci, cu cuviinţă zice 
leneşul acesta că a pus darul în „mahramă", căci mort şi nelucrător 
făcându-1 pe acesta, nu s-a nevoit spre lucrarea lui, nici nu a ostenit, căci 
zice: „mă temeam de tine, [pentru că eşti om aspru:] iei ce nu ai pus". 
Mulţi aduc înainte unele ca acestea pricini, pentru că nevrând să folosească 
pe cineva, zic: „Unde nu a semănat Dumnezeu isteţime şi iscusinţă, acolo 
nu cere seceriş. Pe cutare nu l-a făcut isteţ şi iscusit către învăţătură; aşadar, 

__pentru ce cere de la mine folosul aceluia?" Drept aceea şi Domnul zice: 
„Tu învaţă şi dă argintul Meu zarafilor, adică tuturor oamenilor celor care 
sunt puşi înainte, spre a se folosi. Pentru că tot omul, zaraf a fost rânduit 
de Dumnezeu, ca să neguţătorească în prăvălia cea mare a lumii acesteia. 
Şi venind Eu, i-aş fi cerut cu dobândă". Pentru că ni se cuvine nouă a face 
ceea ce este al nostru, iar pentru cele de pe Lirmă Dumnezeu îi va judeca 
pe cei ce nu au voit să se folosească. Deci se ia darul şi se dă neguţătorului 
cel bun, căci chiar dacă el are, tocmai pentru aceasta mai vârtos se cuvine 
să ia mai mult, pentru că „celui ce are i se va da", adică celui care a dobândit 
multe dintru a neguţători bine, tot aceluia i se vor da şi mai multe. Căci 
dacă pe cele puţine le-a înmulţit înzecindu-le, adeverit este că pe cele multe 
înzecindu-le, pricinuitor de mai multă dobândă va fi stăpânului. Iar de la 
cel leneş şi trândav şi care nu s-a sârguit să înmulţească ceea ce a luat, 

până la cel mai neînsemnat lucru, nu poate dobândi cunoştinţa desăvârşită a acelora. Iar 
dacă prin bunăvoinţa lui Dumnezeu va gusta puţin din ea, de nu va părăsi degrabă cele 
de care şi în care este ţinut prin împătimire şi nu se va preda în întregime acestei cunoştinţe, 
nemaiprimind să cugete de bunăvoie la nimic altceva afară de ea, se va lua de la el şi 
această cunoştinţă pe care socoteşte că o are" (Filocalia românească, Cele 225 de capete teologice 
şi practice, voi. 6, ed. IBMBOR, Bucureşti, 1977, p. 21) . 
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chiar şi ceea ce are i se va lua, ca să nu stea nelucrător lucrul cel stăpânesc, 
fiind cu putinţă a se da altuia şi a se înmulţi. 

Iar acestea nu numai la cuvânt şi la învăţătură să le luăm [potrivim], 
ci şi la faptele cele bune ale năravurilor 2 2. Căci şi întru acestea ne-a dat 
nouă Dumnezeu daruri, unuia darul postim, altuia darul milosteniei, altuia 
cel al blândeţii, iar altuia darul netrufiei. Şi de ne vom trezvi, le înmulţim 
pe acestea, iar de ne vom lenevi şi cu voinţa vom amorţi, mai pe urmă II 
vom învinui pe Dumnezeu, precum obişnuim a zice: „Şi ce pot eu să fac 
de cutare este sfânt? Voieşte Dumnezeu - şi [iată] este sfânt. Pe mine nu 
mă voieşte, şi nu sunt sfânt. Iar acela a fost Petru, acela Pavel". Omule 
nebun! „Mina" aceasta „Petru" şi „Pavel" te face pe tine! însă lucrează 
după putinţă şi adu ceva Celui Care ţi-a dat-o, măcar deşi nu precât Petru 
şi Pavel. Pentru că şi Petru şi Pavel au primit „mina", şi tu, de asemenea; 
dar nemişcându-te nici câtuşi de puţin spre lucrarea binelui, de ce-L învi
nuieşti pe Dumnezeu? Pentru aceasta, nevrednici darurilor aflându-ne, 
ne lipsim de acestea. 

„Iar pe acei vrăjmaşi ai mei, care n-au voit să domrtesc peste ei, 
aduceţi-i aici şi tăiaţi-i în faţa mea" - pe iudei numindu-i prin acestea, pe 
care stricăciunii îi va da, în focul cel mai dinafară trimiţându-i pe ei. Şi 
încă ticăloşii aceştia şi aici, în lumea aceasta zic, au fost tăiaţi de ostile 
romanilor, fiind păziţi şi ţinuţi pentru tăierea cea de acolo [din lumea ce 
va să fie]. 

19, 29-40: Iar când S-a apropiat de Betfaghe şi de Betania, către 
muntele care se zice Muntele Măslinilor, a trimis pe doi dintre ucenici, 
(30) zicând: Mergeţi în satul dinaintea voastră 2 3 şi, intrând în el, veţi 
găsi un mânz legat, pe care nimeni dintre oameni n-a şezut vreodată. Şi 
dezlegându-1, aduceţi-1. (31) Şi dacă vă va întreba cineva: Pentru ce-1 
dezlegaţi?, veţi zice aşa: Pentru că Domnul are trebuinţă de el. (32) Şi, 
plecând, cei trimişi au găsit precum le-a spus. (33) Pe când aceştia 
dezlegau mânzul, au zis stăpânii lui către ei: De ce dezlegaţi mânzul? 
(34) Iar ei au răspuns: Pentru că are trebuinţă de el Domnul. (35) Şi l-au 
adus la Iisus şi, aruncându-şi hainele lor pe mânz, I-au ajutat pe Iisus să 
urce pe el 2 4 . (36) Iar pe când mergea El, aşterneau hainele lor pe cale. 

2 2 Adică ale obiceiurilor, purtărilor. 
2 3 în ediţia de la 1805, în loc de „Mergeţi în satul dinaintea voastră", se găseşte 

„Mergeţi în acel sat, ce este în preajma voastră". 
2 4 în ediţia de la 1805, în loc de „l-au ajutat pe Iisus să urce pe el", se găseşte „au 

pus pre Iisus deasupra" . 
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(37) Şi apropiindu-se de poalele 2 5 Muntelui Măslinilor, toată mulţimea 
ucenicilor, bucurându-se, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare, 
pentru toate minunile 2 6 pe care le văzuse, (38) zicând: Binecuvântat este 
împăratul care vine întru numele Domnului! Pace în Cer şi slavă întru 
cei de Sus. (39) Dar unii farisei din mulţime au zis către El: învăţătorule, 
ceartă-ţi ucenicii. (40) Şi El, răspunzând, a zis: Zic vouă: Dacă vor tăcea 
aceştia, pietrele vor striga. 

(19, 29-32) Matei 21,1-6 / Marcu 11,1-4 (19,33-34) Marcu 11, 5-6 (19,35) 4 Regi 9,13 / 
, Matei 21, 7 / Marcu 11,7 / Ioan 12,14 (19,36) Matei 21,8 / Marcu 11,8 (19,37-38) Psalm 117,26 / 

Matei 21,9 / Marcu 11,9-10 / Luca 2,14; 13,35 / Ioan 12,13 / Efeseni 2,14 (19,40) Avacum 2,11 
Şezând pe „mânz", două lucruri deodată însemnează Domnul: mai 

întâi împlineşte proorocia care zice: „Iată împăratul tău vine şezând pe 
mânz" (Zaharia 9, 9), iar apoi, prin închipuire ne arată nouă că Se va sui 
deasupra peste norodul păgânesc cel nou şi nelucrat şi nesupus. Căci, cu 
adevărat, nu avea trebuinţă de mânz pentru lungimea căii. Căci Acela 
Care înconjura pe jos toată Galileea şi Iudeea, cum, trecând din Betania la 
Ierusalim, ar fi avut trebuinţă de mânz, puţină fiind depărtarea, precum 
toţi ştiu? Aşadar, ceea ce am zis [este]: cu taină le săvârşeşte pe acestea 

Şi „legat" era „mânzul" şi „stăpâni" mulţi avea, dar este „dezlegat" de 
Apostoli, adică de „cei trimişi". Iar aceasta întru acest fel este: „Betania" se 
tâlcuieşte „casă a ascultării", iar „Betfaghe", „casă a fălcilor", fiindcă era 
loc preoţesc - că fălcile se dădeau preoţilor, precum în Lege este scris 
(Deuteronom 18, 3); şi prin „fălci" este închipuit cuvântul învăţăturii, pe 
care fălcile cele sufleteşti îl lucrează şi îl mestecă. Aşadar, acolo unde este 
casă a cuvântului celui de învăţătură [„Betfaghe"] şi a ascultării [„Betania"] 
către acesta, acolo sunt „trimişi" ucenicii Domnului şi „dezleagă" norodul 
cel legat cu legăturile păcatelor şi cu grijile cele multe ale vieţii, şi în loc de a 
avea mulţi „stăpâni" şi dumnezei, îl fac pe el a avea pe un Domn Iisus şi pe 
un Dumnezeu Tatăl. Că unde nu este casă a ascultării şi nici primire a 
cuvântului învăţăturii, una ca aceasta nu se face acolo, nici „mânzul" nu 
„se dezleagă". 

Iar „cei trimişi" fiind „doi", aceasta însemnează: la aducerea norodului 
celui păgânesc şi la supunerea cea către Hristos, două cete slujesc: Proorocii 
şi Apostolii. 

Şi îl aduc pe el dintr-un „sat", ca să cunoaştem că întru multă prostime 
şineînvăţătură se afla norodul acesta, că niciodată nu a şezut deasupra lui 

în ediţia de la 1805, în loc de „poalele", se găseşte „pogorâşul". 

în ediţia de la 1805, în loc de „minunile" , se găseşte „puterile". 
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cuvântul - ori mozaicesc, ori proorocesc - , ci era „mânz" neînvăţat. Iar 
dacă - precum altul din Evanghelişti a zis - „prunci" erau cei care strigau: 
„Osana, fiul lui David" (Matei 21, 9) şi aceştia închipuie acelaşi norod 
nou, căci crezând că Iisus din sămânţa lui David după trup S-a arătat, 
slavă înălţau lui Dumnezeu, după cum este scris: „norodul cel ce se zideşte 
va lăuda pe Domnul" (Psalm 101,19). 

Iar „aşternerea hainelor" aceasta se pare că însemnează, anume că 
aceia care sunt vrednici de a-L lăuda pe Iisus, dezbrăcându-se de omul cel 
vechi, îl „aşterneau" pe el şi îl supuneau Lui, ca suindu-Se pe el, să-1 
sfinţească pe dânsul şi să nu se mai scoale [ridice] trupul împotriva 
duhului, ca şi ei să poată zice: „Supusu-m-am Domnului şi L-am rugat 
pe El" (Psalm 36, 7). 

Şi Luca a zis că „toată mulţimea ucenicilor" îl „lăuda pe Dumnezeu", 
„ucenici" numindu-i îndeobşte pe toţi cei care veneau după Iisus, nu 
numai pe cei doisprezece, nici pe cei şaptezeci, ci pe tot norodul, care - ori 
pentru trebuinţa minunilor, ori pentru că se îndulcea pentru o vreme de 
învăţătură - venea după Iisus, între care se poate să fi fost amestecaţi şi 
prunci, precum alţi Evanghelişti au zis (Matei 21,15). 

Şi insuflaţi fiind aceştia de Dumnezeu, „împărat" pe El îl mărturisesc, 
„care vine întru numele Domnului" , adică vine ca un Dumnezeu. Şi zic 
„pace în Cer" , în locul războiului celui vechi pe care îl aveam cu 
Dumnezeu, „pace" care s-a stricat, căci Dumnezeu nu era „împărat" pe 
pământ. Iar acum, fiindcă a venit Dumnezeu pe pământ, cu cuviinţă 
este „pace" şi „în Cer". Şi pentru aceasta: „slavă întru cei de Sus", fiindcă 
îngerii slăvesc pentru o unire şi o împăcare ca aceasta, pe care nouă ne-a 
dăruit-o împăratul şi Dumnezeul Cel Care „vine pe mânz". Că însăşi 
aceasta - adică Dumnezeu fiind a Se arăta pe pământ şi a pătimi în latura 
noastră a celor care am fost vrăjmaşi ai Lui - arată că s-a făcut „pace" 
între noi şi El. 

Iar fariseii cârteau, pentru că mulţimea îl numea „împărat" şi pentru 
că îl lăuda pe El ca pe un Dumnezeu. Căci ziceau fariseii că numele 
„împăratului" zicându-se asupra Lui, se face îndemnare spre răzmeriţă 
[împotriva Cezarului] şi spre hulă a Domnului [Dumnezeu]. Iar El zice: 
„De vor tăcea aceştia, pietrele vor striga, că nu făcându-mi mie har [hatâr] 
zic oamenii acestea, ci din toate semnele pe care le-au văzut, fiind îndemnaţi 
şi siliţi, această slavoslovie aduc". 
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19, 41-44: Şi când S-a apropiat, văzând cetatea, a plâns pentru ea, 
zicând: (42) Dacă ai fi cunoscut şi tu, în ziua aceasta, cele ce sunt spre 
pacea ta! 2 7 Dar acum ascunse sunt de ochii tăi. (43) Căci vor veni zile 
peste tine, când duşmanii tăi vor săpa şanţ în jurul tău şi te vor împresura 
şi te vor strâmtora din toate părţile. (44) Ş i te vor face una cu pământul 2 8 , 
şi pe fiii tăi care sunt în tine, şi nu vor lăsa în tine piatră pe piatră pentru 
că nu ai cunoscut vremea cercetării tale. 

(19,41)4 Regi 8,11 / Osea 11,9 (19,42) Ieremia 8,7 / Plângeri 1,9 (19,43) Deuteronom 28,52 / 
Iov 36,13 / Isaia 29,3 / Ieremia 6,6 / Iezechiil 21,22 / Amos 3,11 / Matei 22, 7 / Luca 21,6,20 

(19, 44) 3 Regi 9, 7 / Miheia 3,12 / Matei 24, 2 / Marcu 13, 2 / Luca 21, 6 
Plânge [Domnul] pentru cetate ca un iubitor de oameni, căci nu voia 

să-i piardă pe cei ce erau într-însa pentru îndrăzneala ceea ce au făcut-o 
împotriva Lui 2 9 . Deci arată milostivirea milei, prin plângere. Căci îi era 
milă de dânşii nu numai înainte de Cruce, ci şi după Cruce - şi după a lor 
întoarcere înseta. Şi adeverit este acest lucru dintru a-i da pe dânşii 
romanilor după atâţia ani, căci 35 de ani au trecut. Şi, cu adevărat, pentru 
nimic altceva nu întârzia munca [pedepsirea], fără numai pentru pofta 
[pentru dorirea] întoarcerii lor. 

Aşadar, plânge Domnul pentru nesimţirea Ierusalimului şi zice: „Dacă 
ai fi cunoscut şi tu, în ziua aceasta, cele ce sunt spre pacea ta!", adică: 
„De ai fi priceput acum cele ce-ţi sunt ţie spre folos şi-ţi aduc pace şi odihnă 
- care sunt credinţa cea către Mine şi a te depărta de vicleşugul cel 
împotriva Mea! Iar acum s-au ascuns acestea dinaintea ochilor tăi, căci 
din pricina Mea, a Celui Care sunt lepădat de tine, te vor cuprinde răutăţi 
nesuferite şi unele ca acestea vei pătimi, pentru că nu ai cunoscut vremea 
cercetării tale, adică a Venirii Mele, când am venit să te cercetez şi să te 
mântuiesc pe tine. Deci, se cuvenea să cunoşti cele ce sunt pentru pacea ta 
şi să crezi întru Mine, şi ai fi avut pace din partea romanilor şi izbăvire de 
toată răutatea". Căci toţi cei care au crezut întru Hristos, mai presus de 
robie s-au făcut 3 0; întrucât dacă toţi ar fi crezut, nimeni nu s-ar fi robit. 

2 7 [1805] Cu lipsă este aici cuvântul, pentru că lipseşte „nu te-ai fi prăpădit", că 
obişnuiesc, cei ce plâng, de taie cuvintele din pricina iuţimii patimii. Iar ceea ce zice, întru 
acest chip este: „De ai fi cunoscut şi tu întru această zi a ta, căci a ta este ziua, deoarece 
pentru tine mai cu deadinsul M-am făcut om şi am venit în lume. Deci, de ai fi cunoscut 
cele către pacea ta, cele ce te împacă pe tine cu Dumnezeu, care sunt credinţa cea întru 
Mine, Fiul Lui, şi primirea propovăduiţii Mele, nu te-ai fi prăpădit. Iar acum s-au ascuns 
de la ochii sufletului tău, adică s-au trecut cu vederea" (după Zigaben). 

2 8 în ediţia de la 1805, în loc de „una cu pământul", se găseşte „întocmai cu pământul". 
2 9 Adică, pentru că au îndrăznit să-L omoare. 
3 0 Adică nu au fost supuşi robiei. 
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19,45-48 + 20,1-8: Şi intrând în templu, a început să scoată pe cei ce 
vindeau şi cumpărau în el, (46) zicându-le: Scris este: „Şi va fi casa Mea 
casă de rugăciune"; dar voi aţi făcut din ea peşteră de tâlhari. (47) Şi era 
în fiecare zi în templu şi învăţa. Dar arhiereii şi cărturarii şi fruntaşii 3 1 

poporului căutau să-L piardă. (48) Şi nu găseau ce să-i facă, căci tot 
poporul se ţinea după El, ascultându-L. (I)32 Şi într-una din zile, pe când 
Iisus învăţa poporul în templu şi binevestea, au venit arhiereii 3 3 şi 
cărturarii, împreună cu bătrânii, (2) şi, vorbind, au zis către El: Spune 
nouă, cu ce putere faci acestea, sau cine este Cel Ce Ţi-a dat această 
putere? (3) Iar El, răspunzând, a zis către ei: Vă voi întreba şi Eu pe voi 
un cuvânt, şi spuneţi-Mi: (4) Botezul lui Ioan era din Cer sau de la 
oameni? (5) Şi ei cugetau în sinea lor, zicând: Dacă vom spune: Din Cer, 
va zice: Pentru ce n-aţi crezut în el? (6) Iar dacă vom zice: De la oameni, 
tot poporul ne va ucide cu pietre, căci este încredinţat că Ioan a fost 
Prooroc. (7) Şi au răspuns că nu ştiu de unde. (8) Şi Iisus le-a zis: Nici Eu 
nu vă spun vouă cu ce putere fac acestea. 

(19,45) Matei 21,12 / Marcu 11,15 / Ioan 2,14-15 (19,46) 3 Regi 8, 29 / Isaia 56, 7 / 
Ieremia 7,11 /1 Macabei 7, 37 / Matei 21,13 / Marcu 11,17 (19,47J Matei 21, 45 / 

Marcu 11,18 / loan 7,19 (19,48) Matei 14, 5; 21, 46 / Marcu 11,18 
(20,,1-8) Matei 14, 5; 21,23-27 / Marcu 11,27-33 

Cu slavă intrând Domnul în Ierusalim, arată semn al stăpânirii Sale şi 
curăţă casa Părintelui Său de cei ce neguţătoreau. Măcar că şi la începutul 
propovăduirii o săvârşise aceasta, precum Ioan zice (Ioan 2,14-17), şi acum 
iarăşi aceasta a doua oară o face, lucru care spre şi mai mare prihănire a 
iudeilor este; că nici din îndrăznirea Lui dintâi nu s-au înţelepţit, ci au 
rămas întru neguţătorie şi „potrivnic lui Dumnezeu" îl numeau pe El (Matei 
10,25), pe Cel Care atâta îl cinstea pe Tatăl şi Dumnezeu, încât şi casa Lui 
o curăţea de cei care neguţătoreau. Drept aceea şi pe Isaia li-1 aduce lor 
pârâş, care zice: „Casa Mea, casă de rugăciuni se va chema" (Isaia 56, 7). 

Iar ei, fără de socoteală îl întreabă pe El: „Cu ce putere faci acestea?" 
Măcar că se cuvenea să înţeleagă ei că după ce a adus în mijloc grai 
proorocesc, care mărturiseşte casa lui Dumnezeu a fi „casă de rugăciune" 
şi nu adunătură şi peşteră a tâlharilor - căci lucru tâlhăresc este asuprirea 
şi neguţătoria - , aşadar, ce trebuinţă mai era să-L întrebe pe El cu ce putere 
face acestea? Fiindcă era foarte lesne a pricepe că Dumnezeu acestea le 

3 1 în ediţia de la 1805, în loc de „fruntaşii", se găseşte „bătrânii". 
3 2 în ediţia de la 1805, ultimul verset al capitolului 19 este versetul 8 din capitolul 20 

al ediţiei Bibliei din 1988. 
3 3 în ediţia de la 1805, în loc de „arhiereii", se găseşte „preoţii". 
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porunceşte prin Proorocul, ei întreabă: „Cu ce putere faci acestea?" - ca şi 
cum ar zice: „Legea a încredinţat buna rânduiala a bisericii [templului] 
celor care se trag din seminţia lui Levi (Numeri 1,49-53; Deuteronom 10,8), 
deci Tu, fiindcă nu Te tragi din seminţia leviţilor - adică preoţească - , cum 
faci acestea şi [le] răpeşti [pe] cele preoţeşti?" 

Dar o, iudeilor, aduceţi-vă aminte de David ce grăieşte: „Tu eşti preot 
în veac, după rânduiala lui Melchisedec" (Psalm 109,4), şi Melchisedec a 
fost numit preot. Dar Melchisedec nu după Lege a fost preot, nici din 
seminţia lui Levi nu se trăgea, căci cum era cu putinţă a fi din seminţia 
leviţilor cel care a trăit cu atât de multă vreme înaintea lui Levi? Aşadar, de 
ce cauţi la Hristos rânduiala Legii? Dumnezeu nu este supus legilor! A 
poruncit la vremea potrivită ca preoţii să fie din seminţia lui Levi, acum 
[stră]mută această lege şi alege mai întâi preoţia lui Melchisedec. Drept aceea 
şi îi scoate afară pe cei care vindeau şi cumpărau dobitoacele cele pentru 
jertfă - adică oi şi porumbiţe. Şi [Mântuitorul îi] este pricinuitor bisericii 
[templului] de podoabă şi bună rânduiala, arătând încă şi că nu se cuvine 
să mai credem că Dumnezeu ni Se face milostiv prin jertfele dobitoacelor. 

Aşadar, îi era cu lesnire Domnului să răspundă către dânşii - precum 
s-a grăit - şi să le spună că Proorocul, iar mai vârtos Dumnezeu porunceşte 
acestea Dar, ca să-i vădească pe dânşii cum că niciodată nu se supun 
Duhului Celui Sfânt, şi că nu numai lui Isaia, Proorocului cel vechi - care 
poate li s-a făcut lor întru uitare - , ci nici lui Ioan, celui care ieri s-a arătat 
- care mai că nu era nematerialnic şi fără de trup - , nu au voit să-i creadă, 
pentru acesta îi întreabă pe dânşii această întrebare vrednică de minunare. 
Prin care [întrebare] astupă şi gurile acelora şi ne arată şi nouă că dacă nu 
au crezut lui Ioan, un Prooroc atât de mare, care se părea că este mai mare 
decât El şi care-L mărturisea pe Dânsul, cum ar fi crezut Lui de le-ar fi dat 
lor răspuns cu ce putere face aceasta? Căci orice ar fi zis Domnul, tot ar fi 
prihănit şi ar fi scuipat cele grăite, precum au scuipat şi cuvintele lui Ioan, 
cel care era mai slăvit la dânşii. 
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CAPITOLUL 2 0 
De unde a fost botezul lui Ioan? Pilda viei celei date lucrătorilor răi. 

Dinarul Cezarului. învierea morţilor. Al cui fiu este Hristos?1 

20,1-8: Şi într-una din zile, pe când Iisus învăţa poporul în templu şi 
binevestea, au venit arhiereii şi cărturarii, împreună cu bătrânii, (2) şi, 
vorbind, au zis către El: Spune nouă, cu ce putere faci acestea, sau cine este 
Cel Ce Ţi-a dat această putere? (3) Iar El, răspunzând, a zis către ei: Vă voi 
întreba şi Eu pe voi un cuvânt, şi spuneţi-Mi: (4) Botezul lui Ioan era din 
Cer sau de la oameni? (5) Şi ei cugetau în sinea lor, zicând: Dacă vom spune: 
Din Cer, va zice: Pentru ce n-aţi crezut în el? (6) Iar dacă vom zice: De la 
oameni, tot poporul ne va ucide cu pietre, căci este încredinţat că Ioan a 
fost prooroc. (7) Şi au răspuns că nu ştiu de unde. (8) Şi Iisus le-a zis: Nici 
Eu nu vă spun vouă cu ce putere fac acestea. 

[Pentru versetele 1-8 vezi tâlcuirea de la sfârşitul capitolului 19, care 
se desfăşoară de la 19, 45 până la 20, 8]2 

20, 9-16": Şi a început să spună către popor pilda aceasta: Un om a 
sădit vie şi a dat-o lucrătorilor şi a plecat departe pentru multă vreme. 
(10) Şi Ia timpul potrivit, a trimis la lucrători o slugă că să-i dea din 
rodul viei. Lucrătorii însă, bătând-o, au trimis-o fără nimic 3. (11) Şi a 
trimis apoi o altă slugă, dar ei, bătând-o şi pe aceea şi batjocorind-o 4, au 
trimis-o fără nimic. (12) Şi a trimis apoi pe a treia; iar ei, rănind-o şi pe 
aceea, au alungat-o. (13) Şi stăpânul viei a zis: Ce voi face?^Voi trimite 
pe fiul meu cel iubit; poate 5 se vor ruşina de el. (14) lat lucrătorii, 
văzându-1, s-au vorbit între ei, zicând: Acesta este moştenitorul 6; să-1 

1 în ediţia de la 1805, titlul capitolului este: „Pentru pilda viei. Pentru cei ce L-au ispitit 
prin darea de dajdie Cezarului. Pentru saducheii care tăgăduiesc învierea. Pentru întrebarea 
Domnului către farisei. Pentru a se păzi de cărturari". 

2 Versetul 1 al capitolului 20 în ediţia din 1805 este versetul 9 al capitolului 20 din 
ediţia 1988 a Sfintei Scripturi. 

3 în ediţia de la 1805, în loc de „au trimis-o fără nimic" , se găseşte „l-au trimis deşert". 
4 în ediţia de la 1805, în loc de „batjocorind-o", se găseşte „pedepsind-o". 
5 în ediţia de la 1805, în loc de „poate", se găseşte „doară". 
6 în ediţia de la 1805, în loc de „moştenitorul", se găseşte „moşteanul". 
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omoram ca moştenirea 7 să fie a noastră. (15) Şi, scoţându-1 afară din vie, 
l-au ucis. Ce va face, deci, acestora, stăpânul viei? (16) Va veni şi va pierde 
pe lucrătorii aceia, iar via o va da altora. 

(20,9) Psalm 79,8/Isaia 5,1-7/Ieremia2,21 /Matei 21,33/Marcu 12,1 (20,10-13) Osea 5,4/ 
Matei 21,34-37 / Marcu 12,2-6 (20,14) Psalm 2,2, 8 / Matei 21,38 / Marcu 12, 7 / 

Ioan 11, 53 / Evrei 1,2 (20,15-16) Matei 21,39-41 / Marcu 12,8-9 / Evrei 13,12 
Scurtă este pilda aceasta, dar multe şi mari lucruri ne învaţă pe noi: 

purtarea de grijă a lui Dumnezeu, pe care către evrei atâta de multă o a 
dăruit, iar mai vârtos a arătat cea dintru început a lor aplecare spre ucidere; 
că Unul este Dumnezeul Scripturii şi al celei Vechi şi al celei Noi; că se vor 
aduce înlăuntru neamurile; că se vor arunca afară iudeii. 

Aşadar, „vie" este însăşi sinagoga iudeilor, iar „lucrătorii" sunt 
cărturarii şi fariseii, care erau mai mari şi dregători ai norodului. Sau 
orişicine, el însuşi este „vie", el însuşi este „lucrător", căci fiecare dintre 
noi pe sine însuşi se lucrează. Deci „via" aceasta, după ce „a dat-o 
lucrători lor" , Iubitorul de oameni „a plecat departe" , adică întru 
stăpânirea de sine i-a lăsat pe dânşii să călătorească. Şi a trimis multe 
„slugi", Proorocii zic, ca să aibă oarecare puţină dobândă. Pentru că „din 
roadă" voia să ia - şi nu toată roadă - căci ce dobândeşte Dumnezeu de la 
noi, fără numai cunoştinţa Lui [a-L cunoaşte noi pe El]? încă şi această 
cunoştinţă a noastră dobândă [câştig] este, însă mântuirea şi dobânda 
noastră a Sa o face [Domnul]. 

Iar „lucrătorii" cei răi i-au ocărât pe cei trimişi, „bătându-i şi trimi-
ţându-i fără nimic", adică întru atâta nemulţămire au venit, încât nu numai 
că s-au abătut de la lucrul cel bun şi nici o roadă bună nu au dat, ci şi 
răutate au săvârşit, lucru care este vrednic de mai mare muncă [pedepsire]. 
Deci, după ce Proorocii astfel le-au pătimit pe cele prea rele, este trimis 
Fiul, căci zice: „Doară se vor ruşina de fiul meu". Iar aceasta a grăit-o 
[Domnul] nu ca şi cum nu ştia ceea ce avea să fie - anume că aveau să-I facă 
Lui mai rău decât Proorocilor - , ci a zis-o pe aceea pe care li se cădea să o 
săvârşească ei, căci se cuvenea să se ruşineze de El. Iar dacă ei întru atât nu 
s-au ruşinat, încât L-au şi omorât, aceasta spre mai mare prihănire şi vină le 
este lor, căci şi după ce a zis Dumnezeu că aşa era bine să se facă şi să se 
ruşineze de El, ei hotărârea cea împotrivă o aduc [înainte]. Iar un obicei ca 
acesta al vorbei la Scriptură, în multe locuri se află, precum aceea: „Doară 
vor auzi" (Ieremia 26,3; lezechiil 2,5, 7; 3,11). Că nici acolo, nu neştiind ceea 
ce va să fie grăieşte aceasta, ci ca să nu zică vreunii că înainte-cunoştinţa lui 
Dumnezeu de nevoie s-a făcut pricină a neascultării - pentru aceasta 

7 în ediţia de la 1805, în loc de „moştenirea", se găseşte „moşia" . 
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iconomiseşte aşa graiurile. „Şi scoţându-L" pe Fiul „afară din vie, L-au 
omorât", mai lesnicios fiind a zice: „afară din Ierusalim", căci Hristos „a 
pătimit în afara porţii" (Evrei 13,12). 

Dar, fiindcă dintru început prin „vie" am înţeles norodul şi nu 
Ierusalimul, nu cumva este mai potrivit a zice că pe El „L-a omorât" 
norodul? Insă „L-au omorât, afară din vie", adică nu ei cu mâinile lor 
ucigându-L, ci lui Pilat şi neamurilor [păgânilor] dându-L pe Dânsul. Deci 
„afară din vie", adică „afară" din mâinile norodului a pătimit Domnul, 
pentru că lor nu le era cu putinţă să omoare pe nimeni (Ioan 18,31), căci de 
mâini ostăşeşti a murit Domnul. 

Iar vreunii„vie" au înţeles că e Scriptura Deci „afară" de Scripturi a 
pătimit Domnul, adică cei care nu credeau lui Moise, aceia L-au omorât 
pe El. Căci de ar fi crezut lui Moise şi s-ar fi îndeletnicit în Scripturi, 
cercându-le pe dânsele, nu ar fi omorât pe Stăpânul Scripturilor. 

După ce le-a zis pe acestea, adaugă şi hotărârea pe care o va plini 
asupra lor, anume că „via o va da altora", adică „altora" le va da acest dar 
de a se numi: „poporul Meu" (Osea 2, 25). Şi vezi că aceia care zic că 
Scriptura este „via" se pare că mai bine nimeresc, precum de aici se arată 
- că ni s-a dat nouă Scriptura, luându-se de la evrei. 

Iar îndrăznind, cineva ar fi zis cum că „via" sunt toate cele duhov
niceşti, ori în Scripturi şi în legi, ori în fapte şi în istorii de s-ar fi aflat, de 
care - de acestea toate - s-au lipsit iudeii, şi noi ne îndulcim [dintru ele]. 

20,16b-19: Iar ei auzind, au zis: Să nu se întâmple! 8 (17) El însă, privind 
la ei, a zis: Ce înseamnă, deci, scriptura aceasta: „Piatra pe care n-au 
luat-o în seamă ziditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului"? (18) Oricine 
va cădea pe această piatră va fi sfărâmat, iar pe cine va cădea ea îl va 
zdrobi 9. (19) Iar cărturarii şi arhiereii căutau să pună mâna pe El, în 
ceasul acela, dar s-au temut de popor. Căci ei au înţeles că Iisus spusese 
pilda aceasta pentru ei 1 0 . 

(17) Psalm 117,22 / Isaia 28,16 / Matei 21,42 / Marcu 12,10 / Faptele Apostolilor 4,11 / 
1 Petru 2, 6 / Romani 9,33 (20,18) Isaia 8,14 / Daniil 2,34-35 / Zaharia 12, 3 / 

Matei 21,44 (20,19) Ieremia 18,21 / Matei 22,15/ Marcu 12,12 
Luca - precum auzi [aici] - zice că Domnul a spus că „Stăpânul viei" 

îi „va pierde" pe „lucrătorii" cei nemulţămitori, şi „via o va da altora"; 
care lucru, auzindu-1 fariseii, au zis: „Să nu fie!". Iar Matei, în alt chip 
zice, anume că Domnul a întrebat: „stăpânul viei, ce va face acelor 

8 în ediţia de la 1805, înloc de „Să nu se întâmple!" , se găseşte „Să nu fie!" 
9 în ediţia de la 1805, în loc de „îl va zdrobi", se găseşte „îl va spulbera pre el". 
1 0 în ediţia de la 1805, în loc de „pentru ei" , se găseşte „către dânşii" . 
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lucrători?"; iar iudeii, răspunzând, au zis: „Pe cei răi, cu rău îi va pierde 
şi via o va da altora" (Matei 21,40-41). Au oare este împotrivire în cuvinte 
între Evanghelişti? Să nu fie! Căci se poate să se fi făcut amândouă [aceste 
cuvinte] şi, după cum zice Matei, însuşi aceia să fi adus hotărârea [asupra 
lor: „Pe cei răi, cu rău îi va pierde şi via o va da altora"]; iar apoi, pricepând 
unde bate pilda şi că pentru dânşii a fost zisă, iarăşi să fi grăit, aceasta pe 
care acum o zice Luca, anume: „Să nu f ie ! " 

Aşadar, ce zice Hristos? Aduce şi artă mărturie de la David, „piatră" 
pe Sine numindu-Se, iar „ziditori" pe învăţătorii aceia; precum şi Iezechiil 
zice: „Zidind zidul şi spoindu-1 cu împodobire" 1 1 (Iezechiil 13,10) - adică 
aceia care grăiesc cele spre hatâr şi după plac şi acoperă neajunsurile 
norodului, şi oarecum „spoiesc" 1 2 pe deasupra cele putrede ale norodului, 
ca ale oarecărui zid. 

Dar cum n-au băgat în seamă „piatra" aceasta? Zicând: „Acest om nu 
este de la Dumnezeu" (Ioan 9,16). Şi două pierzări numeşte aici: cea dintâi 
e cea a sufletelor lor, pe care, smintindu-se ei, au pătimit-o, căci „oricine 
va cădea pe această piatră va fi sfărâmat"; iar a doua este cea din robie, 
pe care a adus-o asupra lor „Piatra" aceea, ce a fost defăimată de dânşii, 
căci „pe cine va cădea ea, îl va spulbera". Aşadar, s-au spulberat iudeii şi 
s-au risipit din Iudeea în toată lumea, ca nişte paie dintru o arie. Şi ia 
aminte, că mai întâi aceia au căzut „pe piatră", adică s-au smintit; apoi, 
aşa, „piatra" a căzut peste dânşii şi i-a muncit [pedepsit, căznit]; căci mai 
întâi povăţuieşte [vine] păcatul meu, apoi aşa urmează pedeapsa cea 
dreaptă a lui Dumnezeu asupra mea Insă iudeii nu au băgat [luat] în 
seamă „această piatră", iar ea era atât de bună şi de aleasă, încât s-a pus 
„în capul unghiului"; şi două ziduri a împreunat şi a unit, adică cele vechi 
şi cele noi (Faptele Apostolilor 4,11-12; Efeseni 2, 20). 

Şi li se cuvenea lor să-L asculte pe Isaia care grăieşte: „Pe Domnul Acesta 
sfinţiţi-L şi El va fi vouă frică, şi nu ca pe o împiedicare de piatră II veţi 
întâmpina pe El, nici ca pe o cădere de piatră" 1 3 (Isaia 8,13-14). Şi cu toate 

1 1 „Pentru că duc poporul M e u în rătăcire, spunând: «Pace», atunci când nu e 
pace; şi pentru că atunci când el face zid, ei îl tencuiesc cu ipsos. Spune celor ce tencuiesc 
zidul că acesta va cădea. Ploaie potopitoare se va vărsa, pietre de grindină vor cădea, şi 
puhoi vijelios va doborî zidul. Iată el va cădea; atunci nu vă vor întreba oare: U n d e 
este tencuiala cu care l-aţi acoperit?" (Iezechiil 13, 10-12). 

1 2 „A spoi" are aici înţelesul de: a vărui, a tencui, a murui. 
1 3 „Numai pe Domnul Savaot socotiţi-L sfânt, de El să vă temeţi şi să vă înfricoşaţi. 

El va fi pentru voi piatră de încercare şi stâncă de poticnire pentru cele două case ale 
lui Israil, cursă şi laţ pentru cei ce locuiesc în Ierusalim. Şi mulţi se vor poticni, vor 
cădea şi se vor sfărâma, vor fi prinşi în cursă şi vor fi duşi în robie!" (Isaia 8,13-15) 
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că ei au cunoscut că pentru dânşii a zis pilda aceasta, se sfătuiesc împotriva 
Lui; şi de nu s-ar fi temut de norod, încă şi mâinile şi-ar fi pus asupra Lui. 
Iar Legea care zice: „Nevinovat şi drept nu vei omorî" (Ieşire 23, 7), nu au 
ascultat-o, în schimb se tem de mânia oamenilor şi se opresc de a-şi pune la 
arătare mâinile asupra [Domnului], dar meşteşugesc altfel de vicleşug. 

20,20-26: Şi pândindu-L, I-au trimis iscoade, care se prefăceau că sunt 
drepţi, ca să-L prindă în cuvânt şi să-L dea stăpânirii şi puterii dregătorului. 
(22) Şi L-au întrebat zicând: învăţătorule, ştim că vorbeşti şi înveţi drept 
şi n u cauţi la faţa omului, ci cu adevărat înveţi calea lui Dumnezeu: (22) 
Se cuvine ca noi să dăm dajdie Cezarului sau nu? (23) Dar Iisus, cunoscând 
vicleşugul lor, a zis către ei: De ce Mă ispitiţi? (24) Arătaţi-Mi un dinar. Al 
cui chip şi scriere are pe el? Iar ei au zis: Ale Cezarului. (25) Şi El a zis 
către ei: Aşadar, daţi 1 4 cele ce sunt ale Cezarului, Cezarului, şi cele ce sunt 
ale lui Dumnezeu, lui Dumnezeu. (26) Şi nu L-au putut prinde în cuvânt 
înaintea poporului 1 5 şi, mirându-se de cuvântul 1 6 Lui au tăcut. 

(20, 20-21) Judecători 16,2 / Ieremia 18, 21 / Matei 22,16 / Marcu 12,13-14 
C20, 22-24) Matei 22,17-20 / Marcu 12,14-16 (20, 25) Matei 17, 27; 22, 21 / 

Marcu 12,17/ Romani 13, 7 

Cursă cu anevoie de scăpat - precum li se părea lor - i-au gătit Domnului 
fariseii, însă piciorul lor s-a prins întru această cursă. Căci vezi vicleşugul: 
de ar fi zis [Domnul] că se cuvine să dea dajdie Cezarului, L-ar fi învinuit 
către norod ca pe Cel Care supune neamul sub robie - [neam] care este 
sămânţă a lui Avraam şi nimănui n-a slujit; iar de ar fi oprit să dea dajdie 
Cezarului, iarăşi L-ar fi dus la dregător, ca pe un potrivnic şi răzvrătitor, 
însă [Domnul] scapă din laţurile lor precum o „căprioară", căci aşa L-a 
numit pe El mireasa în Cântarea Cântărilor (2, 9). 

Şi ne învaţă Domnul că a fi supuşi trupeşte celui care stăpâneşte trupurile 
noastre, ori împărat de va fi acela, ori tiran, nimic nu ne vatămă pe noi spre 
a fi plăcuţi duhovniceşte Dumnezeului duhurilor, căci zice Domnul: „Daţi 
înapoi cele ce sunt ale Cezarului, Cezarului, şi cele ce sunt ale lui 
Dumnezeu, lui Dumnezeu". Şi vezi că nu a zis „daţi", ci „daţi înapoi", 
adică datorie fiind, întoarce-i tu înapoi datoria Te păzeşte pe tine stăpânitorul 
tău de vrăjmaşi, viaţa ta o face paşnică, aşadar eşti dator a-i da lui dajdia în 
locul acestora încă şi altceva voi zice: chiar şi acesta pe care i-1 aduci lui, 
adică banul, tocmai de la el îl ai. Aşadar, banul împăratului dă-i-1 iarăşi lui. 

4 în ediţia de la 1805, în loc de „daţi", se găseşte „daţi înapoi" . 
5 în ediţia de la 1805, în loc de „înaintea poporului", se găseşte „înaintea norodului". 
6 în ediţia de la 1805, în loc de „cuvântul", se găseşte „răspunsul". 
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Iar întru această vreme - de când l-ai luat şi până la a-1 da înapoi - ai câştigat 
prin el, schimbându-1 şi întrebuinţându-1 la cele trebuincioase ale vieţii; 
precum, cu adevărat, şi cele ce sunt ale lui Dumnezeu, lui Dumnezeu I se 
cuvine a le da Ţi-a dat ţie [Dumnezeu] minte, dă-i-o Lui înapoi pe aceasta, 
lucrând cu mintea Ţi-a dat ţie cuvânt, dă-i-1 Lui înapoi pe acesta neasemă-
nându-te cu dobitoacele cele neînţelegătoare, ci ca un cuvântător săvârşeşte 
toate lucrurile tale. Şi, ca să zic, în scurt: ţi-a dat ţie suflet şi trup, toate dă-i-le 
Lui înapoi, şi chipul Lui întoarce-i-1 Lui, prin credinţă, prin nădejde şi prin 
dragoste umblând 1 7 [pe calea vieţii]. 

încă şi în alt chip se cuvine „a da înapoi cele ce sunt ale Cezarului, 
Cezarului", căci fiecare dintre noi poartă ori chipul lui Dumnezeu, ori pe 
cel al stăpânitorului lumii. Aşadar, când ne vom asemăna pe noi înşine 
„Cezarului", fii ai diavolului făcându-ne, chipul lui îl purtăm, pe care se 
cuvine să i-1 dăm înapoi şi lui să i-1 aruncăm, ca să le aibă pe ale sale şi nimic 
să nu afle întru noi a fi de-al său, căci în acest fel şi chipul lui Dumnezeu 
neîntinat se va păzi de noi. Pentru aceasta şi Pavel sfătuieşte: „Precum am 
purtat chipul celui pământesc, să purtăm şi chipul celui ceresc" (1 Corinteni 
15, 49); iar în alt loc [zice]: „lepădându-1 pe omul cel vechi" (Efeseni 4, 22). 
Ceea ce aici s-a spus „a da înapoi", aceasta a fost numită de către Pavel „a 
lepăda"; şi ceea ce aici s-a zis „chip al Cezarului", aceasta acolo a fost numită 
„chip al celui pământesc", adică al lui Adam - omul cel vechi şi păcătos. 
Căci „chipul celui pământesc" nimic altceva nu este, fără decât stricăciunea 
şi păcatul, pe care le-am dobândit după ce ne-am asemănat cu potrivnicul 
şi răzvrătitorul şi nu cu împăratul [Dumnezeu]. 

Aşadar, pe Iisus „nu L-au putut prinde în cuvânt înaintea norodului", 
căci ceea ce se sârguiau ei, cu prisosinţă aceasta era: a-L cleveti pe El către 
norod, ca pe Cel Care înrobeşte romanilor neamul [iudeilor]. Dar acest lucru 
nu l-au putut săvârşi din pricina răspunsului celui preaînţelept [al Domnului]. 

20, 27-40: Şi apropiindu-se unii dintre saduchei care zic că nu este 
înviere, L-au întrebat, (28) zicând: învăţătorule, Moise a scris pentru 
noi: Dacă moare fratele cuiva, având femeie, şi el n-a avut copii 1 8 , să ia 
fratele lui pe femeie şi să ridice urmaş fratelui său. (29) Erau deci şapte 
fraţi. Şi cel dintâi, luându-şi femeie, a murit fără de copii. (30) Şi a luat-o 
al doilea, şi a murit şi el fără copii. (31) A luat-o şi al treilea; şi tot aşa toţi 
şapte n-au lăsat copii şi au murit. (32) La urmă a murit şi femeia. (33) Deci, 

Vezi 1 Corinteni 13, 13. 

în ediţia de la 1805, în versetele 28-31, în loc de „copii", se găseşte „feciori". 
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femeia, la înviere, a căruia dintre ei va fi soţie, căci toţi şapte au avut-o 
de soţie? (34) Şi le-a zis lor Iisus: Fiii veacului acestuia se însoară şi se 
mărită; (35) iar cei ce se vor învrednici să dobândească veacul acela şi 
învierea cea din morţi, nici nu se însoară, nici nu se mărită. (36) Căci 
nici să moară nu mai pot, căci sunt la fel cu îngerii şi sunt fii ai lui 
Dumnezeu, fiind fii ai învierii. (37) Iar că morţii înviază a arătat chiar 
Moise la rug 1 9 , când numeşte Domn pe Dumnezeul lui Avraam, şi 
Dumnezeul lui Isaac, şi Dumnezeul lui lacov. (38) Dumnezeu, deci, nu 
este Dumnezeu al morţilor, ci al viilor, căci toţi trăiesc în El 2 0 . (39) Iar 
unii dintre cărturari, răspunzând, au zis: învăţătorule, bine ai zis. (40) 
Şi nu mai cutezau să-L întrebe nimic. 

(20, 27) Matei 22,23 / Marcu 12,18 / Faptele Apostolilor 23, 8 (20, 28) Facere 38, 8 / 
Deuteronom 25, 5 / Matei 22,24 / Marcu 12,19 (20, 29-35) Matei 22, 25-30 / 

Marcu 12, 20-25 (20,36) Matei 22, 30 / Marcu 12,25 / 1 Ioan 3,2 / Romani 8, 23 
(20, 37) Ieşire 3, 6,16 / Matei 22,31-32 / Marcu 12, 26 (20, 38) Matei 22,32 / 

Marcu 12, 27 / Romani 6,10 (20, 40) Marcu 12, 32 

Temelie putredă punându-şi lor saducheii, nu credeau cuvintelor celor 
pentru înviere, căci socotind ei cum că trupească vieţuire va fi la înviere, 
dintru aceasta şi greşeau. De aceea şi prihănind dogma cea pentru înviere 
ca pe una necuviincioasă, plăsmuiesc această povestire fără de socoteală. 

Aşadar, Domnul, după ce a clătit [zdruncinat] temelia lor şi a arătat 
că nu este trupească petrecere [vieţuire], atunci îndată împreună cu această 
putredă temelie şi părere a smuls [dezrădăcinat] dogma lor, zicând: „Vă 
amăgiţi, neştiind Scripturile şi rău pricepând înţelesul lor. Pentru că fiii 
veacului acestuia, cei care în lumea aceasta nasc şi se nasc, se însoară şi se 
mărită; iar fiii veacului aceluia nici un lucru ca acesta nu fac, că nu mai pot 
de aici înainte a muri, pentru această pricină nici nuntă nu este acolo, ci 
îngerească şi dumnezeiască petrecere [vieţuire]. Căci aici, fiindcă este 
moarte, pentru aceasta este nuntă; şi, fiindcă este nuntă, pentru aceasta 
este moarte; iar acolo, fiindcă moartea s-a stricat, ce trebuinţă este de nuntă? 
Că nunta este ajutor al celui muritor şi plinire a celui lipsit, iar acolo unde 
nimic nu lipseşte, ce trebuinţă este de cel care plineşte lipsa? Aşadar, sunt 
asemenea cu îngerii şi sunt «fii ai lui Dumnezeu». Pentru ce? Pentru că 
sunt «fii ai învierii»".Tar ceea ce zice Domnul, întru acest chip este: „Tam 
numit pe ei «fii ai lui Dumnezeu», pentru că nimic trupesc întru naşterea 
lor nu se vede, ci toate sunt dumnezeieşti". Căci la înviere nu povăţuieşte 
mai înainte [nu este lucrătoare] nici împreunarea, nici sămânţa, nici 

[1805] Adică, atunci când a scris cele despre rug (după Zigaben). 

în ediţia de la 1805, în loc de „toţi trăiesc în El" , se găseşte „toţi Lui viază" . 
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pântecele, nici naşterea, ci Dumnezeu este Cel Care naşte trupurile noastre, 
cu chipurile pe care El le ştie. Deci, fiindcă Dumnezeu este Cel Care 
lucrează la înviere, cu cuviinţă se numesc „fii ai lui Dumnezeu" cei care 
dintru înviere a doua oară se nasc. 

Şi pe urmă, după dovediri, aduce şi mărturia. Scripturii, anume ceea 
ce zice Moise că a grăit către el Dumnezeu din rug: „Eu sunt Dumnezeul 
lui Avraam, [şi Dumnezeul lui Isaac, şi Dumnezeul lui lacov]" (Ieşire 3, 
6). Iar dacă Patriarhii cu totul ar fi pierit şi nu ar fi fost vii la Dumnezeu, 
întru nădejdea învierii, nu ar fi zis că „Eu sunt", ci „Eu am fost" - căci 
astfel obişnuim a zice despre lucrurile cele care s-au stricat şi au pierit: 
„Eu am fost stăpân al acelui lucru". Iar acum, fiindcă Dumnezeu a zis: 
„Eu sunt", arătat că „al viilor" este Stăpân şi Dumnezeu şi nu al celor ce 
cu totul s-au stricat. Căci măcar că sunt morţi, însă întru nădejdea învierii 
sunt vii; precum Adam, deşi trăia, era însă mort şi, din ceasul în care a 
mâncat, se zice că a murit. 

Iar după ce saducheii în acest chip au fost ruşinaţi, L-au lăudat pe 
Iisus cărturarii, ca pe unul Care era împotrivnic socotinţei saducheilor, 
bucurându-se ei de biruinţa asupra acelora 

20, 41-47: Iar El i-a întrebat: Cum se zice, dar, că Hristos este Fiul lui 
David? (42) Căci însuşi David spune în Cartea Psalmilor: „Zis-a Domnul 
Domnului meu: Şezi de-a dreapta Mea, (43) până ce voi pune pe vrăjmaşii 
Tăi aşternut picioarelor Tale". (44) Deci David îl numeşte Domn; şi cum 
este fiu al lui? (45) Şi ascultând fot poporul, a zis ucenicilor: (46) Păziţi-vă 
de cărturari, cărora le place să se plimbe în haine lungi, care iubesc ple
căciunile în pieţe şi scaunele cele dintâi în sinagogi şi locurile cele dintâi 
la ospeţe, (47) mâncând casele văduvelor şi de ochii lumii rugându-se 
îndelung; aceştia vor lua mai mare osândă 2 1. 

(20,41) Matei 22,42,45-46 / Marcu 12,35 (20,42) Psalm 109,1 / Matei 22,44 / Marcu 12, 36 / 
Faptele Apostolilor 2,34 (20,43-47) Matei 22,44^5; 23,5,14 / Marcu 12,36-40 / Luca 11,43 

Spre Patimă vrând [Domnul] să vină cât mai degrabă, propovăduieşte 
Dumnezeirea Sa Şi nici această propovăduire nu o face descoperit şi cu 
trufie, ci foarte cu smerită cugetare. Pentru că la început i-a întrebat pe 
dânşii, iar după ce-i aduce întru nedumerire îi lasă pe ei să socotească 

2 1 în ediţia de la 1805, versetele 46-47 sunt următoarele: „Feriţi-vă de cărturari, care 
voiesc a umbla în podoabe, şi iubesc întrebările de sănătate prin târguri, şi scaunele 
cele mai de sus în sinagogi, şi şederile mai întâi Ia ospeţe, cari mănâncă casele 
văduvelor, şi cu pricină îndelungă se roagă, aceştia vor lua mai multă osândă", cu 
această notă pentru „podoabe": [1805] Pentru podoabele acestea şi cele ce mai urmează, 
vezi însemnările de la Matei 2 3 , 1 4 . 
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ceea ce urmează în chip firesc: „David Domn îl numeşte pe El, aşadar 
atunci cum este numai fiu al lui?" Căci după trup Domnul era „fiu al lui 
David", însă şi Dumnezeu al lui [era]; iar ei numai singură aceasta o 
socoteau, că fiu al lui David este El. Pentru aceasta surpă Domnul această 
socoteală a lor, anume că numai „fiu" îi este lui David. încă arată că nu îi 
este potrivnic Tatălui, ci multă unire are către Dânsul, fiindcă pe vrăjmaşii 
Lui îi smereşte Tatăl. Pe acestea le-a zis Domnul către cărturari. 

Dar fiindcă pe ucenici i-a trimis să fie învăţători ai lumii, cu cuviinţă îi 
sfătuieşte pe dânşii să nu urmeze fariseilor întru socotinţa lor cea iubitoare 
de slavă şi iubitoare de începătorie, şi, în scurt a zice: lumească şi plăcută 
oamenilor. Pentru că a se îndeletnici la „întrebările de sănătate prin târguri" 
este lucru al celor ce-i măgulesc pe cei care-i întâlnesc şi vânează slava de 
bun obicei, sau pricină de adunare [agonisire] de bani o fac pe aceasta 
încă zice „mâncând casele văduvelor", adică umplându-şi pântecele şi 
mai presus de cuviinţă cheltuind [pe ale văduvelor]. Şi pricina [ce o aduc 
înainte e], ca şi cum ar fi [ar face acestea] cu evlavie. Căci rugăciune şi 
folos sufletesc punând pricină înainte [ţel], nu postirea o învăţau, ci beţie 
şi îmbuibare de pântece; şi pentru aceasta zice: „vor lua mai multă 
osândă". Căci nu numai că fac lucrul cel rău, ci şi se prefac şi înainte pun 
pricina rugăciunii şi arată chip cu evlavie, iar fapta cea bună o fac pricină 
de vicleşug. Aşadar, pentru aceasta şi mai mult sunt vrednici de osândă, 
ca unii care fac să fie prihănită şi fapta cea bună. Căci fiind cu cuviinţă a le 
milui pe văduve, ei intră în casele lor, ca şi cum prin rugăciunile cele lungi 
să le blagoslovească; iar ele sunt silite a cheltui pentru venirea lor şi aşa îşi 
prăpădesc avuţiile ce le au. 
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CAPITOLUL 2 1 

Banul văduvei. Cuvântarea lui Iisus pentru dărâmarea Ierusalimului 
şi a Doua Sa Venire1 

21, 1-4: Şi privind, a văzut pe cei bogaţi, aruncând darurile lor în 
vistieria templului 2. (2) Şi a văzut şi pe o văduvă săracă, aruncând acolo 
doi bani 3. (3) Şi a zis: Adevărat vă spun, că această văduvă săracă a aruncat 
mai mult decât toţi. (4) Căci toţi aceştia din prisosul lor au aruncat la 
daruri, aceasta însă din sărăcia ei a aruncat tot ce avea pentru viaţă 4. 

(21,1) 4 Regi 12,9 / Marcu 12,41 (21,2-4) 3 Regi 17,2 / Marcu 12,42-44; 14,8 / 2 Corinteni 8,12 
„Gazofilachion" zic că este vistieria [templului]. Deci era vistierie 

sfântă, adunată de la iubitorii de Dumnezeu, pe care o iconomiseau spre 
îngrijirea şi înnoirea templului, şi în scurt [a zice]: pentru podoaba 
templului şi hrana săracilor. Cu toate că mai pe urmă şi pe acest lucru l-au 
stricat preoţii, fiindcă le împărţeau între ei pe cele din vistieria templului 
şi nu iconomiseau cele din vistierie la cele ce dintru început a fost rânduită. 

Aşadar, Domnul, mai mult decât pe toţi o laudă pe „văduvă", ca pe cea 
care dintru a sa lipsă şi-a aruncat [în vistierie] toată avuţia sa. Căci acei doi 
bănişori, cu toate că se par [a fi] mici, dar celei care se hrănea din cerşit îi era 
toată avuţia, pentru că văduvă săracă era Aşadar, Domnul nu lua aminte la 
ceea ce dădea fiecare, ci la ceea ce le rămânea şi astfel hărăzea răsplătirile. 
Deci bogaţilor mai multe le-au rămas în case, fiindcă puţine şi mici au adus. 
Iar acestei văduve toată casa i s-a deşertat [golit] şi nimic nu i-a mai rămas. 
Pentru aceasta, cu cuviinţă şi mai vrednică de laudă este decât aceia. 

1 în ediţia de Ia 1805, titlul capitolului este: „Pentru văduva care a pus doi bani. Pentru 
sfârşit întrebare. Pentru robia Ierusalimului şi cum că Domnul mai înainte a spus Ucenicilor 
pustiirea lui. Pentru semnele Venirii Lui". 

- în ediţia de la 1805, în loc de „vistieria t e m p l u l u i " , se găseşte „gazof i lachion" . 
3 în ediţia de la 1805, în loc de „doi b a n i " , se găseşte „doi f i ler i " . în Moldova 

medievală, filerul era o altă denumire a obolului. Obolul era a şasea parte dintr-o drahmă, 
iar o drahmă era mai mică decât un dinar (4/5 dintr-un dinar) . în vremea când 
Mântuitorul a vieţuit pe pământ, un dinar era plata unei zile de muncă (Matei 20,1-15). 
Putem pricepe de aici cât de puţini bani avea văduva şi, totodată, cât de mult dăruise lui 
Dumnezeu prin dania sa. 

4 Dând-o drept pildă pe această văduvă, Sfântul Ioan Scărarul ne îndeamnă: „Nu 
spune că aduni pentru săraci. Căci cu doi bănuţi s-a cumpărat împărăţia Ceruri lor" 
(Filocalia românească, Cuvântul XVI: Despre iubirea de arginţi şi neagonisire, voi . 9, ed. 
Humanitas , Bucureşti, 2002, p. 241). 
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Iar oarecare au socotit că prin „văduvă" poate să se înţeleagă tot 
sufletul care pe bărbatul cel dintâi - adică Legea cea veche - l-a lepădat, 
dar încă nu este vrednic împreunării celei cu Dumnezeu-Cuvântul, şi cu 
cuvânt de logodnă aduce această subţire şi după a lui măsură credinţă şi 
bună ştiinţă. Căci se cuvine împreună cu credinţa şi ştiinţă bună, adică 
viaţă nerăzvrătită a aduce. Şi dacă aşa se apropie cineva către Dumnezeu, 
se pare că aruncă mai mult decât toţi cei bogaţi în cuvânt şi plini cu elineştile 
fapte bune ale năravurilor [obiceiurilor, purtărilor]. 

21,5-11: Iar unii, vorbind despre templu că este împodobit cu pietre 
frumoase şi cu podoabe, El a zis: (6) Vor veni zile când, din cele ce vedeţi, 
nu va rămâne piatră pe piatră care să nu se risipească. (7) Şi ei L-au 
întrebat, zicând: învăţătorule, când oare, vor fi acestea? Şi care este 
semnul când au să fie acestea? (8) Iar El a zis: Vedeţi să nu fiţi amăgiţi 5 , 
căci mulţi vor veni întru numele Meu, zicând: Eu sunt, şi vremea s-a 
apropiat. Nu mergeţi după ei. (9) Iar când veţi auzi de războaie şi de 
răzmeriţe, să nu vă înspăimântaţi; căci acestea trebuie să fie întâi, dar 
sfârşitul nu va fi curând 6 . (10) Atunci le-a zis: Se va ridica neam peste 
neam 7 şi împărăţie peste împărăţie. (11) Şi vor fi cutremure mari şi, pe 
alocurea, foamete şi ciumă şi spaime şi semne mari din cer vor fi. 

(21,5) Matei 24,1 / Maieu 13,1 (21,6) 3 Regi 9,7-8 / Ieremia 26,18 / Miheia 3,12 / Matei 24,2 / 
Marcu 13,2 / Luca 19,43-44 (21,7) Matei 24,3 / Marcu 13,3-4 (21,8) Ieremia 14,14; 23,21 / 

Matei 24,4-5 / Marcu 13,5-6 / 1 Ioan 2,18; 4,1 / Ef eseni 5,6 / 2 Tesaloniceni 2,3 
(21, 9-linsaia 19,2 / Matei 24, 7 / Marcu 13, 7-8 

Cu cuviinţă prooroceşte acum Domnul pentru Ierusalim, fiindcă era 
aproape de a Se răstigni în curând, ca să le avem şi pe acestea spre mare 
dovedire cum că Dumnezeu adevărat este El. Drept aceea, unii lăudând 
zidirile templului şi podoabele - şi socotesc că arătau aici lucrurile acelea 
strunjite şi meşteşugite precum finicii şi serafimii (3 Regi 6,23-35), căci pe 
acestea poate le numeau „podoabe" - , Domnul de nici una dintre acestea 
nu poartă grijă, ci risipirea [prăpădirea, nimicirea] lor mai dinainte o spune. 

Iar ei au socotit că El grăieşte pentru sfârşitul cel de obşte, cu toate că le 
zicea pe cele pentru robia Ierusalimului, care s-a făcut de către romani. Din 

5 în ediţia de la 1805, în loc de „Vedeţi să nu fiţi amăgiţi" , se găseşte „Căutaţi să nu 
vă amăgiţi". 

6 în ediţia de la 1805, în loc de „curând", se găseşte „numaidecât". 
7 în ediţia de la 1805, în loc de „se va ridica neam peste n e a m " , se găseşte „se va 

scula limbă preste l imbă" . 
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această pricină şi El, pogorându-Se [măsurii înţelegerii] lor, lasă dintr-odată 
cuvintele cele pentru robie, căci avea să le împletească pe acestea cu cele 
pentru vremea de apoi. Iar acum pentru sfârşit[ul lumii] vorbeşte şi îi 
întăreşte mai înainte pe dânşii ca să nu fie amăgiţi de proorocii cei mincinoşi, 
care vor veni mai înainte de Venirea Lui. Şi vor fi „războaie şi răzmeriţe", 
căci după ce se va ridica toată dragostea8, cu cuviinţă războaiele şi răzmeriţele 
vor avea încăpere [lucrare şi sălaş]. Iar din pricina războaielor va fi ciumă şi 
foamete; „ciumă", fiindcă aerul se strică de trupurile cele moarte; iar 
„foamete", fiindcă holdele nu se lucrează. 

Iar unii au înţeles cum că „ciuma" şi „foametea" şi celelalte rele, nu 
numai la sfârşit vor fi, ci şi în vremile robiei. Că Iosif Flaviu spune că s-au 
făcut nesuferite nevoi din pricina foametei 9; încă şi precum zice Luca la 
Faptele Apostolilor (11,28), s-a făcut foamete în vremea Cezarului Claudiu. 
Şi încă şi „spaime" multe s-au făcut, care arătau robia Ierusalimului, 
precum acelaşi losif povesteşte. Şi atotcuprinzător să zic, acestea pot să 
fie înţelese de obşte şi pentru sfârşitul veacului şi pentru robia 
Ierusalimului - le zic, adică, pe cele pentru răzmeriţe şi războaie şi pentru 
celelalte 1 0. 

21,12-19: Dar, mai înainte de toate acestea, îşi vor pune mâinile pe 
voi şi vă vor prigoni, dându-vă în sinagogi 1 1 şi în temniţe, ducându-vă 
la împăraţi şi la dregători, pentru numele Meu. (13) Şi va fi vouă spre 
mărturie 1 2. (14) Puneţi, deci, în inimile voastre să nu gândiţi de mai 
înainte ce veţi răspunde; (15) căci Eu vă voi da gură şi înţelepciune, 
căreia nu-i vor putea sta împotrivă, nici să-i răspundă toţi potrivnicii 
voştri. (16) Şi veţi fi daţi şi de părinţi şi de fraţi şi de neamuri 1 3 şi de 
prieteni, şi vor ucide dintre voi 1 4 , (17) şi veţi fi urâţi de toţi, pentru numele 

8 „Iar din pricina înmulţirii fărădelegii, iubirea multora se va răci" (Matei 24,12). 
9 Vezi anexa editorială: Pătimirile iudeilor din vremea Cezarului Gaius Caligula (anii 

37-41) şipânăla dărâmarea Ierusalimului din vremea lui Tit (anul 70) - descrise după Eusebiu 
de Cezareea şi Iosif Flaviu, din volumul de faţă. 

1 0 Adică pentru „cutremure mari, foamete, ciumă, spaime şi semne mari din cer". 
1 1 în ediţia de la 1805, în loc de „vă vor prigoni, dându-vă în sinagogi" , se găseşte 

„vă vor goni, dându-vă la adunări". 
1 2 în ediţia de la 1805, în loc de „şi va fi vouă spre mărturie" , se găseşte „şi se va 

întâmpla vouă întru mărturisire". 
1 3 în ediţia de la 1805, în loc de „neamuri" , se găseşte „rudenii". 
1 4 în ediţia de la 1805, în loc de „vor ucide dintre voi" , se găseşte „vor omorî din voi". 
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Meu. (18) Şi păr din capul vostru nu va pieri. (19) Prin răbdarea 1 5 voastră 
veţi dobândi sufletele voastre. 

(22,14) Matei 10,17-18; 24,8-9 / Marcu 13, 9-11 / Ioan 15,20; 16, 2 (21,15) Ieşire 4,12 / 
Isaia 54,17 / Matei 10,19 / Marcu 13,11 / Ioan 16,13 / Faptele Apostolilor 5, 39; 6,10 

(22,16) Plângeri 1, 20 / Miheia 7,6 / Matei 10,21; 24,10 / Marcu 13,12 
(21,17) Matei 10,22; 24,9,13 / Marcu 13,13 (22,18) 1 Regi 14,45 / Matei 10,30 / 

Luca 12, 7 ( 2 2 , 2 9 ) 2 Paralipomena 15, 7/ Matei 10,22 / Evrei 10,36 

„Mai înainte de toate acestea" - adică de cele ale sfârşitului sau şi de 
cele ale robiei, căci, precum am zis, împleteşte cu cuvintele cele pentru 
sfârşit pe cele pentru robie - zice: „Peste voi, cei care sunteţi ucenicii Mei, 
vor pune mâinile", pentru că şi mai înainte de robie au fost goniţi Apostolii 
din Ierusalim, Dumnezeu iconomisind-o şi pe aceasta, ca numai asupra 
răstignitorilor să se prăvălească şi să vină cele rele. Iar ei - Apostolii zic -
toată lumea să o umple de propovăduire. Deci, s-au dus Apostolii „la 
împăraţi şi la dregători", precum Pavel la Festus, la Agripa şi la însuşi 
Cezarul1 1'; şi s-a făcut lor aceasta întru slavă de mucenicie. 

Iar fiindcă [Apostolii] erau simpli şi neînvăţaţi, ca să nu se turbure ca 
unii cărora avea să li se ceară cuvânt de la bărbaţi înţelepţi, zice Domnul: 
„Deloc să nu vă îngrijoraţi pentru aceasta, căci, întru aceeaşi dată [dintru 
o dată] veţi lua de la Mine şi înţelepciune şi bună grăire, întrucât nici cei 
potrivnici, de se vor aduna cu toţii dimpreună, să nu poată să vă stea 
vouă împotrivă nici cu înţelepciunea — adică cu puterea înţelegerilor - , 
nici cu buna grăire şi cu neîmpiedicarea limbii". Căci de multe ori, cineva 
înţelepciune are în cugete şi în înţelegeri, dar fiind lesne mişcat dinspre 
turburări, le amestecă pe toate în vremea grăirii către norod. Iar aceştia -
Apostolii zic - întru amândouă s-au umplut de dar. Drept aceea se şi 
spăimântau preoţii de Petru şi de Ioan, pentru cea de năprasnă a lor 
înţelepciune, cunoscându-i pe dânşii că mai înainte erau neînvăţaţi (Faptele 

. Apostolilor 4, 1-31). Iar despre Pavel, Festus grăia: „Pavele, eşti nebun! 
învăţătura ta cea multă te duce la nebunie" (Faptele Apostolilor 26, 24). 

După ce a zis Domnul acestea şi le-a alungat frica pricinuită de lipsa 
de învăţătură [cărturărie], adaugă şi alta de nevoie, care are putere să 
clătească [doboare] suflete, adică: „veţi fi daţi de prieteni şi de rudenii". 
Aşadar, le spune mai dinainte şi pentru aceasta, ca să nu fie turburaţi atunci 
când, de năprasnă, vor veni asupra lor unele de acest fel; căci cumplit se 

1 5 în ediţia de la 1805, în loc de ;,prin răbdarea", se găseşte „întru răbdarea" . 
1 6 Vezi Faptele Apostolilor capitolele 25 şi 26. 
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atinge de suflet această pătimire, precum şi David zice: „De m-ar fi ocărât 
vrăjmaşul meu aş fi suferit... iar tu, o, omule, cel întocmai la suflet . . . " 
(Psalm 54,12,14), şi iarăşi: „Cel ce mănâncă pâinile mele, a mărit asupra 
mea vicleşug" (Psalm 40, 9). 

După ce le-a zis acestea şi cum că vor fi urgii şi vor fi omorâţi unii 
dintr-înşii, aduce pe urmă mângâierea cea prea mare, anume că „păr din 
capul vostru nu va pieri". Căci zice: „Vă veţi mântui şi nici ceva mai mic 
de-al vostru nu se va strica - chiar dacă li se va părea multora că s-a stricat; 
însă a răbda se cuvine, căci întru răbdare veţi putea dobândi sufletele 
voastre. Că se apropie vrăjmaşul ca unul care caută să robească, ispitin-
du-se ca să răpească sufletele voastre prin aducerea asupră-le a celor grele, 
dar voi în loc de argint daţi răbdarea şi veţi dobândi sufletele voastre prin 
această răscumpărare şi nu vă veţi păgubi de ele". 

Şi ia aminte la aceea, adică: „vor omorî din voi", pentru că poţi înţelege 
oarece mai adânc, anume că: „Nu pe de-a-ntregul vă vor omorî pe voi, ci 
îndoiţi fiind, din suflet şi din trup, nu pe amândouă acestea le vor omorî, 
ci din voi doar pe una o vor omorî, pe trup zic, iar sufletele voastre le veţi 
dobândi prin răbdare", care lucru şi în alt loc se zice: „Nu vă temeţi de cei 
ce ucid trupul, iar sufletul nu pot să-1 ucidă" (Matei 10, 28). 

21, 20-27: Iar când veţi vedea Ierusalimul înconjurat de oşti, atunci 
să ştiţi că s-a apropiat pustiirea lui. (21) Atunci cei din Iudeea să fugă la 
munţi şi cei din mijlocul lui să iasă din el şi cei de prin ţarini 1 7 să nu 
intre în el. (22) Căci acestea sunt zilele răzbunării 1 8 , ca să se împlinească 
toate cele scrise. (23) Dar vai celor ce vor avea în pântece şi celor care 
vor alăpta 1 9 în acele zile. Căci va fi în ţară mare strâmtorare 2 0 şi mânie 
împotriva acestui popor. (24) Şi vor cădea de ascuţişul săbiei şi vor fi 
duşi robi la toate neamurile 2 1 , şi Ierusalimul va fi călcat în picioare de 
neamuri, până ce se vor împlini vremurile neamurilor. (25) Şi vor fi 
semne în soare, în lună şi în stele, iar pe pământ spaimă întru neamuri 

1 7 în ediţia de Ia 1805, în loc de „să iasă din el şi cei de prin ţarini", se găseşte „să se 
dea în laturi, şi cei care vor fi prin sate". 

1 8 în ediţia de la 1805, în loc de „zilele răzbunării" , se găseşte „zilele izbândirii". 
1 9 îrije'diţia de la 1805, în loc de „vor alăpta", se găseşte „vor apleca". 
2 0 în ediţia de la 1805, în loc de „va fi în ţară mare strâmtorare", se găseşte „va fi 

nevoie mare pre pământ". 
2 1 în ediţia de la 1805, în versetul 24, în loc de „neamuri" , se găseşte „limbi". 
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şi nedumerire din pricina vuietului mării şi al valurilor. (26) Iar oamenii 
vor muri de frică şi de aşteptarea celor ce au să vină peste lume, căci 
puterile cerurilor se vor clătina 2 2. (27) Şi atunci vor vedea pe Fiul Omului 
venind pe nori, cu putere şi cu slavă multă. 

(21. 20) Daniil 9, 27 / Matei 24,15 / Marcu 13,14 / Luca 19,43 (21,21) Matei 24,16 / 
Marcu 13,14 (21,22) Zaharia 14,1 (21,23) Matei 24,19 / Marcu 13,17 / Luca 23, 29 

(21,25) Isaia 13,10 / Iezechiil 32,7 / Amos 5,20; 8,9 / Ioil 2,10; 3,4; 4,15 / Sofonie 1,15 / 
Matei 24,29 / Marcu 13, 24 / 2 Petru 3,10 (21, 26) Iezechiil 38,19 / Matei 24,29 / 
Marcu 13, 25 / Luca 12,40 (21, 27) Daniil 7,10,13 / Matei 16,27 / Marcu 13,26 / 

Faptele Apostolilor 1,11 / Apocalipsa 1, 7; 14,14 
Foarte descoperit grăieşte acum despre robia Ierusalimului. Drept 

aceea - precum socotesc - aşa se cuvine să fie înţeles: „dar, mai înainte de 
toate acestea" (Luca 21,12), adică „dar mai înainte de foamete şi de ciumă 
şi de celelalte rele care se vor întâmpla în vremea sfârşitului, veţi fi prigoniţi 
voi, Apostolii - şi celelalte [zise] - , apoi şi peste Ierusalim vor sosi cele 
rele". Căci fiindcă aceia socoteau cum că la vremea sfârşitului se vor risipi 
zidurile templului, zice că în vremea sfârşitului vor fi „prooroci mincinoşi 
şi foamete şi ciume", din pricina războaielor celor dese care vor fi în lume, 
pentru că s-a răcit dragostea. „Iar voi, mai înainte de vremea sfârşitului, 
veţi fi goniţi şi Ierusalimul va fi robit şi pietrele acestea se vor risipi. Căci 
atunci când veţi vedea cetatea, fiind înconjurată de ostile romanilor, atunci 
să cunoaşteţi [vremea] pustiirii ei". Aşadar, cu jale spune relele care atunci 
vor împresura cetatea, căci zice: „Cei ce vor fi în Iudeea să fugă în munţi, 
şi care vor fi prin sate să nu nădăjduiască [ei cum] că, cetatea fiind 
împrejmuită cu zid, îi va păzi pe dânşii; ci şi cei din mijlocul cetăţii să iasă 
de acolo, căci zile ale izbândirii [răzbunării] sunt, ca să se plinească cu 
covârşire cele ce s-au scris de către Daniil (Daniil 9, 26). Vai, celor ce vor 
avea în pântece, căci nu vor putea fugi din pricina îngreuierii pântecelui, 
şi [vai] celora care vor apleca [alăpta], fiindcă din pricina dragostei către 
prunci nici nu vor putea să-i părăsească lepădaţi, nici cu sine nu-i vor 
putea purta". Iar unii zic anume că Domnul prin acestea a însemnat 
mâncarea [cărnii] de copil, pe care Iosif Flaviu o istoriseşte şi Ieremia o 
prooroceşte 2 3 (Ieremia 19, 9). 

2 2 în ediţia de la 1805, versetele 25-26 sunt următoarele: „Şi vor fi semne în soare; şi 
î n lună şi în stele şi pre pământ mâhnire limbilor [neamurilor] cu nedumerire, sunet 
făcând marea şi valurile, mai murind oamenii de frică, şi de aşteptarea celor ce vor să 
v ie în lume. Că puterile cerurilor se vor clăti". 

2 3 Aici, prin „mâncarea de copil" nu se înţelege hrana copiilor, ci uciderea lor pentru 
a le fi mâncată carnea, faptă cumplită care este istorisită şi de către scriitorul iudeu Iosif 
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Şi zice că „Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri". Până 
aici sunt cele pentru robie. Apoi urmează iarăşi cele pentru sfârşit[ul 
lumii], pentru că grăieşte că „vor fi semne în soare, în lună şi în stele", 
căci fiindcă zidirea se schimbă, cu cuviinţă stihiile spre lucrări noi se 
prefac [preschimbă]. Şi „mâhnire [spaimă] neamurilor" va fi, adică 
necazul tuturor cu „nedumirire" va fi amestecat, [încă] şi marea cu vuiete 
înfricoşătoare va răcni; şi valuri vor fi şi turburare, încât oamenii mai să 
moară numai dintru frica şi aşteptarea celor ce vor să fie în lume. Vezi că 
aici chiar pentru sfârşit grăieşte? Pentru că mai sus zicea că Ierusalimul 
va fi înconjurat şi va fi călcat de ostile neamurilor, iar aici că în lume vor 
veni rele, întrucât pentru sfârşitul cel de obşte îi este Lui acum cuvântul. 
„Căci puterile Cerului se vor clătina; şi ce grăiesc că se vor turbura 
oamenii, când toată zidirea se va schimba, căci şi înşişi îngerii şi Puterile 
cele mai întâi 2 4 se vor turbura, şi se vor înspăimânta de atât de înfricoşate 
schimbări ale lumii". 

„Şi atunci vor vedea pe Fiul Omului". Cine? Toţi: Şi cei credincioşi, 
dar şi cei necredincioşi. Şi îl vor vedea „venind pe nori", ca un Dumnezeu 
„cu putere şi cu slavă multă", căci mai mult decât soarele va străluci atunci 
şi El şi Crucea Lui - şi de toţi va fi cunoscut. 

21,28-33: Iar când vor începe să fie acestea, prindeţi curaj şi ridicaţi 
capetele voastre, pentru că răscumpărarea voastră se apropie 2 5 . (29) Şi 
le-a spus o pildă: Vedeţi smochinul şi toţi copacii: (30) Când înfrunzesc 
aceştia, văzându-i, de la voi înşivă ştiţi că vara este aproape. (31) Aşa şi 
voi, când veţi vedea făcându-se acestea, să ştiţi că aproape este împărăţia 
lui Dumnezeu. (32) Adevărat 2 6 grăiesc vouă că nu va trece neamul acesta 

Flaviu. „Şi-i voi ospăta cu carnea fiilor lor şi cu carnea fiicelor lor; şi va mânca fiecare 
carnea aproapelui său, fiind în împresurare şi în strâmtorare, când îi vor strâmtora 
vrăjmaşii lor şi cei ce vor să le ia viaţa" (Ieremia 19, 9). „Şi vei mânca tu rodul pântecelui 
tău, carnea fiilor şi fiicelor tale, pe care ţi-i va fi dat Domnul Dumnezeul tău în timpul 
împresurării şi al strâmtorării cu care te va strâmtora vrăjmaşul \ĂVL" (Deuteronom 28,53). 
Vezi şi anexa editorială; Pătimirile iudeilor din vremea Cezarului Gaius Caligula (anii 37-41) şi 
până la dărâmarea Ierusalimului din vremea lui Tît (anul 70) - descrise după Eusebiu de Cezareea 
şi Iosif Flaviu, din volumul de faţă. 

2 4 După învăţătura Bisericii, Cetele îngereşti sunt în număr de nouă: Scaune, Domnii, 
începătorii, Stăpânii, Puteri, Heruvimi, Serafimi, Arhangheli şi îngeri. 

2 5 în ediţia de la 1805, versetul 28 este următorul: „Deci, începând acestea a se face, 
ridicaţi-vă în sus şi ridicaţi capetele voastre, că se apropie izbăvirea voastră". 

2 6 în ediţia de la 1805, în loc de „Amin", se găseşte „Adevărat" . 
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până ce nu vor fi toate acestea. (33) Cerul şi pământul vor trece, dar 
cuvintele Mele nu vor trece. 

(21, 281 Isaia 11,11-12 / Romani 8, 23 (21, 29-32) Cântarea Cântărilor 2,13 / 
Matei 24, 32-34 / Marcu 13, 28-30 (21,33) Psalm 101, 27; 118, 52 / 

Isaia 40, 8; 51, 6 / Matei 5,18; 24,35 / Marcu 13, 31 / Luca 16,17 
Precum Venirea Domnului cea Dintâi spre înnoire şi a doua naştere a 

sufletelor noastre a fost, aşa şi Venirea cea de a Doua, spre a doua naştere a 
trupurilor noastre va fi. Pentru că sufletele au murit mai înainte, neascultând, 
iar trupurile, după nouă sute de ani ai neascultării, pe moarte cu lucrul au 
pătimit-o (Facere 5,5). Prin urmare, prin Venirea cea Dintâi se şi nasc a doua 
oară şi se fac mai bune sufletele, iar prin cea de a Doua, trupurile. Drept 
aceea şi grăieşte Domnul cum că „Atunci, cât acestea toate se vor face, 
ridicaţi-vă în sus cei îngreuiaţi cu stricăciunea şi oarecum sloboziţi-vă". 
Pentru că cmoAVTpoţec, - adică „izbăvirea" noastră soseşte, anume cea de 
săvârşit [desăvârşită] slobozenie a amândurora, a sufletului şi a trupului. 
Pentru că acest cuvânt aceasta se pare că însemnează, adică de săvârşit 
[desăvârşita] izbăvire de stricăciune, pe care şi trupul atunci o va primi cu 
darul Domnului Celui Care va strica [prăpădi, nimici] pe „vrăjmaşul cel 
mai de pe urmă" - moartea (1 Corinteni 15, 26). Căci a.stricat Domnul 
începătoiiile şi stăpâniile, iar sufletele le-a izbăvit 2 7. Dar a rămas moartea, 
cea care mănâncă [macină, roade] trupurile noastre, care şi aceasta, după ce 
se va strica, ne va fi nouă pricinuitoare de slobozenie şi de izbăvire. 

Iar „împărăţia lui Dumnezeu" îndată va sosi, după ce vor fi acestea 
Căci precum smochinul, când înfrunzeşte, arată că se apropie vara, aşa şi 
când se vor face aceste semne şi prefacerea a toate, înseamnă că va veni 
„vara", adică „împărăţia lui Dumnezeu", care - după „iarnă" şi după 
„vifor" 2 8 - ca o „vară" le vine drepţilor. Măcar că păcătoşilor „iarnă şi 
vifor" le va fi atunci, căci aceştia au „vară" veacul de acum, iar „vifor" pe 
cel ce va să vie. 

„Amin [adevărat] grăiesc vouă, că nu va trece neamul acesta până ce 
nu vor fi toate acestea", „neam" numindu-i nu pe cei care erau atunci de 
faţă, ci pe tot neamul credincioşilor. Căci obişnuieşte Scriptura a numi 
„neam" şi dintru asemănarea năravurilor [purtărilor, obiceiurilor], precum 
cuvântul ce zice: „Acesta este neamul celor ce-L caută pe Domnul" (Psalm 
23,6). Şi pentru că a zis cum că vor fi răzmeriţe şi războaie şi schimbări ale 
stihiilor şi ale lucrurilor, ca să nu socotească [cugete] cineva: „Nu cumva 

Vezi Efeseni 6,12, Filipeni 2,10 şi Evrei 2,14. 

Adică după prigoane, cazne şi suferinţe pământeşti. 
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şi creştinătatea se va risipi?" zice: „Nu va trece neamul acesta al creştinilor; 
căci cerul şi pământul se vor schimba, iar cuvintele şi Evanghelia Mea nu 
se vor risipi, ci vor rămâne, chiar dacă toate se vor clăti, iar credinţa cea 
întru Mine nu va lipsi". Şi arată aici că Biserica o are mai cinstită decât 
toată zidirea, fiindcă zidirea se schimbă, iar pe Biserică - adică pe adunarea 
creştinilor - şi pe cuvintele Lui şi pe Evanghelie, nimic nu le va birui. 

21, 34-36: Luaţi seama la voi înşivă, să nu se îngreuieze inimile 
voastre de mâncare şi de băutură şi de grijile vieţii 2 9 , şi ziua aceea să 
vină peste voi fără de veste, (35) ca o cursă; căci va veni peste toţi cei ce 
locuiesc pe faţa întregului pământ 3 0. (36) Privegheaţi, dar, în toată vremea, 
rugându-vă, ca să vă întăriţi 3 1 , să scăpaţi de toate acestea care au să vină 
şi să staţi înaintea Fiului Omului. 

(21, 34) Matei 24, 42; 25,13 / Marcu 13,33 / Luca 12, 40 / 1 Petru 4, 7 / Romani 13,11,13 / 
Galateni 5, 21 / Efeseni 5,18 / 1 Tesaloniceni 5,6 (22, 35) Eccleziastul 9,2 / Isaia 24,17 / 

1 Tesaloniceni 5,3 / 2 Petru 3,10 / Apocalipsa 3, 3 (22, 36) înţelepciune 5,1 / 
Matei 24, 42; 25,13 / Marcu 13, 33 / Luca 18,1 

„M-aţi auzit grăind de spaime şi răzmeriţe, dar toate acestea sunt 
simţite şi sunt semne ale relelor celor ce îi vor cuprinde pe păcătoşi. Insă 
împotriva acestor greutăţi, leac mare şi doftorie este rugăciunea şi luarea 
aminte/ căci a fi pururea gătit şi a aştepta sfârşitul, mai mult decât toate va 
putea aduce folos. Iar aceasta se va săvârşi întru voi dacă vă veţi trezvi şi 
nu se vor îngreuia inimile voastre cu saţiul mâncării şi cu beţia şi cu grijile 
lumii. Căci nu cu pândire vine ziua aceea 3 2, ci e nenădăjduită; şi pe ascuns, 
ca o cursă îi va prinde pe cei ce nu iau aminte". 

Şi poate cineva mai cu iscodire ar fi cercat cuvântul acesta: „cei ce şed 
pe faţa a tot pământul". Pe aceia îi vânează „ziua aceea", pe care întru 
nepurtare de grijă petrec şi întru deşertăciune, căci aceştia sunt „cei ce 
şed" şi aceştia se vânează. Iar celor care sunt lucrători şi nevoitori şi cu 
trezvire către lucrarea binelui şi pururea se mişcă înspre lucrul cel bun şi 
nu „şed", nici nu se odihnesc întru cele pământeşti, ci se ridică de aici şi 
îşi zic loruşi: „Scoală-te şi te du, că nu îţi este ţie aceasta odihnă" (Miheia 
2,10) - şi patrie mai bună poftesc ei - unora ca acestora „ziua aceea" nu le 
este „ca o cursă" şi primejdie, ci ca o zi de praznic. 

2 9 în ediţia de la 1805, în loc de „de mâncare şi de băutură şi de grijile vieţii", se 
găseşte „cu saţiul mâncării şi al beţiei şi cu grijile lumii" . 

3 0 în ediţia de la 1805, versetul 35 este: „Căci ca o cursă va veni peste toţi cei ce şed 
pe faţa a tot pământul" . 

3 1 în ediţia de la 1805, în loc de „întăriţi", se găseşte „învredniciţi". 
3 2 Adică nu este ştiută, nu poate fi urmărită prin calcule şi raţionamente omeneşti. 
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Pentru aceasta trebuie să priveghem şi să ne rugăm lui Dumnezeu, ca 
să putem scăpa de toate cele ce vor să fie. De care? Poate [mai întâi] şi de 
foamete şi de ciumă şi de celelalte, care pe cei aleşi nu îi va împovăra atât 
de tare, precum pe ceilalţi. Iar mai vârtos, pentru cei aleşi şi celorlalţi li se 
vor scurta [năpăstuirile acelei vremi]. Dar poate [în al doilea rând] şi de 
cele ce vor să li se întâmple veşnic celor păcătoşi, că de acelea în alt chip 
nu putem scăpa, fără numai prin priveghere şi rugăciune. 

Dar fiindcă celor cu mărime de suflet nu le este îndeajuns a scăpa de 
pătimire, ci li se cuvine lor a dobândi şi un oarecare bine, pentru aceasta, 
după ce a zis: „ca să scăpaţi de toate acestea care au să vină", a adăugat: 
„şi să staţi înaintea Fiului Omului" - care este dobânda bunătăţilor. Căci 
se cuvine nu numai a fugi de cele rele, ci a se sârgui creştinul a dobândi şi 
slavă 3 3 . Iar a sta înaintea Fiului Omului şi Dumnezeului nostru este 
îngerească vrednicie - „că îngerii lor", zice Domnul, „pururea văd faţa 
Părintelui M e u " (Matei 18,10). 

21, 37-38: Şi ziua era în templu şi învăţa, iar noaptea, ieşind, o 
petrecea pe muntele ce se cheamă al Măslinilor. (38) Şi tot poporul 
venea dis-de-dimineaţă la El în templu 3 4 , ca să-L asculte. 

(22,37) Sirah 6, 37 / Luca 22,39 / Ioan 8,1-2 
Au tăinuit Evangheliştii pe cele mai multe din cele pe care le învăţa El 

- şi cu prisosinţă [au făcut aceasta] cei trei [Evanghelişti: Matei, Marcu şi 
Luca]. Iar Ioan, şi el, pe cele mai multe le-a tăcut, însă mai mult decât cei 
trei a descoperit oarecare învăţături mai înalte. Aşadar, celor care se adunau 
în templu, multe şi înalte le grăia Domnul, precum este cu putinţă a semui 
[cumpăni] cineva. Iar că puţine au spus Evangheliştii, din pricină că nu 
voiau ei să se arate, adeverit este şi din alte multe locuri. însă nu mai 
puţin poate semui [cumpăni] cineva dintru aceasta: mai trei ani 
propovăduind Domnul, ei puţine învăţături de ale Lui au scris. Pe care 
învăţături, dacă ar fi zis cineva că nu sunt nici de o zi vorbă din destul, 
precum socotesc, nu ar fi fost prihănit. Aşadar, din multe, puţine ne-au 
scris nouă Sfinţii Evanghelişti, numai întrucâtva îndulcindu-ne 3 5. 

j 3 E vorba de slava dragostei dumnezeieşti, nu de slava lumească, deşartă şi 
stricătoare de suflet. 

3 4 în ediţia de la 1805, în loc de „venea dis-de-dimineaţă la El în templu", se găseşte 
„mâneca la Dânsul în Biserică". 

3 5 Sfântul Ioan Teologul încheie Evanghelia sa astfel: „Dar sunt şi alte multe lucruri 
pe care le-a făcut Iisus şi care, dacă s-ar fi scris cu de-amănuntul, cred că lumea aceasta 
n-ar cuprinde cărţile ce s-ar fi scris" (loan 21,25). 
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. Şi vorbea El nu numai într-un singur fel, ci peste fiecare punea doctoria 
cea de folos. Pentru aceasta şi norodul „venea dis-de-dimineaţă" 
(„mâneca"] către Dânsul, căci darul se vărsa în buzele Lui. 

Iar „noaptea" Se depărta la „munte", arătându-ne nouă că se cuvine 
ca noaptea, prin linişte, cu Dumnezeu a grăi; iar ziua, prin pogorâre către 
folosul aproapelui, pe oameni a-i folosi şi, anume, a aduna noaptea, iar 
ziua a împărţi pe cele adunate noaptea Aşadar, El nu avea trebuinţă de 
rugăciune sau de adunare către Dumnezeu, căci nu avea către cine a Se 
aduna pe Sine, fiind Dumnezeu. Iar acestea nouă ni le-a pus spre pildă ca, 
după asemănarea puţurilor [fântânilor], noaptea să primim curgerea cea 
din vinele cele duhovniceşti ale rugăciunii, iar ziua să ne deşertăm prin 
cei ce au trebuinţă de folos. 

Aşadar, văzând cineva atunci norodul „venind dis-de-dimineaţă" 
către Iisus, ca să-L asculte, ar fi zis că se potriveşte a-I zice cuvintele lui 
David: „Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis-de-dimineaţă. 
însetat-a de Tine sufletul meu" (Psalm 62,1-2). 
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CAPITOLUL 2 2 
Iisus vândut de Iuda. Cina cea de taină. Despre întâietate. 

Suferinţele din grădina Ghetsimani. Prinderea şi aducerea la Caiafa. 
Lepădarea lui Petru1 

22,1-6: Şi se apropia sărbătoarea 2 Azimelor, care se chema Paşti. (2) 
Şi arhiereii şi cărturarii căutau 3 cum să-L omoare; căci se temeau de 
popor. (3) Şi a intrat satana în Iuda, cel numit Iscarioteanul, care era din 
numărul celor doisprezece. (4) Şi, ducându-se, el a vorbit cu arhiereii şi 
cu căpeteniile oastei 4, cum să-L dea în mâinile lor. (5) Şi ei s-au bucurat 
şi s-au învoit 5 să-i dea bani. (6) Şi el a primit 6 şi căuta prilej să-L dea lor, 
fără ştirea mulţimii. 

(22,1) Ieşire 12,15 / Matei 26,2 / Marcu 11,1; 14,1 / Ioan 13,1 (22,2) 3 Regi 18,17 / 
Psalm 2,1 / Matei 26, 3 / Marcu 14,1 / loan 11,47 / Faptele Apostolilor 4, 27 

(22, 3-4) Matei 26,14-15 / Marcu 14,2-10 / Ioan 13,2,27 (22, 5) Zaharia 11,12 / 
Matei 26,15 / Marcu 14,11 (22, 6) Matei 26,16 / Marcu 14,11 

„Căutau" cărturarii ca să-L omoare pe Hristos. Insă, fiindcă sosise 
vremea Paştilor şi vedeau că dintru aceasta stă asupră-le primejdie - din 
pricina norodului ce se adunase mai vârtos pentru praznic - , pentru aceasta 
căutau în ce fel L-ar putea omorî pe El, fără să se primejduiască. 

Iar satana a intrat în Iuda, „care era din numărul celor doisprezece". 
[Şi s-a făcut acest lucru] chiar dacă era Iuda dintru cei ai Săi şi adevăraţi 
ucenici, ca nimeni să nu se nădăjduiască în el însuşi, ci totdeauna să ia 
aminte la viaţa sa, ca unul care are împotrivă-luptător cumplit. 

Iar unii pe acest cuvânt, ce zice: „care era din numărul celor doi
sprezece" aşa l-au înţeles: adică acesta numai împlinea numărul apos-
tolesc, însă nu era Apostol adevărat şi ucenic (Ioan 6, 70). Căci cum putea 
a fi adevărat ucenic cel care fura cele ce se puneau în pungă? (Ioan 12, 6) 

1 în ediţia de la 1805, titlul capitolului este: „Pentru prinderea lui Iisus. Pentru Paşti. 
Pentru cei ce s-au prigonit între ei cine ar fi mai mare. Pentru cererea satanei. Pentru rugăciunea 
lui Iisus. Pentru prinderea lui Iisus şi ducerea Lui la Arhiereul. Pentru lepădarea lui Petru. 
Pentru bătaia lui Iisus". 

2 în ediţia de la 1805, în loc de „sărbătoarea", se găseşte „praznicul". 
3 în ediţia de la 1805, în loc de „căutau", se găseşte „căutau prilej" . 
4 în ediţia de la 1805, în loc de „căpeteniile oastei", se găseşte „voievozii" . 
5 în ediţia de la 1805, în loc de „s-au învoit", se găseşte „s-au tocmit cu dânsul" . 
6 în ediţia de la 1805, în loc de „el a primit", se găseşte „el s-a făgăduit" . 
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Aşadar, intrând satana în el, l-a primit, şi a grăit cu cei ce-L căutau pe 
Iisus ca să-L vândă - că aceasta însemnează „s-a făgăduit" [,,a primit"] , 
adică de săvârşit [desăvârşită] adeverire şi tocmeală a făcut. Şi „căuta 
pr i le j " când II va afla pe El fără norod, adică deosebi [singur, aparte] şi 
să-L vândă lor. 

Iar „voievozi" [„căpetenii ale oastei"] îi numeşte aici pe dregătorii 
zidirilor templului - sau şi pe cei ce aveau grijă de buna rânduiala. Căci 
romanii îi puseseră pe unii ispravnici peste norod, ca să nu se turbure 
poporul, căci erau răzvrătitori. Deci, pe aceştia îi numeşte „voievozi" 
[„căpetenii ale oastei"]. încă poate şi dregători ostăşeşti aveau cei ce 
erau din partea [tagma] preoţească, şi pentru aceasta au fost numiţi 
„voievozi" [„căpetenii ale oastei"]. Căci boleau ei cu iubirea de începă-
torie 7 şi de acest fel de dregătorii se apucau. Pentru aceasta Evanghelistul 
i-a şi numit pe dânşii „voievozi" ai bisericii [templului], mai arătat poate 
ocărându-i pe ei. 

22, 7-23: Şi a sosit ziua Azimelor, în care trebuia 8 să se jertfească 
Pastile. (8) Şi a trimis pe Petru şi pe Ioan, zicând: Mergeţi şi ne pregătiţi 9 

Pastile, ca să mâncăm. (9) Iar ei I-au zis: Unde voieşti să pregătim? (10) 
Iar El le-a zis: Iată, când veţi intra în cetate, vă va întâmpina un om 
ducând un urcior 1 0 cu apă; mergeţi după el în casa în care va intra, (22) şi 
spuneţi stăpânului casei: învăţătorul îţi zice: Unde este încăperea 1 1 în 
care să mănânc Pastile cu ucenicii Mei? (22) Şi acela vă va arăta un foişor 
mare, aşternut; acolo să pregătiţi. (23) Iar, ei, ducându-se, au aflat precum 
le spusese şi au pregătit Pastile. 

(22, 7) Deuteronom 16,1 / Matei 26,17 / Marcu 14,12 
(22, 8-33) Matei 26,17-19 / Marcu 14,12-17 / Luca 19,32 

Mulţi au zis că evreieşte „Paşti" se zice „Fasec" şi însemnează trecerea 
cea din Egipt. Şi, ca să zic în scurt, toate cele ce atunci la praznic se 
săvârşeau, de Sfinţi s-au tâlcuit. 

Iar nouă acum ni se cade a spune pe care zi o numeşte „a Azimelor", 
şi celelalte. Aşadar, „zi a Azimelor" numeşte vinerea 1 2, întru care seara, 

„Iubirea de începătorie" sau iubirea de întâietate şi de ranguri înalte. 
8 în ediţia de la 1805, în loc de „trebuia", se găseşte „se cădea". 
9 în ediţia de la 1805, în versetele 8-13, în loc de „a pregăti", se găseşte „a găti". 
1 0 în ediţia de la 1805, în loc de „un urcior", se găseşte „un vas de lut". 
1 1 în ediţia de la 1805, în loc de „încăperea", se găseşte „sălaşul de oaspeţi". 
1 2 [1805] Trebuie a şti că izvodul lui Teofilact, cel tipărit în. Roma numai greceşte, 

aşijderea şi cel tipărit în Veneţia greceşte împreună şi latineşte s-a stricat aici de către 
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avea să jertfească Pastile13. Deci Domnul poate joi dimineaţă îi trimite pe 
ucenici, pe Petru şi pe Ioan: pe acela [Petru] adică, ca pe cel care iubea, iar 
pe acesta [Ioan], ca pe cel care era iubit. Şi îi trimite în casă străină, pentru 
că nici El nu avea, dar nici ucenicii Lui, căci de ar fi avut aceştia, în casa 
unuia din ucenici ar fi făcut Pastile. Vezi neagoniseală? Şi îi trimite pe ei 
către om necunoscut, ca să arate că şi Patima a voit-o şi o a primit. Căci de 
nu ar fi voit [Patima], Cel Care a plecat cugetul acestui om necunoscut ca 
să-i primească pe dânşii, putea şi iudeilor să le facă [toate] câte voia 

Iar unii zic că anume nu a spus numele omului şi nu l-a arătat 
[descoperit] pe el, ci prin oarecare semn îi povăţuieşte pe dânşii către casa 
omului aceluia, din pricina vânzătorului; ca nu după ce s-ar fi înştiinţat 
Iuda de numele [omului], să le vestească fariseilor casa şi să vină să-L 
prindă pe El mai înainte de a sosi Cina, mai înainte de a-Şi da tainele Sale 
cele duhovniceşti. Pentru aceasta zice mai jos Hristos: „Cu dor am dorit 
să mănânc cu voi acest Paşte, mai înainte de Patima M e a " (Luca 22,15), 
adică „Toată silinţa am pus-o ca să ne tăinuim de vânzătorul, şi nu mai 
înainte de vreme să suferim Patima, până să nu dăm tainele". Iar cel care 
voieşte poate să primească aceasta tâlcuire. 

Dar pentru ce face [săvârşeşte] Pastile? Prin toate arătând, până la 
răsuflarea cea mai de pe urmă, că nu este împotrivnic Legii. Aşadar, să 
mâncăm şi noi în chip gânditor aceste Paşti şi să înţelegem prin „zi a 
Azimelor" toată petrecerea [vieţuirea] cea întru lumina cea duhovnicească, 
cea care nu are nici o vechime a neascultării 1 4 celei dintâi a lui Adam -
întru care petrecere se cuvine să fim noi şi să ne desfătăm de tainele lui 
Hristos. Deci, va găti aceste taine „Petru" şi „Ioan", adică fapta [bună cea 

papistaşi, că în loc de „vineri" ei au scris „joi", foarte fără de socoteală şi cunoştinţă făcând 
aceasta, precum scrie înţeleptul Eustratie Arghentie în cartea cea pentru Azime (partea 
întâi, foaia 41): „Că de ar fi avut socoteală, ar fi socotit ce grăieşte Teofilact şi la ceilalţi trei 
Evanghelişti şi nu ar fi îngăduit să se vădească în toată Biserica mâna lor cea fărădelege şi 
furătoare de cele sfinte. Iar de ar fi avut cunoştinţă, ar fi stricat şi pe celelalte cuvinte ale lui 
Teofilact la ceilalţi trei Evanghelişti, ca să nu se arate lui însuşi cu totul potrivnic". 

1 3 La evrei zilele începeau seara, temeiul scripturistic al acestei împărţiri fiind zilele 
zidirii lumii: „Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua întâi" (Facere 1,5). Aşadar Domnul 
îi trimite pe ucenici „joi dimineaţa" pentru a pregăti Pastile pentru „vineri seara". însă 
aşa cum era împărţite atunci zilele la iudei, ceea ce înţelegeau ei prin „vineri seara" azi 
înţelegem „joi seara", datorită faptului că noi calculăm zilele de la miezul nopţii. Vezi şi 
notele de la Matei 28,1-8. 

1 4 Adică învechirea neascultării. 
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lucrătoare] 1 5 şi videnia [vederea dumnezeiască], fierbinţeala râvnei şi 
blândeţea cea paşnică. Căci i se cuvine celui credincios a fi şi fierbinte 
spre lucrarea lucrului celui bun, [încă] şi râvnitor împotriva răutăţii şi 
blând către cei ce fac rele. Căci răutatea este cea care e vrednică de a fi 
urâtă, nu cel care săvârşeşte răutăţile - că acela este vrednic de tămăduire, 
pentru că pătimeşte. Şi aceasta este a face rele: a fi necăjit de la cel rău şi a 
pătimi răutatea Deci, de-i vom avea „pe Petru şi pe Ioan" care să ne 
gătească Cina - adică viaţă bună întru fapte, care este „Petru", şi dogme 
adevărate, care sunt „Ioan" Teologul - , pe nişte gătitori ca aceştia îi „va 
întâmpina un om"; adică atunci vom afla pe cea adevărată aşezare 
omenească, aceea care s-a zidit după chipul Făcătorului, Dumnezeu 
Ziditorul - , luând [purtând] „un vas de lut cu apă". „Apă" este darul 
Duhului, după cum Evanghelistul Ioan ne învaţă (Ioan 7, 38-39), iar „vas 
de lut", inima cea plecată către frângere şi lesnicioasă către zdrobire, căci 
acela care primeşte dar duhovnicesc este smerit şi zdrobit cu inima, „iar 
celor smeriţi Domnul le dă dar" (Pilde 3, 34). Iar cel ce se ştie pe sine 
pământ şi cenuşă şi zice împreună cu Iov: „din pământ m-ai zidit pe 
mine" 1 6 (Iov 33, 6), acela poartă darul Duhului în vasul inimii sale cel 
umilincios şi către zdrobire lesnicios. Şi urmând noi unei aşezări [lăuntrice] 
ca aceasta vom „merge" în „casa" minţii, al căreia „stăpân" - mintea - ne 
„va arăta" nouă „foişor mare, aşternut". Iar „foişor" este înalta încăpere 
a unei minţi ca aceasta - zic cele dumnezeieşti şi gânditoare - , întru care 
locuieşte şi întru care cu dragoste petrece; şi „aşternute" sunt acestea, 
pentru că nimic aspru nu este întru ele, ci şi cele colţuroase întru netede se 
fac rinei minţi ca aceasta, precum şi Solomon a grăit: „Toate sunt drepte 
celor ce înţeleg şi netede celor ce află cunoştinţa" (Pilde 8, 9). 

încă nu vei greşi dacă şi aceasta vei zice, anume că mintea, deşi lucru 
înalt face când întru lucrarea minţii petrece, însă îi este „aşternută" ei 
cunoştinţa, încă şi mai prejos se află, iar înaltă cu adevărat este cunoştinţa 
cea mai presus de minte, când nu mai lucrează mintea, ci se lucrează. Căci 
se cuvine mai întâi noi a lucra cu mintea noastră, apoi aşa ne vom lucra de 
darul Domnului, Cel Care ne ia pe noi precum şi pe Prooroci şi ne mută 

l D [1805] Sau lucrarea, precum şi mai jos proorocia Domnului, sau luarea Domnului. 
Iar „luare" numeşte răpirea minţii de darul cel dumnezeiesc [vezi tâlcuirea ce urmează 

. dar şi nota de la sfârşitul capitolului 10]. 
1 6 în ediţia 1988 a Sfintei Scripturi, versetul din care se citează este: „înaintea lui 

Dumnezeu eu sunt la fel cu tine şi eu ca şi tine am fost frământat din lut". 
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din toată lucrarea cea firească. Pentru aceasta se zice că „a fost proorocia 
Domnului în proorocul acesta" (Avacum 1, 1; Zaharia 9,1; Maleahi 1, 1); 
precum şi aici „foişorul" acesta fiind „aşternut", vine Iisus împreună cu 
ucenicii Lui, şi săvârşeşte Tainele, viind El către noi şi pe a Sa lucrare 
arătându-o nouă, iar nu aşteptându-ne pe noi ca să venim către El. 

Iar „ucenici" ai Cuvântului lui Dumnezeu sunt toate cuvintele lucrurilor 
celor zidite. Deci, atuncea când va lucra întru noi cuvântul, vom înţelege 
împărtăşirea Paştilor iar, mai vârtos, vom pricepe şi cuvintele lucrurilor 
celor făcute, după ceea ce este scris: „Voi vedea Cerurile, lucrurile degetelor 
Tale" (Psalm 8, 3). 

22, 14-20: Şi când a fost ceasul, S-a aşezat la masă, şi Apostolii 
împreună cu El. (15) Şi a zis către ei: Cu dor am dorit să mănânc cu voi 
acest Paşte 1 7 , mai înainte de Patima Mea. (16) Căci zic vouă că de acum 
nu-1 voi mai mânca, până când nu va fi desăvârşit în împărăţia lui 
Dumnezeu 1 8 . (17) Şi luând paharul, mulţumind, a zis: Luaţi acesta şi 
împărţiţi-1 între voi; (18) că zic vouă: Nu voi mai bea de acum din rodul 
viţei, până ce nu va veni împărăţia lui Dumnezeu. (19) Şi luând pâinea, 
mulţumind, a frânt şi le-a dat lor, zicând: Acesta este Trupul Meu, care 
se dă pentru voi; aceasta să faceţi spre pomenirea Mea 1 9 . (20) Asemenea 
şi paharul, după ce au cinat, zicând: Acest pahar este Legea cea nouă, 
întru sângele Meu, care se varsă pentru voi. 

(22,14) Matei 26,20 / Marcu 14,18 / Ioan 13,12 (22,16) Faptele Apostolilor 10,41 
(22,17-20) Matei 26,26-29 / Marcu 14, 22-25 / 1 Corinteni 10,16; 11, 21, 23 

Pastile se mâncau stând în picioare (Ieşire 12,11); aşadar cum se zice 
că Domnul „S-a aşezat"? Zic, aşadar, că după ce au mâncat Pastile Legii, 
pe unnă au şezut după obiceiul cel de obşte şi mâncau alte oarecare bucate. 

Şi zice către ucenici: „Cu dor am dorit să mănânc cu voi acest Paşte, 
mai înainte de Patima Mea"; ca şi cum ar fi zis: „Aceasta îmi este Mie 
Cina cea mai de pe urmă împreună cu voi, pentru aceea şi iubită şi poftită 
[dorită] îmi este Mie, căci altă dată, împreună cu voi nu Mă voi mai ospăta", 
[Domnul] grăind asemenea cu aceia care vor să purceadă în călătorie şi 

1 7 în ediţia de la 1805, în loc de „Cu dor am dorit să mănânc cu voi acest Paşte", se 
găseşte „Cu pohtă am pohtit să mănânc acest Paşti cu voi" . 

1 8 în ediţia de la 1805, în loc de „nu-1 voi mai mânca, până când nu va fi desăvârşit 
în împărăţ ia lui Dumnezeu", se găseşte „nu voi mai mânca din acestea, până când se 
v o r umplea întru împărăţia lui Dumnezeu" . 

1 9 în ediţia de la 1805, în loc de „spre pomenirea M e a " , se găseşte „întru pomenirea 
M e a " . 
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care ultimele cuvinte mai cu îndulcire şi mai cu râvnă le vorbesc către cei 
ce le simt casnici şi întru adevăr iubiţi. încă şi în alt chip: „Am poftit să 
mănânc acest Paşte cu voi, pentru că Tainele cele mari întru acestea voiesc 
să vi le dau vouă, adică cele ale Legii Noi". Şi arată prin aceasta că de 
bunăvoie a pătimit, căci putea, cu adevărat - fiindcă ştia că avea să 
pătimească - să Se dea în lături, precum [făcuse] şi în vremurile cele de 
mai înainte (Luca 4, 29-30; Ioan 8, 59). 

Iar ceea ce zice: „Nu voi mai bea de acum din rodul viţei, până ce nu 
va veni împărăţia lui Dumnezeu", oarecare din Sfinţi au înţeles-o în loc 
de: „Până ce voi învia", pentru că după înviere, aflându-Se Domnul în 
mijlocul ucenicilor, a mâncat şi a băut cu dânşii, precum şi Petru zice către 
Corneliu: „Care am mâncat şi am băut cu El, după învierea Lui din morţi" 
(Faptele Apostolilor 10, 41). Iar cum că „împărăţie a lui Dumnezeu".este 
învierea, arătat este, pentru că învierea este stricare a morţii, iar moartea a 
împărăţit de la Adam până la Hristos. Iar atunci stricându-se, a dat 
Domnului locul biruinţei şi al împărăţiei, după ceea ce s-a zis: „Unde îţi 
este, moarte, biruinţa?" (1 Corinteni 15, 55). Şi David zice: „Domnul a 
împărăţit", apoi tâlcuind cum a împărăţit, grăieşte: „întru podoabă S-a 
îmbrăcat" (Psalm 92, 1), fiindcă s-a făcut trupul nestricăcios şi cu 
Dumnezeirea s-a înfrumuseţat, precum Isaia zice: „Acesta este frumos 
întru podoabă, silă cu tărie" 2 0 (Isaia 63,1). încă şi Domnul după ce a înviat, 
zice: „Datu-Mi-S-a toată stăpânirea" (Matei 28, 18). Aşadar, după ce a 
venit învierea - pe care „împărăţie a lui Dumnezeu" a numit-o, ca pe 
ceea ce a stricat moartea - , a băut iarăşi împreună cu ucenicii, încredinţând 
cum că învierea nu este după nălucire. 

Iar unii „împărăţie a lui Dumnezeu" au înţeles a fi aşezarea ce va să 
fie, şi cum că împreună cu noi „va bea" Domnul în veacul ce va să fie des
coperirea Tainelor Sale, că veselindu-ne pe noi Se veseleşte, şi hrănindu-ne, 
Se hrăneşte iubitorul de oameni Dumnezeu şi pe a noastră băutură şi hrană 
- adică învăţătură - a Sa hrană o socoteşte. Aşadar, atunci „va bea" o 
oarecare băutură înnoită, împreună cu cei vrednici, descoperindu-le lor 
pururea oarecare lucruri noi şi neobişnuite. 

Şi se pare că de două pahare pomeneşte Luca, pentru unul zicând: 
„Luaţi acesta şi împărţiţi-1 între voi", pe care l-ar fi zis cineva că este 

2 0 în ediţia 1988 a Scripturii, versetul este: „Cine este Cel Ce vine împurpurat, cu 
veşmintele Sale mai roşii decât ale celui ce culege la vie, cu podoabă îmbrăcămintea 
Lui şi mândru de belşugul puterii Lui?" 
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închipuire a Legii celei Vechi; iar altul, după ce a frânt pâinea şi a împărţit-o, 
şi pe care Însuşi îl împarte ucenicilor şi al Legii celei Noi îl numeşte. Şi cu 
sângele Lui zice că se înnoieşte acesta [sângele Legii Vechi]. Pentru că în 
Legea Veche, sânge de vieţuitoare necuvântătoare era, când s-a dat Legea 
(Ieşire 24, 4-8; Evrei 9,18-22), iar acum, după ce Dumnezeu Cuvântul S-a 
făcut om, sângele Lui ne pecetluieşte nouă Legea cea Nouă. 

Şi zicând: „care pentru voi se dă" şi „se varsă" nu însemnează cum 
că numai pentru Apostoli trupul Lui „se dă" şi sângele „se varsă", ci pentru 
toată firea omenească. Aşadar, când zice: „care pentru voi se dă", să înţelegi 
în loc de „pentru firea voastră a oamenilor". Deci, Pastile cele vechi se 
săvârşeau pentru izbăvirea cea din Egipt, şi sângele oii [mielului] pentru 
păzirea celor întâi născuţi (Ieşire 12,13), iar Pastile cele Noi, pentru iertarea 
păcatelor şi păzirea gândurilor celor sfinţite şi alese lui Dumnezeu. 

Şi întâi „pâinea" şi apoi „paharul". Pentru că mai întâi este fapta cea 
ostenicioasă [plină de osteneală] şi cu anevoie de lucrat, pentru că sudori 
povăţuiesc mai înainte de fapta cea bună, precum şi pâinea nu numai 
întru sudoarea feţei se lucrează (Facere 3 ,19) , ci şi când se mănâncă, mai 
cu anevoie este de mestecat; apoi, aşa, după osteneli, urmează veselia 
darului lui Dumnezeu, care este „paharul". Căci după ce va osteni cineva 
întru fapta bună cea cu anevoie lucrată, atunci se face vrednic darurilor, şi 
pătimeşte beţia cea bună, ieşind din lumea aceasta precum Pavel şi David 
( 2 Corinteni 5, 13; 12, 2-4; Psalm 115, 2-4). Şi îndrăznesc a zice: şi precum 
Dumnezeu la Avacum (Avacum 3,18-19). 

22, 21-27: Dar iată, mâna celui ce Mă vinde este cu Mine la masă. 
(22) Şi Fiul Omului merge, precum a fost orânduit, dar, vai omului 
aceluia prin care este vândut! (23) Iar ei au început să se întrebe, unul 
pe altul, cine dintre ei ar fi acela care avea să facă aceasta? (24) Şi s-a 
iscat între ei şi neînţelegere 2 1 : cine dintre ei se pare că e mai mare? (25) 
Iar El le-a zis: Regii neamurilor domnesc peste ele 2 2 şi cei ce le stăpânesc 
se numesc binefăcători. (26) Dar între voi să nu fie astfel, ci cel mai 
mare dintre voi să fie ca cel mai tânăr 2 3, şi căpetenia ca acela care slujeşte. 

2 1 în ediţia de la 1805, în loc de „s-a iscat între ei şi neînţelegere", se găseşte „s-a 
făcut şi prigonire între dânşii". 

2 2 în ediţia de la 1805, în loc de „Regii neamurilor domnesc peste ele", se găseşte 
„împăraţii păgânilor îi stăpânesc pre ei". 

2 3 în ediţia de la 1805, în loc de „cel mai tânăr", se găseşte „cel mai mic" . 
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(27) Căci cine este mai mare: cel care stă la masă, sau cel care slujeşte? Oare, 
nu cel ce stă la masă? Iar Eu, în mijlocul vostru, sunt ca unul ce slujeşte. 

(22, 21) Psalm 40,9 / Matei 26, 21-23 / Marcu 14,18 / Ioan 13,18-26 
(22, 22-27) Matei 18,1; 26, 24-28 / Marcu 9,33-35; 10,41-45; 14,19-21 / 

Luca 9,46-48; 12,37 / Ioan 13,4,22-23 / Faptele Apostolilor 2,23; 4,28 / Filiperd 2,7 
Nimic nu este mai ticălos decât sufletul cel împietrit, căci iată, vezi ce 

zice Domnul: că „mâna celui ce Mă vinde este cu Mine la masă" şi 
nepriceputul nu înţelegea. Pentru că Domnul zice aceasta nu numai ca să 
arate că ştia ceea ce era să fie, ci şi ca să ne arate nouă şi bunătatea Sa, şi 
răutatea vânzătorului - căci şi dimpreună a se ospăta nu s-a ruşinat [Iuda]. 
Insă nici El nu a dat înapoi dintru a le face pe ale Sale şi pildă şi chip a ne 
da nouă, ca până în sfârşit să ne sârguim să-i dobândim pe cei ce greşesc. 

Şi zice „Fiul Omului merge", nu ca şi cum nu poate să-Şi ajute lui 
însuşi, ci fiindcă Lui I S-a orânduit moartea pentru mântuirea oamenilor. 
„Dar, vai omului aceluia prin care este vândut!", că-I este rânduit Lui a 
pătimi; dar tu, pentru ce te-ai aflat rău, ca să fii gata spre vânzare? Pentru 
aceasta, dară, ţi s-a dat ţie „vaiul" soartă, pentru că te-a aflat îndemănos 
spre vânzare; fiindcă şi şarpele este blestemat, pentru că a slujit sfatului 
vrăjmaşului (Facere 3 ,14). 

Şi s-au turburat ucenicii, auzind unele ca acestea - dar aceasta o vei 
înţelege mai pe larg în Evanghelia cea de la Ioan. Iar acum, nu numai 
pentru bănuiala vânzării se turbură, ci din turburarea aceasta şi 
neînţelegere s-a iscat între ei, certându-se care dintre ei ar fi mai mare. Şi 
au căzut întru această vrajbă după urmare. Pentru că e cu putinţă să fi zis 
unii către alţii: „Tu II vei vinde pe Domnul!", iar cel învinovăţit să răspundă: 
„Ba nu, ci tu!", şi dintru aceasta au ajuns la a zice: „Eu sunt mai întâi şi eu 
sunt mai mare" şi altele ca acestea 

Aşadar, ce face Domnul? Potoleşte turburarea lor cu două pilde. Cu 
prima, anume cu aceea a păgânilor - p e care spurcaţi şi necuraţi îi socoteau 
ei a fi - , le arată Domnul cum că asemenea acestora vor fi, dacă unele câ 
acestea cugetă. Iar altă pildă le dă prin chipul celor pe care le face El, prin 
care la smerenie îi aduce, arătându-Se pe Sine că le slujeşte lor. Pentru că; 
arunci, precum s-a zis, pâinea şi paharul li le împărţea lor. „Deci, de vreme 
ce Eu, Cel Care sunt închinat de toată firea îngerească şi cuvântătoare, în 
mijlocul vostru slujesc, cum sunteţi voi vrednici de a cugeta mare [înalt] 
şi a vă prigoni cine este mai mare?" Şi mi se pare mie că [Domnul] nu 
numai aşa, în treacăt, a pomenit de şederea aceasta şi de slujire, ci, 
aducându-le aminte lor că: „Dacă dintru o pâine aţi mâncat şi dintr-un 
pahar aţi băut, prieteni şi uniţi vă face pe voi această una masă. Aşadar, 
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pentru ce cugetaţi cele ce nu sunt cuviincioase unora ca acestora? Că nici 
Eu nu am slujit acestuia, iar aceluia nu, ci vouă tuturor, deopotrivă. Aşadar, 
toţi una şi aceeaşi să cugetaţi". 

Iar tu, din toate acestea, să-mi înţelegi că încă nu erau de săvârşit 
[desăvârşiţi] ucenicii; însă vezi [bagă de seamă] cum mai pe urmă au 
strălucit. Ruşineze-se dar maniheii care zic că din fire sunt unii neînvăţaţi 
şi cu neputinţă este de a se schimba aceştia. 

22, 28-34: Şi voi sunteţi aceia care aţi rămas cu Mine în încercările 
Mele 2 4 . (29) Şi Eu vă rânduiesc vouă împărăţie, precum Mi-a rânduit 
Mie Tatăl Meu, (30) ca să mâncaţi şi să beţi la masa Mea, în împărăţia 
Mea şi să şedeţi pe tronuri 2 5, judecând cele douăsprezece seminţii 2 6 ale 
lui Israil. (31) Şi a zis Domnul: Simone, Simone, iată satana v-a cerut să 
vă cearnă ca pe grâu; (32) iar Eu M-am rugat pentru tine să nu piară 
credinţa ta. Şi tu, oarecând, întorcându-te, întăreşte pe fraţii tăi. (33) Iar 
el I-a zis: Doamne, cu Tine sunt gata să merg şi în temniţă şi la moarte. 
(34) Iar Iisus i-a zis: Zic ţie, Petre, nu va cânta astăzi cocoşul, până ce de 
trei ori te vei lepăda de Mine, că nu Mă cunoşti 2 7. 

(22, 28) Luca 18,28 (22, 29) Iezechiil 16,13 (22, 30) Matei 19, 28 / 1 Corinteni 6,2 / 
Apocalipsa 3, 21; 20,4 (22, 31) 1 Petru 5, 8 / 2 Corinteni 2,11 (22, 32) Matei 16,18 / 

Ioan 17,15 (22, 33-34) Matei 26, 34-35 / Marcu 14, 30-31 / Ioan 13, 37-38 
Fiindcă a zis: „Dar vai omului aceluia prin care este vândut!" - şi 

între acestea i-a învăţat pe dânşii că se cuvine smerit a cugeta - , precum 
vânzătorului i=a dat^vaiul" ca soartă, asemenea şi lor, [pe cele] dimpotrivă 
le zice: „«Şi voi sunteţi aceia care aţi rămas cu Mine în încercările Mele», 
pentru aceasta răsplătiri vă rânduiesc vouă, adică Mă aşez [înscăunez] cu 
voi, fiindcă Tatăl Meu Mi-a rânduit Mie împărăţie, să mâncaţi şi să beţi la 
masa Mea". Iar „a mânca" şi „a bea" nu a zis ca şi cum acolo ar fi bucate, 
nici ca şi cum ar fi simţită împărăţia Lui, căci însuşi ne-a învăţat prin cele 
zise către saduchei cum că îngerească este petrecerea cea de acolo 2 8 . Dar şi 
Pavel ne învaţă că „împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură" 
(Romani 14,17). Deci nimeni să nu se înşele, auzind aici aceasta: „Ca să 
mâncaţi şi să beţi la masa Mea", ci să înţeleagă că aceasta s-a zis după 

2 4 în ediţia de la 1805, în loc de „aţi rămas cu Mine în încercările Mele" , se găseşte 
,aţi petrecut cu Mine întru ispitele Mele" . 

2 5 în ediţia de la 1805, în loc de „tronuri", se găseşte „scaune". 
2 6 în ediţia de la 1805, în loc de „seminţii", se găseşte „neamuri" . 
2 7 în ediţia de la 1805, în loc de „nu Mă cunoşti", se găseşte „nu M ă ştii pre Mine" . 
2 8 Vezi tâlcuirea de la Luca 20, 27-40. 
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asemănarea celor care sunt cinstiţi de împăraţii lumii. Căci aceia care 
împreună cu împăratul se ospătează [sunt meseni], se par că sunt mai 
cinstiţi decât toţi. Aşadar, aceasta o zice şi pentru Apostoli, anume că lângă 
Dânsul vor fi mai cinstiţi decât toţi oamenii. Căci si „scaune" [„tronuri"] 
pentru a şedea, auzind, să nu înţelegi scaune, ci cinste şi slavă. Că nici una 
dintre zidiri şi făpturi acolo nu va „şedea", ci numai a Sfintei Treimi, 
Dumnezeului Celui nezidit şi împăratului a toate este aceea, adică „a 
şedea" iar a zidirii, ca ceea ce este roabă, este „a sta". însă şi acestea trupeşte 
le zicem - „a şedea" şi „a sta". 

Iar „judecând", înseamnă osândind din „cele douăsprezece seminţii" 
pe cei ce nu au crezut, căci nu mică osândă le sunt Apostolii celor din 
Israil, care nu au crezut. Căci şi Apostolii sunt israeliteni, dar au crezut. 

Deci, de vreme ce vânzătorului pe „vai!" i l-a hotărât, iar acestora 
care au petrecut întru dragostea cea pentru Dânsul, atâta cinste le-â spus 
mai dinainte că le va fi, ca să nu se înalţe, ca şi cum oarecare mare lucru au 
isprăvit şi au petrecut întru dragostea Lui şi nu L-au vândut, zice: „Satana 
v-a cerut să vă cearnă", adică: „să vă turbure, să vă vatăme, să vă ispitească. 
Iar Eu [pentru voi] M-am rugat, [ca] să nu socotiţi că a voastră este toată 
isprava aceasta Căci diavolul foarte stă asupra, cerându-vă pe voi ca să 
vă scoată din dragostea Mea şi vânzători să vă arate". 

Şi către Petru pe acestea le abate, pentru că şi mai îndrăzneţ decât 
ceilalţi era, şi poate el va fi cugetat înalt pentru cele pe care le-a făgăduit 
Hristos. Pentru aceasta, smerindu-1 pe el, zice: „Satana multă osârdie a 
pus împotriva voastră, iar Eu M-am rugat pentru tine"; şi aceasta după 
firea Sa cea omenească a zis-o, căci ca un Dumnezeu, ce trebuinţă avea de 
a Se ruga? Zice, dar: „M-am rugat ca să nu piară credinţa ta, căci chiar 
dacă puţin te vei clătina, însă ai întru sine-ţi seminţele credinţei; cu toate 
că frunzele le-a aruncat vântul [viforul] ispititorului, dar rădăcina este vie 
şi nu va pieri credinţa ta. Iar tu, «întorcându-te, întăreşte pe fraţii tăi»". 
Cea arătată şi lesne de înţeles este aceasta, anume că: „Fiindcă te am pe 
tine căpetenie peste ucenici, după ce vei plânge, pentru că te-ai lepădat de 
Mine şi la pocăinţă vei veni, întăreşte-i pe ceilalţi. Că aceasta ţi se cuvine 
ţie, ca celui ce eşti după Mine piatră şi întărire a Bisericii". însă aceasta 
poate să o înţeleagă cineva şi cum că nu numai pentru Apostolii cei de 
atunci s-a zis ca să fie întăriţi de către Petru, ci şi pentru toţi credincioşii 
cei ce vor fi până la sfârşitul veacului. „Căci tu, o, Petre, întorcându-te, 
bună pildă te vei face tuturor spre pocăinţă; şi nimeni din cei ce cred întru 
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Mine nu se va deznădăjdui, căutând la tine, cel care ai fost Apostol şi te-ai 
lepădat, şi iarăşi, cinstea cea mai întâi decât toţi şi isprăvnicia lumii ai luat 
prin pocăinţă. Deci, te-a cerut satana să te cearnă pe tine şi să te vatăme ca 
pe nişte grâu curat, aruncând pe ascuns cele de întinare, ca acela care îţi 
pizmuieşte ţie pentru dragostea cea către Mine, precum îi este lui obiceiul. 
Că aşa s-a arătat şi asupra lui Iov. însă Eu nu te-am părăsit cu totul, ca să 
nu piară cu totul credinţa ta Şi măcar că Eu M-am rugat pentru tine, tu 
însă nu dormi şi nu fi fără de grijă, ci întorcându-te, adică pocăindu-te şi 
lăcrimând şi de la lepădare fugind, fă-te şi altor credincioşi pildă de a se 
pocăi şi a nu se deznădăjdui". 

Ce zice însă Petru? Din multa dragoste se semeţeşte şi făgăduieşte 
cele ce atunci îi erau lui cu neputinţă. Iar Domnul, fiindcă l-a văzut pe el 
că grăieşte din nesocotinţă - căci i se cuvenea să nu se mai împotrivească, 
după ce o dată a auzit de la însuşi Adevărul, Care i-a zis lui că va fi ispitit 
- îi arată lui şi felul ispitei, anume că lepădare va fi. 

Şi de aici ne învăţăm o dogmă. Anume, că nu ajunge voinţa omului, 
fără de ajutorul lui Dumnezeu; precum şi Petru, părăsit fiind puţin, deşi 
se părea că iubeşte şi este fierbinte cu duhul, însă Dumnezeu slobozindu-1, 
i s-a pus piedică de la vrăjmaşul. Şi iarăşi, nu ajunge ajutorul lui Dumnezeu, 
nefiind şi voinţă omenească; precum şi Iuda, nimic nu s-a folosit - măcar 
că toate le făcea Domnul, ca să-1 dobândească pe el - pentru că voinţa 
bună lipsea Să ne spăimântăm aşadar, luând în minte cât pot vicleşugurile 
diavolului asupra celor mai trândavi; căci iată aici, Petru - cu toate că era 
ţinut de Dumnezeu - însă pentru că el cu iconomie a fost puţin părăsit, 
spre lepădare a fost tras. Aşadar, de nu îl păzea Dumnezeu şi nu se aflau 
seminţe bune întru el, ce nu ar fi pătimit? Pentru că ţelul diavolului era ca 
şi pe acesta să-1 arunce întru vânzare. Căci zice Proorocul că mâncărurile 
diavolului sunt alese (Avacum 1,16). 

Dară mulţămită să fie lui Dumnezeu Celui Care nu-i părăseşte pe cei 
cuvioşi şi drepţi şi buni la inimă. Intru acest fel era Petru, foarte iubitor şi 
străin de toată bănuiala cea vicleană către învăţătorul său. 

22,35-38: Şi le-a zis: Când v-am trimis pe voi fără pungă, fără traistă 
şi fără încălţăminte, aţi avut lipsă de ceva? Iar ei au zis: De nimic. (36) Şi 
El le-a zis: Acum, însă, cel ce are pungă să o ia, tot aşa şi traista, şi cel ce 
nu are sabie să-şi vândă haina şi să-şi cumpere. (37) Căci vă spun că 
trebuie să se împlinească 2 9 întru Mine Scriptura aceasta: „Şi cu cei fără 

în ediţia de la 1805, în loc de „să se împlinească", se găseşte „să se umple" . 
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de lege s-a socotit", căci cele despre Mine au ajuns la sfârşit. (38) Iar ei 
au zis: Doamne, iată aici două săbii. Zis-a lor: Sunt de ajuns 3 0 . 

(22, 35) Psalm 83,12 ( Matei 10,9 / Marcu 6, 8 / Luca 9, 3; 10,4 
(22, 37) Isaia 53,12 / Marcu 15, 28 

La începutul propovăduirii, trirniţându-i Domnul pe ucenici pe la sate 
şi pe la cetăţi, îi trimitea fără să aibă ceva, nimic de trebuinţă purtând cu 
dânşii, de nimic având grijă. Căci se cuvenea ca ei să cunoască puterea 
Lui şi întru unele ca acestea, căci El, purtând grijă de dânşii, ca de cei ce 
erau neputincioşi, cu îndestulare făcea de le curgeau lor cele trebuincioase 
chiar şi fără purtarea lor de grijă. 

Iar acum, pe cele dimpotrivă le porunceşte, nu împotrivindu-se Lui 
însuşi, ci arătându-le lor că până acum ca pe nişte copiii îi ţinea şi îi făcea pe 
ei de nimic să nu se îngrijească. Iar de acum, se cuvine a cugeta şi ei cele ale 
bărbaţilor şi a purta grijă de ei înşişi. Căci zice [Domnul]: „Eu, Părintele 
vostru Cel Care Mă îngrijeam, iată Mă duc. De acum vă îmbrăcaţi (adică vă 
gătiţi) spre a vă îngriji şi voi de cele ale voastre şi nu întru toate a vă nădăjdui 
Mie, căci nu vă vor fi vouă lucrurile întru acest fel - lesnicioase şi fără de 
osteneală - , ci veţi fi bântuiţi de foame şi sete şi de către mulţi potrivnici". 
Căci aceasta însemnează Domnul prin „pungă", „traistă" şi „sabie". „Pentru 
aceea, sculaţi-vă, ca cei care veţi flămânzi şi veţi avea trebuinţă de bucate" -
care prin „traistă" sunt însemnate - „şi vă îmbărbătaţi ca unii care veţi cădea 
între mulţi potrivnici" - care prin „sabie" sunt arătate. 

Şi acestea le zice [Domnul] nu ca să poarte cu adevărat săbii cu ei, ci, 
precum am zis, războaiele şi primejdiile însemnându-le - şi învăţându-i 
pe Apostoli a fi gătiţi pentru toate. Căci, ca să nu socotească neamul cel de 
pe urmă 3 1 cum că nimic de la sine Apostolii nu au adus la fapta bună, ci pe 
de-a-ntregul a lui Dumnezeu a fost, zice [Domnul]: „Nu, aceasta nu va fi 
aşa, căci nu voiesc ca prin nişte organe [unelte] neînsufleţite să lucrez prin 
ucenicii Mei, ci cer ca să aducă şi ei cele de la sine". Pentru aceasta şi vei 
afla pe Apostoli, şi mai vârtos pe Pavel că multe a făcut din omeneşti 
izvodiri ale minţii şi socoteli - şi citeşte Faptele Apostolilor - , însă pentru 
acestea nu lipsea ajutorul lui Dumnezeu. 

încă se şi foloseau Apostolii la smerenie dintru acestea, căci dacă ei de 
nimic nu s-ar fi îngrijit, ci toate de la Dumnezeu le-ar fi aşteptat şi s-ar fi 
făcut lor, s-ar fi mândrit, ca şi cum au dobândit mai mari oarecare decât 
după firea omenească. 

3 0 în ediţia de la 1805, în loc de „Sunt de ajuns" , se găseşte „Destul este". 
3 1 Generaţiile de după Apostoli. 
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încă şi în alt chip: nelucrare a firii şi stricăciune este a nu afla nimic de 
la sine, ci „toate măcinate [de-a gata] a le aştepta", după cum este vorbă. 
Pentru aceasta le zice lor cum că de acum se cuvine să poarte şi „traiste", 
adică aşa să se afle şi să poarte de grijă, ca unii care vor flămânzi. Şi le 
spune să cumpere şi „săbii", care însemnează să poarte grijă de ei înşişi, 
ca unii care vor fi loviţi cu primejdii şi războaie. 

încă şi în alt chip au înţeles unii acest cuvânt: „cel ce nu are sabie. . . 
să-şi cumpere", zicând aceştia că însemnează că venirea asupra Lui va fi 
degrabă şi cum că va fi prins El de către oameni ucigaşi. Căci fiindcă ei se 
apucaseră să se certe între ei pentru întâietate, Domnul zice: „Nu este 
vreme pentru iubirea de întâietate, ci pentru primejdii şi junghieri; că Eu, 
învăţătorul vostru, la moarte Mă aduc - şi nu la moarte plină de cinste, ci 
şi.aceasta se va plini întru Mine: «Şi cu cei fără de lege s-a socotit»". 
Aşadar, voind [Domnul] să arate năvălirea cea fâlhărească ce va fi asupra 
Sa, a pomenit de „sabie"; şi nu cu totul a descoperit-o, ca nu de vreo frică 
să se turbure Apostolii, dar nici cu totul nu a tăcut-o, ca nu de năvălirea 
cea de năprasnă să se îngrozească. Ci, mai vârtos, ca pe urmă aducându-şi 
aminte, să se minuneze de El ca de Cel Care ştia mai dinainte, [încă] şi să 
se spăimânteze cum pe Sine Se da spre Patimă pentru mântuirea oamenilor; 
şi, pentru aceasta, şi ei, de nici unele din cele de durere să nu fugă, pentru 
a-i mântui pe vreunii. Căci, precum socotesc, pentru aceasta le zicea pe 
acestea umbroase, ca, pe urmă, aducându-şi ei aminte şi înţelegându-le, 
să se folosească. Fiindcă atuncea atâta fără de socoteală se aflau, încât 
ziceau: „Doamne, iată aici două săbii". 

Iar El, după ce i-a văzut pe dânşii că nu au înţeles, zice: „Sunt de 
a juns" , măcar că nu erau îndeajuns, căci de trebuiau să uneltească ajutor 
omenesc împotriva celor ce veneau tâlhăreşte asupra lor, nici o sută de 
săbii nu erau destule; iar de nu voiau aceasta, ci era trebuinţă de ajutor 
mai dumnezeiesc, de prisosit erau şi cele două. însă Domnul nu a voit 
să-i mustre pe dânşii că nu au înţeles, ci zicând: „Sunt de a juns" , a trecut 
[cu vederea]. Precum facem şi noi când vorbim cu cineva şi îl vedem pe 
dânsul că nu înţelege ceea ce am grăit, îi zicem: „Bine, lasă", măcar că 
nu este bine, dar ca să nu facem turburare, lăsăm [trecem cu vederea]. Şi 
face Domnul aceasta când îi vede pe ucenici că nu au înţeles ceea ce s-a 
zis. Căci trece [cu vederea] şi înţelegerea celor grăite o lasă pentru atunci 
când ele se vor săvârşi cu lucrul. Precum şi când a zis: „Dărâmaţi templul 
acesta" (Ioan 2, 19), căci ucenicii Lui au înţeles aceasta mai pe urmă, 
după înviere. 
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Iar alţii au zis că Domnul cu ironie a grăit: „Sunt de ajuns". Căci, 
fiindcă au zis ucenicii: „Doamne, iată aici două săbii" , cu ironie - zic 
aceia - că a grăit [Domnul]: „Fiindcă două sunt, multe sunt cu adevărat, şi 
destule ne sunt nouă împotriva atâtui norod ce va să vină asupra noastră". 

22, 39-46: Şi, ieşind, S-a dus după obicei în Muntele Măslinilor, şi 
ucenicii I-au urmat. (40) Şi când a sosit în acel loc, le-a zis: Rugaţi-vă, ca 
să nu intraţi în ispită. (41) Şi El S-a depărtat de ei ca la o aruncătură de 
piatră, şi îngenunchind, Se ruga, (42) zicând: Părinte, de voieşti, treacă 
de la Mine acest pahar. Dar nu voia Mea, ci voia Ta să se facă. (43) Iar un 
înger din Cer s-a arătat Lui şi-L întărea. (44) Iar El, fiind în chin de 
moarte 3 2 , mai stăruitor Se ruga. Şi sudoarea Lui s-a făcut ca picături de 
sânge care picurau pe pământ. (45) Şi ridicându-Se din rugăciune, a venit 
la ucenicii Lui şi i-a aflat adormiţi de întristare. (46) Şi le-a zis: P e ce 
dormiţi? Sculaţi-vă şi vă rugaţi, ca să nu intraţi în ispită. 

C22,39-42) Matei 6,13;26,30,36-41 /Marcu 14,26,32-38/Luca21,37;22,46/ 
Ioan 5, 30; 6, 38; 18,1 (22, 44) Plângeri 1,12 / Evrei 5, 7 (22, 45) Matei 26, 40 / 

Marcu 14, 37 (22, 46) Matei 26,41 / Marcu 14,38 / Luca 22, 40 
După Cină nu lenevirii şi jocurilor şi somnului se dedă Domnul, ci învă

ţăturii şi rugăciunii, pentru noi pe acestea închipuindu-le [înfăţişându-le] şi 
arătându-le. Aşadar, vai celor ce se apucă după Cină de lucrurile necinstitei 
curvii! 

Aşadar, după ce i-a învăţat pe ucenici unele ca acestea, Se depărtează 
spre Muntele Măslinilor, ca să Se roage, căci avea obiceiul a face osebit 
aceasta; drept aceea, şi de ucenici se desparte. Şi nu pe toţi ucenicii îi ia [cu 
El], ci numai pe cei trei, care au fost văzători ai slavei Lui în munte[le 
Taborului]. Căci întru nevoinţă şi chin de moarte rugându-Se, ca să nu se 
pară că acestea sunt ale temerii, pentru aceasta îi ia pe aceştia, care au fost 
ei înşişi văzători ai slavei Sale celei dumnezeieşti şi ascultători ai mărturiei 
celei de Sus (Luca 9,28-36), ca atunci când îl vor vedea întru nevoinţă, să o 
socotească pe aceasta că este a firii celei omeneşti. Căci, ca să fie încredinţare 
că S-a făcut cu adevărat om, a slobozit firii omeneşti să facă ceea ce este al 
ei. Dar şi El, ca un om, pofteşte viaţa şi Se roagă „să treacă paharul" - că 
jivină [vieţuitoare] iubitoare de viaţă este omul şi, prin aceasta, surpă 
eresurile cele ce zic cum că [Mântuitorul] după nălucire S-a făcut om. Căci, 
dacă şi acestea făcându-se [de către Domnul], au îndrăznit unii a bârfi 
[născoci] unele ca acestea [eresuri], ce nu ar fi zis, dacă nici ele nu s-ar fi 
săvârşit [de Domnul]? 

3 2 în ediţia de Ia 1805, în loc de „în chin de moarte" , se găseşte „întru nevoinţă" , 
având şi o mică însemnare: [1805] „Sau îngrijire, înfiorare". 
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Aşadar, a voi „să treacă paharul" este omenesc, iar degrabă a zice: 
„Dar nu voia Mea, ci voia Ta să se facă", arată că şi noi tot aşa se cuvine să 
ne aflăm şi să filosofăm, şi la voia lui Dumnezeu să lăsăm, [încă] şi firea 
trăgându-ne înapoi, să nu ne înturnăm. „Nu voia Mea cea omenească să 
fie, ci a Ta, care a Ta nu este despărţită de voia Mea cea dumnezeiască". 
Căci două firi având Cel Unul Hristos, avea cu adevărat şi fireşti voinţe, 
adică pe cea dumnezeiască şi pe cea omenească. Deci voia firea cea 
omenească să trăiască, întrucât este lucru firesc; apoi, urmând voii celei 
dumnezeieşti, care voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască - şi este deobşte 
[această voie] a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh - , a primit moartea. Şi 
aşa una s-a făcut cea voită, adică moartea cea mântuitoare. Căci cum că de 
la firea cea omenească a fost rugăciunea, după slobozire pătimind ea 
patima cea de obşte a iubirii de viaţă, iar nu de la Dumnezeu - precum zic 
blestemaţii arieni - arătat este dintru aceea că a asudat şi întru atâta 
nevoinţă a fost, încât, după cum zice pilda şi „picături de sânge" au căzut 
de pe El. 

Că pildă [exemplu, mărturie] este la cei ce foarte se ostenesc cum că 
sânge au asudat, precum şi la cei ce cu amar se tânguiesc, cum că ei cu 
sânge plâng. Aceasta, dar, voind să însemneze [arate] şi Evanghelistul, 
cum că nu oarecare subţiri umezeli [puţine sudori] şi oarecum după arătare 
ivite, ci picături groase de sudori primprejur îi picau, pe picăturile cele de 
sânge le-a luat, ca să închipuiască [zugrăvească] ceea ce s-a făcut 3 3. Aşadar, 
dintru acestea este arătat cum că firea aceea care asudase şi era întru 
nevoinţă, cea omenească a fost, iar nu cea dumnezeiască. Fiindcă şi firea 
omenească a fost slobozită să pătimească acestea, şi aşa pătimea, ca întru 
aceeaşi dată să arate că nu după nălucire S-a arătat [Domnul] a fi om, iar 
alta ca mai cu taină şi frica cea de obşte a firii omeneşti să o vindece, întru 

Singurul Evanghelist care a scris despre sudorile de sânge ale Mântuitorului este 
u n medic, „Luca, doctorul cel iubi t " (Coloseni 4,14) şi o face cu precizia unui bun clinician. 
Hematridesa este un fenomen foarte rar, însă bine descris. Ea se produce în condiţii cu 
totul speciale: o mare slăbiciune fizică, însoţită de o zguduire sufletească, drept urmare 
a unei emoţii adânci, a unei frici mari. Fenomenul constă într-o dilata ţie intensă a vaselor 
capilare, dilataţie care produce hemoragie. Sângele se amestecă laolaltă cu sudoarea şi 
acesta este amestecul care iese prin piele, se adună şi se prelinge pe tot corpul, în cantitate 
suficientă, ca să curgă şi să cadă pe pământ. Această hemoragie microscopică se produce 
pe toată pie lea Mântuitorului Hristos, încă de pe acum pielea îi era rănită şi dureroasă, 
pentru loviturile ce urmau să vină (loan 19,1). 
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Sine cheltuindu-o pe aceasta şi supusă făcându-o voii celei dumnezeieşti. 
Iar sudorile cele ce ieşeau din trup şi cădeau, ar fi zis cineva că aceasta ar 
însemna, anume că secau şi se uscau şi cădeau de la noi izvoarele fricii, 
îmbărbătându-se şi împuternicindu-se firea noastră întru Hristos. Căci de 
nu însemna aceasta - anume că vroia să vindece frica noastră a oamenilor -
nu ar fi asudat [El] atâta, măcar deşi [de nu ar fi făcut astfel] foarte fricos şi 
fără de bărbăţie ar fi fost. 

Şi I „s-a arătat Lui îngerul, întărindu-L" pe El - şi aceasta spre a noastră 
îndemnare [săvârşindu-se], ca să cunoaştem puterea rugăciunii, anume 
că întăreşte; [încă] şi cunoscându-o, pe aceasta să o punem înainte întru 
nevoi. Dar şi proorocie a lui Moise se împlineşte, ce s-a zis în Cântarea cea 
mare: „Să se întărească întru El toţi fiii lui Dumnezeu" (Deuteronom 32,43). 

Iar unii, aşa mai cu iscodire au tâlcuit cuvântul, cum că i s-a arătat lui 
înger slăvindu-Lpe El şi zicând: „ATa, Doamne, este tăria, că Tu ai izbândit 
asupra morţii şi a iadului şi ai mântuit neamul omenesc". Şi acestea întru 
acest chip. 

Iar El, aflându-i pe ucenici dormind, întru aceeaşi dată îi dojeneşte şi 
îi sfătuieşte să se roage întru ispite, că să nu se biruiască de ele, căci aceasta 
este „a nu intra în ispită", adică a nu fi înghiţit de ispită, nici a fi stăpânit 
de dânsa Sau şi aşa simplu [de rând] ne porunceşte nouă să ne rugăm, ca 
întru linişte să fie cele ale noastre şi să nu cădem în ceva dintm cele grele, 
că drăcesc lucru este şi trufaş a ne arunca pe noi înşine în ispite. Aşadar, 
cum zice lacov: „Mare bucurie să socotiţi, fraţii mei, când cădeţi în 
felurite ispite"? (lacov 1, 2) Şi ce este aceasta? Au, dară, cuvântul nostru 
este împotrivă? Iată, dar, că nici lacov nu a zis: „aruncaţi-vă pe voi înşivă" 
ci, „când cădeţi în ispite, să nu vă sfărâmaţi [îngrijoraţi, deznădăjduiţi], ci 
toată bucuria să socotiţi, cât şi ceea ce mai înainte nu era voită, să o faceţi 
voită". Că mai bine era de nu ar fi venit [ispita], iar după ce a venit, ce 
trebuinţă mai este a mă întrista fără de folos? Aşadar, arată-mi mie 
oareunde, poruncită aievea aceasta: „Rugaţi-vă să cădeţi în ispită". însă 
nu vei putea acest lucru. Şi ştiu că îndoit este chipul ispitelor şi cum că 
unii înţeleg că se cuvine să ne rugăm a nu intra în ispită - adică în ceea ce 
biruieşte sufletul precum în ispita curviei, în ispita mâniei - însă toată 
bucuria să socotim când în trupeşti pătimiri şi ispite cădem. Căci pe cât 
omul cel din afară se strică, pe atât cel lăuntric se înnoieşte (2 Corinteni 4,16). 
Ştiu, dar, acestea, dar pe cele mai adevărate le aleg şi care se potrivesc cel 
mai bine la cele de faţă. 
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22,47-53: Şi vorbind El, iată o mulţime şi cel ce se numea Iuda, unul 
dintre cei doisprezece, venea în fruntea lor. Şi el s-a apropiat de Iisus, 
ca să-L sărute. (48) Iar Iisus i-a zis: Iuda, cu sărutare vinzi pe Fiul Omului? 
(49) Iar cei din preajma Lui, văzând ce avea să se întâmple, au zis: 
Doamne, dacă vom lovi cu sabia? 3 4 (50) Şi unul dintre ei a lovit pe sluga 
arhiereului şi i-a tăiat urechea dreaptă. (51) Dar Iisus, răspunzând a zis: 
Lăsaţi, până aici. Şi atingându-Se de urechea lui l-a vindecat. (52) Şi 
către arhiereii, către căpeteniile templului 3 5 şi către bătrânii care veniseră 
asupra Lui, Iisus a zis: Ca la un tâlhar aţi ieşit, cu săbii şi cu toiege. (53) 
în toate zilele fiind cu voi în templu, n-aţi înt ins 3 6 mâinile asupra Mea. 
Dar acesta este ceasul vostru şi stăpânirea întunericului. 

(22,47) Matei 26,47-48 / Marcu 14,43-44 / Ioan 18, 3 
(22,48-53) Matei 26, 51-56 / Marcu 14,30,47-50 / Ioan 18,10-12 

Sărutarea o dăduse Iuda ca semn celor ce veneau asupra, dar nu de 
departe le-a arătat, ca să nu greşească ei, noapte fiind, de vreme ce şi ca să 
nu se ascundă Iisus, cu felinare şi cu făclii vin. 

Aşadar, ce face Domnul? Primeşte această vrăjmaşă sărutare. Iar trăz-
netele zăboveau asupra nemulţămitorului şi vicleanului, învăţându-ne pe 
noi Mântuitorul neţinerea de minte a răului, întru unele ca acestea Şi numai 
atât îi aduce spre prihănire: „«Iuda, cu sărutare vinzi [pe Fiul Omului]?» 
Nici de acest chip al vânzării nu te ruşinezi? Lucrul cel vrăjmaş al vânzării 
cu sărutare de prieten îl amesteci? Dar pe Cine vinzi? Pe Fiul Omului, 
adică pe Cel blând, pe Cel lin, pe Cel lesne iertător, pe Cel Care pentru 
tine S-a făcut om; şi cu covârşire Dumnezeu fiind". Şi acestea le zicea 
Domnul, până la cel din urmă ceas arzând [de dragoste] pentru Iuda 
Pentru aceasta, nici nu l-a ocărât şi nici nu i-a zis: „O, om nemulţămitor şi 
fără de omenie", ci „Iuda" - pe numele cel adevărat al său chemându-1 pe 
el. Şi nici acestea nu i le-ar fi spus Domnul, de nu ar fi fost şi acestea spre 
îndreptarea lui, de ar fi voit [numai]. Aşadar, Domnul, din această pricină 
le face acestea şi se pare că îi aduce prihană lui Iuda, ca acestuia să nu i se 
pară că s-a tăinuit, ci, cunoscându-L măcar atuncea pe Stăpânul cum că 
pe toate le ştia, să cadă şi să se pocăiască. Insă Domnul îl ştia pe el că este 
neîndreptat, dar ceea ce era a Lui a face, făcea - precum şi Tatăl Său în 

3 4 în ediţia de la 1805, în loc de „dacă v o m lovi cu sabia?", se găseşte „lovi-vom cu. 
sabia?". 

3 0 în ediţia de la 1805, în loc de „căpeteniile templului", se găseşte „voievozii 
Bisericii". 

3 6 în ediţia de la 1805, în loc de „întins", se găseşte „tins". 
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Scriptura Veche făcea, căci ştia că nu vor asculta evreii, însă trimitea 
Prooroci. încă [săvârşeşte aceasta Domnul] învăţându-ne şi pe noi ca să 
nu ne îngreuiem, îndreptându-i pe cei ce greşesc. 

Şi râvnesc ucenicii şi poartă săbii. Dar de unde le aveau pe acestea? 
Fiindcă jertfiseră mielul şi ieşiseră de la masă, cu cuviinţă le aveau pe 
acestea Şi este mustrat Petru cel fierbinte, ca acela care a uneltit râvnă 
afară de scoposul [ţelul] Domnului. Că ceilalţi întreabă: „Doamne, dacă 
vom lovi cu sabia?", iar el nu aşteaptă îndemnare, aşa era de fierbinte 
pretutindenea pentru învăţătorul. 

Şi loveşte pe „sluga arhiereului" şi îi taie lui „urechea cea dreaptă". 
Nu întâmplător s-a făcut aceasta, ci era acesta semn că arhiereii cei de 
atunci toţi vor deveni robi şi vor pierde urechea cea dreaptă. Căci de l-ar 
fi ascultat pe Moise, nu L-ar fi răstignit pe Domnul slavei. 

Iar Iisus tămăduieşte „urechea", căci se cuvine puterii celei mari a 
Cuvântului a vindeca pe cei neascultători şi a le adăugi lor ureche spre a 
asculta. Deci face minune Iisus, prin această minune ce se vede a urechii, 
nerăutatea Sa arătându-o, şi prin minune plecându-i pe dânşii, ca să se 
depărteze de turbare. Şi grăieşte „către arhiereii şi către voievozii 
Biserici i" - adică spre ispravnicii care erau rânduiţi spre a pune în 
rânduiala pricinile preoţeşti, sau şi pe cei ce li s-au încredinţat lucrurile 
zidirii şi înnoirii [templului] îi numeşte „voievozi". Aşadar, zice către 
aceştia: „în toate zilele, în Biserică [templu] învăţam, şi nu aţi voit să mă 
prindeţi, iar acum tâlhăreşte aţi venit asupra Mea. Dar, cu adevărat, de 
lucruri ale nopţii vă apucaţi şi stăpânirea voastră a întunericului este şi 
pentru aceasta acest fel de ceas aţi pândit, potrivit vouă şi lucrului de care 
vă apucaţi". 

22,54-62: Şi, prinzându-L, L-au dus şi L-au băgat în casa arhiereului. 
Iar Petru î l urma de departe. (55) Şi, aprinzând ei foc în mijlocul curţii 
şi şezând împreună, a şezut şi Petru în mijlocul lor. (56) Şi o slujnică, 
văzându-1 şezând la foc, şi uitându-se bine la el, a zis: Şi acesta era cu 
El. (57) Iar el s-a lepădat, zicând: Femeie, nu-L cunosc 3 7 . (58) Şi după 
puţin timp, văzându-1 un altul, i-a zis: Şi tu eşti dintre ei. Petru însă a 
zis: Omule, nu sunt. (59) Iar când a trecut ca un ceas, un altul susţinea 3 8 

zicând: Cu adevărat şi acesta era cu El, căci este galileian. (60) Şi Petru a 
zis: Omule, nu ştiu ce spui. Şi îndată, încă vorbind el, a cântat cocoşul. 

în ediţia de la 1805, în loc de „nu-L cunosc", se găseşte „fiu-L ştiu pre El" , 

în ediţia de la 1805, în loc de „susţinea", se găseşte „întărea". 
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(61) Şi întorcându-Se, Domnul a privit spre Petru; şi Petru şi-a adus 
aminte de cuvântul Domnului, cum îi zisese că, mai înainte de a cânta 
cocoşul astăzi, tu te vei lepăda de Mine de trei ori. (62) Şi ieşind afară, 
Petru a plâns CU amar. (22,54-61) Matei 26,34, 57-75 / Marcu 14,30, 51-72 / 

Ioan 13,38; 18,13-26 (22, 62) Matei 26, 75 / Marcu 14, 72 
După cum [Domnul] Hristos a proorocit, a slăbit Petru şi s-a lepădat 

de Stăpânul Hristos nu o dată, ci şi de trei ori, [încă] şi cu jurământ făcea 
lepădarea. Căci zice Evanghelistul Matei că: „a început a se blestema şi a 
se jura: Nu cunosc pe Omul acesta" (Matei 26, 74). Atâta de mult a fost 
ţinut de frică, părăsit fiind puţin, pentru îndrăzneala [sa de mai înainte], 
pentru ca să se înveţe a fi altora iertător. Căci mai îndrăzneţ şi mai greu de 
plecat era, şi de nu s-ar fi înţelepţit dintru acestea, de mai multe ori greu şi 
neiertător ar fi petrecut. însă atunci atât a fost de afundat de frică, încât 
nici nu şi-ar fi simţit căderea sa, de nu S-ar fi întors Domnul şi nu ar fi 
căutat spre el. O, bunătate! Că şi întru osândă fiind El, nu pregeta a avea 
grijă de mântuirea ucenicului; şi cu cuviinţă [face Domnul astfel], pentru 
că şi osânda aceasta pentru mântuirea oamenilor o suferea El. Deci s-a 
lepădat ucenicul întâia oară, apoi cocoşul a cântat, şi iarăşi s-a lepădat 
până şi de a treia oară, şi atunci iarăşi a cântat cocoşul, a doua oară. Căci 
aşa scrie Marcu, mai cu de-amănuntul şi mai dinadins pe acestea scriindu-le 
(Marcu 14,67-72), ca unul care le-a învăţat de la Petru, căci al acestuia şi a 
fost ucenic. Pentru aceasta, ca pe unele care de Marcu au fost zise, Luca în 
treacăt le-a pomenit, nefăcând povestire cu de-amănuntul. Şi nu este 
potrivnic ceea ce zice Luca, cu ceea ce s-a zis de Marcu. Căci cocoşul la 
fiecare cântare obişnuieşte şi de două ori şi de trei ori a cânta Deci, Petru, 
atâta s-a întunecat de neputinţa omenească, încât nici dintru cântarea 
cocoşului nu şi-a venit întru simţire, ci [dimpotrivă], după ce cocoşul a 
cântat, el s-a lepădat iarăşi şi iarăşi până când a fost adus întru aducerea 
aminte de căutarea cea bună a lui Iisus. 

„Şi ieşind afară, Petru a plâns cu amar". Căci a ieşit şi când s-a lepădat 
întâia oară, precum Marcu zice (Marcu 14,68). Apoi poate iarăşi să fi intrat, 
ca să nu dea şi mai mult de bănuit că este de-al lui Iisus. Şi apoi întru 
simţire venindu-şi, astfel iese şi „plânge cu amar", căci pentru a nu fi 
văzut de cei din curte, iese şi se ascunde de dânşii. 

Iar unii nu ştiu cum nebunească părtinire pentru Petru alcătuiesc, zicând 
cu îndrăzneală că nu S-a lepădat Petru, ci a zis că: „Nu cunosc pe Omul 
acesta", adică „Nu-L cunosc pe Acesta a fi om de rând, ci Dumnezeu făcut 
om". Dar pe această socoteală nebună altora o vom lăsa, că şi pe Domnul îl 
fac mincinos, [încă] şi alcătuirii Evangheliei se împotrivesc; şi nici nu vor 
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putea, câtuşi de cât, să potrivească urmarea povestirii. Dar încă şi Petru, 
pentru ce „a plâns cu amar", dacă nu s-a lepădat [de Domnul]? 

22,63-71: Iar bărbaţii care îl păzeau pe Iisus, îl batjocoreau, bătându-L. 
(64) Şi acoperindu-I faţa, îl întrebau, zicând 3 9 : Prooroceşte cine este cel 
ce Te-a lovit? (65) Şi hulindu-L, multe altele spuneau împotriva Lui. 
(66) Şi când s-a făcut ziuă, s-au adunat bătrânii poporului, arhiereii şi 
cărturarii şi L-au dus pe El în sinedriul 4 0 lor, (67) zicând: Spune nouă 
dacă eşti Tu Hristosul. Şi El le-a zis: Dacă vă voi spune, nu veţi crede; 
(68) iar dacă vă voi întreba, nu-Mi veţi răspunde 4 1 . (69) De acum însă 
Fiul Omului va şedea 4 2 de-a dreapta puterii lui Dumnezeu. (70) Iar ei au 
zis toţi: Aşadar, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu? Şi El a zis către ei: Voi ziceţi 
că Eu sunt. (71) Şi ei au zis: Ce ne mai trebuie mărturii, căci noi înşine 
am auzit din gura Lui? 

(22,63) Psalm 21,7/ Isaia 50,6 / Matei 26,67/ Marcu 14,65 (22,64) Matei 26,67-68/ Marcu 14,62 
(22,66) Psalm 2,1 / Matei 27,1-2 / Marcu 15,1 / Ioan 18,28 / Faptele Apostolilor 4,26 

(22,67-72) Psalm 109,1 / Daniil 7,13 / Matei 26,63-65 / Marcu 14,61-64 / Ioan 6,62 
Cei care aduceau acestea asupra lui Iisus erau oameni batjocoritori şi 

măscăritori [ocărâtori, neruşinaţi]. 
încă se cuvenea ca şi diavolul să nu lase nici un chip al răutăţii, ci 

toate să le deşarte [asupra lui Hristos], ca prin toate, firea noastră sfinţită 
aflându-se, să-1 biruiască şi să-1 zdrobească pe el. Fiindcă pentru aceasta a 
luat Domnul firea noastră, ca să o întărească împotriva tuturor meşteş-
ugirilor diavolului, şi să arate cum că şi dintru început de s-ar fi trezvit 
Adam, nu ar fi fost biruit. Pentni aceasta toate chipurile răutăţii vărsându-le 
diavolul asupra Lui, le sufere, ca noi cei de pe urmă să avem îndrăzneală, 
fiindcă firea noastră întru Hristos a biruit şi să nu ne înfricoşăm spre ceva 
din cele ce se par de ocară sau mâhnire. Pentru aceasta şi este ocărât şi 
bătut Stăpânul Proorocilor, ca un prooroc mincinos fiind batjocorit. Căci 
aceea care zice: „Prooroceşte cine este cel ce Te-a lovit?", aceasta înseamnă, 
anume că îl batjocoreau pe El ca pe un amăgitor şi ca pe unul Care Se face 
pe Sine Prooroc. 

3 9 în ediţia de la 1805, în loc de „şi acoperindu-I faţa, îl întrebau, zicând", se găseşte 
„şi acoperindu-L pre El, îl loveau preste obraz şi îl întrebau pe El, zicând". 

4 0 în ediţia de la 1805, în loc de „sinedriul", se găseşte „soborul". 
4 1 în ediţia de la 1805, în loc de „nu-Mi veţi răspunde" , se găseşte „nu-Mi veţi 

răspunde, nici nu Mă veţi slobozi". 
4 2 în ediţia de la 1805, în loc de „de acum însă Fiul Omului va şedea", se găseşte 

„de acum va fi Fiul Omului şezând". 
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„Şi când s-a făcut ziuă" - căci noaptea, cu batjocLiri şi cu ocări era 
hulit de slugile cele bete - bătrânii şi cei mai de cinste îl întreabă de este El 
Hristos. Iar El, ştiind cugetele lor şi cum că dacă nu au crezut lucrurilor 
Sale, care mai mult pot să plece, cum vor crede cuvintelor Lui, zice: „De 
vă voi spune vouă, nu veţi crede, căci de aţi fi crezut cuvintelor Mele, ce 
trebuinţă era de soborul [sinedriul] cel adunat acum? Şi de vă voi întreba, 
nu-Mi veţi răspunde" - căci de multe ori fiind întrebaţi au tăcut, precum 
pentru botezul lui Ioan (Matei 21, 25-27; Marcu 11, 29-33; Luca 20, 4-8) şi 
pentru cuvântul acela: „Zis-a Domnul Domnului Meu" (Psalm 109, 1; 
Matei 22, 44; Marcu 12, 36; Luca 20, 42) şi pentru femeia gârbovă (Luca 13, 
17) - „unde, dară, auzind, aţi crezut? Şi fiind voi întrebaţi, când nu aţi 
tăcut? Pentru aceea numai atât zic, că de acum nu mai este pentru voi 
vreme de cuvinte şi de învăţătură pentru aceasta - adică Cine sunt Eu - , 
căci, de aţi fi voit, M-aţi fi cunoscut dintru minunile cele care s-au făcut. 
Ci de judecată este vremea de acum. Aşadar, Mă veţi vedea pe Mine, Fiul 
Omului, şezând de-a dreapta puterii lui Dumnezeu". 

Şi fiind cu cuviinţă ca ei să se spăimânteze, după cuvântul acesta mai 
mult au turbat şi cu nebunie întreabă: „Aşadar, Tu eşti Fiul lui 
Dumnezeu?" Iar El oarecum de mijloc şi cu ironie le răspunde: „Voi ziceţi 
eăTkt-&u«i^r-pentru că nu lua în seamă turbarea lor şi fără de frică vorbea 
cu dânşii. DeeLdintru acestea este arătat că aceia care sunt nesupuşi, misie 
nu se folosesc dintru a li se descoperi lor cele mai tainice, ci, mai vârtos, 
mai multă osândă primesc. Pentru aceasta şi se cuvine a fi ascunse de 
către Unii ca aceştia, căci acest lucru este, cu prisosinţă, al iubirii de oameni. 
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CAPITOLUL 2 3 
Iisus înaintea lui Irod. Judecata, răstignirea, moartea şi îngroparea1 

23, 1-5: Şi sculându-se toată mulţimea acestora, L-au dus înaintea 
lui Pilat. (2) Şi au început să-L pârască, zicând: Pe Acesta L-am găsit 
răzvrătind neamul nostru şi împiedicând să dăm dajdie Cezarului şi 
zicând că El este Hristos, rege 2. (3) Iar Pilat L-a întrebat, zicând: Tu eşti 
regele iudeilor? 3 Iar El răspunzând, a zis: Tu zici. (4) Şi Pilat a zis către 
arhierei şi către mulţimi 4 : Nu găsesc nici o vină în Omul acesta. (5) Dar 
ei stăruiau 5, zicând că întărâtă poporul, învăţând prin toată Iudeea, 
începând din Galileea până aici. 

(23,1) Matei 27, 2 / Marcu 15,1 / Ioan 18,28 (23, 2) Ieremia 38, 4 / Matei 17,25; 22,21 / 
Marcu 12,17 / Ioan 19,12 (23, 3) Matei 27,11 / Marcu 15, 2 / Ioan 18, 33 / 

1 Timotei 6,13 / Apocalipsa 1, 5 (23, 4) 1 Petru 2, 22 (23,5) Amos 7,10 
Arătat se împotrivesc adevărului, căci unde a oprit Iisus să nu dea 

dajdie Cezarului - de vreme ce mai vârtos, ca o datorie, a o da înapoi a 
poruncit, aşa zicând: „Daţi înapoi cele ce sunt ale Cezarului, Cezarului"? 
(Matei 22,21; Marcu 12,17; Luca 20,25) Şi cum întărâta norodul? Oare ca şi 
cum Se ispitea să răpeascăJmpJrăţia? 6 Dar aceasta cu totul este de necrezut. 
Pentru că şi vrând norodul să-L facă împărat, El cunoscând [aceasta], S-a 
dat în lături (Ioan 6, 15). Pentru aceasta şi Pilat pricepând năpăstuirea, 
mărturiseşte că: „Nu găsesc nici o vină în Omul acesta". 

Şi mi se pare mie că şi întrebarea aceasta care o face către Hristos, spre 
a râde de năpăstuire o săvârşeşte, căci batjocoreşte lucrul, zicând: „Tu eşti 
împăratul Iudeilor?", ca şi cum aceasta ar fi zis: „Tu Cel sărac, Cel de 
rând, Cel gol, Cel fără de nici un ajutor eşti pârât că pofteşti împărăţie?" 
Iar aceste graiuri sunt ale unuia ce râdea - precum am zis - de cei Care-L 

1 în ediţia de la 1805, titlul capitolului este: „Pentru ducerea Mântuitorului la Pilat. 
Pentru defăimarea lui Iisus de către Irod. Pentru femeile ce plângeau. Pentru răstignirea iui 
Iisus. Pentru tâlharul ce s-a:pocăit. Pentru îngroparea lui Hristos". 

2 în ediţia de la 1805, în loc de „rege", se găseşte „împărat". 
3 în ediţia de la 1805, în loc de „Tu eşti regele iudeilor?", se găseşte „Tu eşti împăratul 

jidovilor?" 
4 în ediţia de la 1805, în loc de „mulţimi", se găseşte „norod". 
5 în ediţia de la 1805, în loc de „dârei stăruiau", se găseşte „iar ei se întăreau". 
6 Adică să răpească dregătoria împărăţiei pământeşti. 
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pârâu pe Domnul Hristos pentru acestea Căci plăsmuiesc ei că Acela, Care 
este atât de gol şi de rând, Se ispiteşte la un lucru ca acesta, care are trebuinţă 
şi de mulţi bani, [încă] şi de mulţi ajutători. 

Iar ei, neavând nici o altă ajutorinţă [sprijinire] în năpăstuirea ce-I 
făceau, glasurile şi le uneltesc spre ajutor; şi strigă asupra lui Dumnezeu 
Cuvântul, „zicând că întărâtă", adică spre răzmeriţă asmuţă norodul, şi 
nu numai într-o parte a ţării, ci din Galileea a început şi a ajuns până aici, 
prin mijlocul Iudeii trecând. Şi mi se pare mie că nu aşa de rând pomenesc 
de Galileea, ci spre frică turburându-1 pe Pilat, căci galileienii întru acest 
fel sunt pururea, turburători - şi de noi izvodiri se apucă. Precum a fost şi 
Iuda Galileianul, întru a cărui pomenire se vede că l-au aruncat aceştia pe 
Pilat, ca şi cum ar fi zis astfel: „Socoteşte, o, ighemoane, pe Iuda Galileianul, 
care multă supărare a dat romanilor, stârnind spre răzvrătire nu puţină 
parte din norod; întru acest fel este şi Acesta, pe Care se cuvine a-L lipsi 
din mijloc [a-L omorî]". 

23, 6-17: Şi Pilat auzind 7, a întrebat dacă Omul este galileian. (7) Şi 
aflând că este de sub stăpânirea lui Irod, L-a trimis la Irod, care era şi el 
în Ierusalim în acele zile. (8) Iar Irod, văzând pe Iisus, ş-a bucurat foarte, 
că de multă vreme dorea să-L cunoască, pentru că auzise despre El, şi 
nădăjduia să vadă vreo minune săvârşită de El. (9) Şi L-a întrebat Irod 
multe lucruri 8, dar El nu i-a răspuns nimic. (10) Şi arhiereii şi cărturarii 
erau de faţă, învinuindu-L foarte tare 9. (21) Iar Irod, împreună cu ostaşii 
săi, batjocorindu-L şi luându-L în râs, L-a îmbrăcat cu o haină străluci
toare 1 0 şi L-a trimis iarăşi la Pilat. (22) Şi în ziua aceea, Irod şi Pilat s-au 
făcut prieteni unul cu altul, căci mai înainte erau în duşmănie 1 1 între ei. 
(23) Iar Pilat, chemând arhiereii şi căpeteniile şi poporul, (14) a zis către 
ei: Aţi adus la mine pe Omul acesta, ca pe un răzvrătitor al poporului; 
dar iată eu, cercetându-L 1 2 în faţa voastră, nici o vină n-am găsit în acest 
Om, din cele ce aduceţi împotriva Lui. (15) Şi nici Irod n-a găsit, căci L-a 

7 în ediţia de la 1805, în loc de „auzind", se găseşte „auzind de Galileea". 
8 în ediţia de la 1805, în loc de „L-a întrebat Irod multe lucruri", se găseşte „L-a 

întrebat Irod cu cuvinte multe" . 
9 în ediţia de la 1805, în loc de „învinuindu-L foarte tare", se găseşte „pârându-L 

cu deadinsul". 
1 0 în ediţia de la 1805, în loc de „haină strălucitoare", se găseşte „veşmânt.lumina t". 
1 1 în ediţia de la 1805, în loc de „erau în duşmănie" , se găseşte „erau învrăjbiţi". 
1 2 în ediţia de la 1805, în loc de „cercetându-L", se găseşte „întrebându-L". 
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trimis iarăşi la noi 1 3 . Şi iată, El n-a săvârşit nimic vrednic de moarte. (16) 
Deci, pedepsindu-L, II voi elibera 1 4. (17) Şi trebuia, la praznic, să le eli
bereze 1 5 un vinovat. 

(23, 7) Psalm 34,7 / Luca 31,1 (23,8) Matei 14,1 / Marcu 6,14 / Luca 9,9 (23,9) Matei 27,12 
(23,11) Isaia 53, 3 (23.12) Faptele Apostolilor 4 ,27 (23,14) Matei 27,23 / Marcu 15,14 / 

Luca 23,1-4 / Ioan 18,38; 19, 4 (23,17) Matei 27,15 / Marcu 15, 6 / Ioan 18, 39 
Urmând legea romanilor, Pilat îl trimite pe Domnul la Irod, pentru că 

acea lege poruncea ca fiecare să fie judecat de stăpânitorul ţării sale. Pentru 
aceasta şi pe Iisus, ca pe un galileian, îl trimite la eparhul [stăpânitorul] 
Galileii. Iar Irod s-a bucurat de aceasta, nu [din pricină] că voia să 
dobândească ceva de suflet folositor dintru a-L vedea pe Iisus, ci, fiindcă, 
auzind despre El că este înţelept şi făcător de minuni, avea poftă nebună 
- cu iubirea de deşertăciune bolind şi el - ca să-L vadă pe acest ciudat Om 
şi să-L audă ce zice. Au, doară, nu cu unele ca acestea şi acum bolim mulţi? 1 6 

1 3 în ediţia de Ia 1805, în loc de „Şi nici Irod n-a găsit, căci L-a trimis iarăşi la noi" , 
se găseşte „Ci nici Irod, că v-am trimis pe voi la el" . 

1 4 în ediţia de la 1805, în loc de „pedepsindu-L, îl voi elibera", se găseşte „certându-L, 
îl voi slobozi". 

1 3 în ediţia de la 1805, în loc de „elibereze", se găseşte „slobozească". 
1 6 A m putea spune că astăzi, această iubire de deşertăciune este promovată şi 

instituţionalizată prin toate structurile mass-media. în acest sens, se cuvine să ştim şi care 
este încununarea acestei boliri. De la Sfântul Lavrentie al Cernigovului (1868 - t l 9 5 0 ) ne-au 
rămas aceste cuvinte: „Antihrist va cunoaşte toate vicleniile diavoleşti şi va face false minuni. 
Pe el îl va asculta şi îl va vedea, în acelaşi timp, întreaga lume. Fericit şi preafericit va fi 
omul care nu va dori şi nu va vedea faţa spurcată a lui Antihrist. Cine va vedea şi va 
asculta cuvântul hulitor de Dumnezeu a lui Antihrist, făgăduinţele pentru toate bunurile 
pământeşti, acela va fi ademenit şi va merge cu închinăciune înaintea lui şi împreună cu el 
va pieri şi va arde în focul cel veşnic". Arhiepiscopul Simeon, arhiepiscopul Teodosie, 
episcopul Iacob şi arhimandritul Teofan (contemporani ai Cuviosului) l-au întrebat pe 
Sfântul Lavrentie: „Cum vor fi toate acestea?" Stareţul le-a răspuns cu lacrimi: „în locurile 
cele sfinte va fi necurăţia pustiirii şi se vor arăta mârşavii ademenitori ai lumii, care vor 
înşela oamenii care s-au lepădat de Dumnezeu şi care vor săvârşi false minuni. După ei se 
va arăta Antihrist şi toată lumea îl va vedea deodată". Părinţii l-au întrebat pe Sfânt: „Unde? 
în locurile sfinte? în biserică?" Cuviosul a răspuns: „Nu în biserică, ci în fiecare casă. în 
colţul unde stau acum sfintele icoane vor sta maşini ademenitoare, care vor înşela oamenii. 
Mulţi vor spune: trebuie să vedem şi să auzim noutăţile. în aceste noutăţi se va arăta 
Antihrist" (Sfântul Lavrentie al Cernigovului - viaţa, învăţăturile, minunile şi acatistul, ed. 
Bunavestire,' Galaţi, 2003, pp. 157-158). între cele peste un miliard de pagini care pot fi 
accesate pe internet, se află şi cele ale următoarelor portaluri: www.maitreya-edu.com, 
www.partageinternational.com şi xvwxv.shareinternational.com. Mesajul principal al acestor 
site-uri este propovăduirea lui Maitreya în aceste pagini web, exponentul şi încununarea 
gândirii New Age, „Lord Maitreya", ne este dezvăluit în toată „splendoarea" întunecată 
a puterilor sale, puteri şi lucrări ce urmează să ni se „reveleze" în viitorul apropiat, când el va 

http://www.maitreya-edu.com
http://www.partageinternational.com
http://xvwxv.shareinternational.com
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Aşadar, poftea şi el să vază vreun semn de la Iisus, nu ca să creadă, ci ca 
să-şi veselească vederea, precum în privelişti 1 7 îi vedem pe circari că arată 
năluciri, cum că înghit şerpi şi săbii şi altele ca acestea, şi ne minunăm. 
Căci mai-mai că socotea [Irod] că şi Iisus întru acest fel este. „Şi L-a întrebat 
Irod cu cuvinte multe" pe El, oarecum aşa cu luare în râs purtându-se 
către El, şi atotcuprizător să zic: barjocorindu-L pe El. Pentru aceasta şi 
Iisus nimic nu-I răspunde lui [Irod], căci ştia când se cuvine a răspunde 
Cel Care pe toate cu socotinţă le-a făcut - şi este mărturisită aceasta de 
David: „îşi va tocmi cuvintele sale întru judecată" (Psalm 111, 5) 1 8 . Căci 
ce trebuinţă este a-i răspunde celui care nu întreabă ca să se înveţe? Şi ce 
folos este a pune „mărgăritare înaintea porcilor"? (Matei 7,6) Ci mai vârtos 
- prectmvşi mai sus am zis i g - al iubirii de oameni este a tăcea întru unele 
ca acestea, căci cuvântul cel ce s-a grăit, pe lângă aceea că nu a folosit cu 
nimic, încă şi de mai mare osândă pricinuitor le este celor ce nu iau aminte. 

Dar, lui Pilat, fiindcă este mai cu cunoştinţă decât Irod, îi răspunde 
Domnul, cu toate că nu prea arătat; căci întrebându-L acela: „Tu eşti 
împăratul iudeilor?", ce îi răspunde Domnul? „Tu zici". Iar acest grai, de 
mijloc are oarecum înţelesul, căci poate să se înţeleagă aşa: „Cu adevărat, 
E u sunt, tu ceea ce este [adevărat] ai zis", dar poate şi în alt chip a se 
înţelege: „Eu nu zic, tu zici, stăpânire ai, şi zici". Iar lui Irod, nici câtuşi de 
cât [puţin.] nu-i răspunde Domnul, ca unuia care era întru totul batjocoritor. 
Căci cu adevărat, după cum zice Isaia: „seminţei celei rele, fiilor celor 
fărădelege" - iudeilor celor de atunci - „şi zapcii îi necăjeau, asuprindu-i, 
şi batjocoritori îi stăpâneau pe e i " 2 0 . Şi că tocmai cu acest ţel de a-L 

veni pe pământ. Pentru orice o m de bun simţ, lucrurile afirmate în site-urile menţionate 
mai sus ridică serioase semne de întrebare. Ni se spune, la un moment dat, că în „Ziua 
Declaraţiei", toate televiziunile din lume se vor interconecta pentru a transmite mesajul 
acestuia. Cei care nu vor privi la televizor îi vor primi mesajul mental, telepatic (adică fie 
prin nălucire, fie prin insuflare drăcească). Cine este Maitreya, sau mai bine zis cine se va 
arăta el a fi în exterior, se va vedea atunci când se va arăta întregii lumi şi îşi va spune: 
„World Teacher" („învăţătorul Lumii") . Cine va fi el înlăuntru se va pricepe de către cei 
care vor să priceapă şi să ia aminte. Cei care vor să priceapă vor cere; cine va cere va 
primi; cine va primi va înţelege întru darul lui Dumnezeu, Adevăratul Dumnezeu -
Cela Care ne-a grăit: „Unul este învăţătorul vostru: Hristos, iar voi toţi sunteţi fraţi" 
(Matei 23, 8) şi „Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece" (Matei 24, 
35; Marcu 13, 31; Luca 21, 33). 

?' Aici cu sensul de spectacole, reprezentaţii. 
l s în ediţia 1988 se găseşte: „îşi rânduieşte vorbele sale cu judecată". 
w Vezi sfârşitul tâlcuirii de la Luca 22, 63-71. 
2 0 Vezi Isaia 1, 4; 3 , 1 2 . 
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batjocori şi de a-L lua în râs poftea să-L vadă pe Iisus şi să vadă semn de la 
El, şi cu acest fel de socoteală îl întreba pe El, a adeverit sfârşitul lucrului. 
Căci, după ce L-au batjocorit şi au râs de El - şi nu numai el, ci şi ostaşii 
lui, lucru ce este mai presus decât toată ocara - L-au slobozit. Şi, 
îmbrăcându-L într-un „veşmânt luminat", L-au trimis pe El la Pilat. 

Iar tu vezi pe diavolul că pretutindenea prin cele ce le face se împiedică, 
întrucât face batjocurile şi ocările acestea împotriva lui Hristos: iar dintru 
acestea mai mult se arată adevărul, căci prin cele ce îl batjocoresc, prea 
arătat se mărturiseşte că nu este turburător [răzvrătitor] şi potrivnic 
Domnul. Căci de ar fi fost [Domnul] de acest fel, nu ar fi făcut ei derâdere, 
stându-le asupra atâta de mare primejdie şi ridicare de răzmeriţă 
bănuindu-se de la tot norodul - şi mai vârtos, de la un norod atât de mare 
şi care atât de mult se îndulcea întru noi izvodiri. 

Iar „Irod şi Pilat s-au făcut prieteni unul cu altul", căci a-1 trimite 
Pilat pe cel ce-i era supus lui Irod la dânsul, începătură de prieteşug s-a 
părut, ca şi cum Pilat nu ar fi luat privilegiile lui Irod 2 1. 

însă vezi-1 pretutindenea pe diavolul, că şi pe cele despărţite le 
împreunează, ca numai lui Hristos să-I gătească moartea, şi o unire 
alcătuieşte şi pe vrăjmaşi îi împrieteneşte. Aşadar, nu ne ruşinăm noi, dacă 
acesta şi pe vrăjmaşi îi împacă, pentru ca pe Hristos să-L omoare, iar noi, 
pentru mântuirea noastră, nici măcar pe prieteni, întru prietenia cea către 
noi nu îi vom păzi? 

Iar după ce [Domnul] a fost trimis din nou la Pilat, socoteşte cum 
iarăşi a strălucit adevărul. Zice Pilat: „Mi-aţi adus pe Omul Acesta, ca pe 
Cel Care răzvrăteşte norodul - şi nimic vrednic de moarte nu aflu întru 
El, ci încă nici Irod". Vezi? Fără de îndoială că mărturia a doi oameni este 
adevărată, şi mai vârtos a unuia care e ighemon [Pilat] şi a altuia care este 
tetrarh [Irod]. Zice: „Nici eu, nici împăratul Irod nu am aflat vreo vină 
întru El " . Ce vor răspunde către acestea iudeii? înşişi judecătorii 
mărturisesc că fără de vină este Omul, căci voi, pârâşii, nu aţi adus în 

2 1 Despre prieteşugul dintre Irod şi Pilat, Sfântul Maxim Mărturisitorul zice: „(72) 
Când îl vezi p e Irod şi pe Pilat.împrietenindu-se pentru omorârea lui Iisus, gândeşte-te 
la întâlnirea într-un gând a dracului desfrânării şi al slavei deşarte, pentru a omorî raţiunea 
virtuţii şi a cunoştinţei. Căci dracul iubirii de slavă deşartă, făţărnicindu-se că iubeşte 
cunoştinţa duhovnicească, o trimite dracului desfrânării. Iar cel al desfrânării, făţărnicind 
curăţenia prin renunţare, o trimite dracului slavei deşarte [...] (73) Irod are înţelesul 
cugetului trupesc; Pilat al percepţiei prin simţuri [...] (74) Irod ţine locul lucrării patimilor. 
Pilat, pe al deprinderii amăgite de e le" (Filocalia românească, Capete gnostice, voi. 2, ed. 
Humanitas, Bucureşti, 1999, p. 154). 
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mijloc nici un martor căruia se cuvine a-i crede! O, cum biruieşte adevărul! 
Tace Iisus şi mărturisesc pentru El vrăjmaşii; strigă iudeii şi pentru 
învinuirile lor nu este nimeni care să dea mărturie. Iar Pilat era molatic şi 
nicidecum nu le stătea împotrivă iudeilor pentru a apăra adevărul, căci se 
temea de năpăstuiri, ca, nu cumva, să fie pârât că a slobozit pe potrivnicul 
[împărăţiei romanilor]. Căci nu s-a învăţat a zice: „Iar de frica voastră nu 
ne vom teme, ci Domnul, Acela îmi va fi Mie frică" 2 2 (Isaia 8, 12-13). 
Grăieşte Pilat: „Deci, certându-L", adică înţelepţindu-L prin toiege, „îl 
voi slobozi". 

Şi trebuia ca romanii să le sloboadă la praznic un vinovat, făcând hatâr 
iudeilor. Căci după ce s-au împăcat romanii şi s-au făcut prieteni cu iudeii, 
le-au dat voie să petreacă după obiceiurile şi legile lor, iar la iudei era 
obicei părintesc, a-i cere de la stăpânitori pe cei osândiţi - precum şi de la 
Saul l-au cerut pe Ionatan. Iar de nu ştii istoria aceasta, citeşte Cartea întâi 
a împăraţilor şi o vei afla pe ea (1 Regi 14,42-45). 

23, 18-27: Dar ei, cu toţii, au strigat, zicând: Ia-L pe Acesta şi 
eliberează-ne 2 3 pe Baraba, (19) care era aruncat în temniţă pentru o 
răscoală făcută în cetate şi pentru omor. (20) Şi iarăşi le-a vorbit Pilat, 
voind să le elibereze 2 4 pe Iisus. (21) Dar ei strigau, zicând: Răstigneşte-L! 
Răstigneşte-L! (22) Iar El a zis a treia oară către ei: Ce rău a săvârşit 
Acesta? Nici o vină de moarte nu am aflat întru El. Deci, pedepsindu-L 2 5, 
îl voi elibera. (23) Dar ei stăruiau, cerând cu strigăte mari ca El să fie 
răstignit, şi strigătele lor au biruit 2 6. (24) Deci, Pilat a hotărât să se 
împlinească 2 7 cererea lor. (25) Şi le-a eliberat pe cel aruncat în temniţă 
pentru răscoală şi ucidere, pe care îl cereau ei, iar pe Iisus L-a dat în 

2 2 „ N u numiţi uneltire tot ceea ce poporul acesta socoteşte uneltire, şi nu vă temeţi , 
nici n u vă înfricoşaţi de ceea ce se tem ei. Numai pe Domnul Savaot socotiţi-L sfânt, 
de El să vă temeţi şi să vă înfricoşaţi. El va fi pentru voi piatră de încercare şi stâncă 
de poticnire pentru cele două case ale lui Israil, cursă şi laţ pentru cei ce locuiesc în 
Ierusalim. Şi mulţi se vor poticni, vor cădea şi se vor sfărâma, vor fi prinşi în cursă şi 
vor fi duşi în robie ! " (Isaia 8, 12,15) 

2 3 î n ediţia de la 1805, în loc de „eliberează-ne", se găseşte „ne slobozeşte n o u ă " . 
2 4 î n ediţia de la 1805, în loc de „elibereze", se găseşte „slobozească". 
2 5 în ediţia de la 1805, în loc de „pedepsindu-L", se găseşte „certându-L". 
2 5 în ediţia de la 1805, în loc de „şi strigătele lor au biruit" , se găseşte „şi se întăreau 

glasurile lor şi a arhiereilor". 
2 7 î n ediţia de la 1805, în loc de „ahotărât să se împlinească" , se găseşte „a judecat 

să s e facă". 
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voia lor 2 8 . (26) Şi pe când î l duceau, oprind 2 9 pe un oarecare Simon 
Cirineul, care venea din ţarină, i-au pus crucea, ca să o ducă în urma lui 
Iisus. (27) Iar după El venea mulţime multă de popor şi de femei, care 
se băteau în piept 3 0 şi îl plângeau. 

(18) Matei 27, 20 / Marcu 15,11 / Ioan 18,40 / Faptele Apostolilor 9,14 (23,19-25) Matei 
27,16-27 / Marcu 15,7-15 / Ioan 19,1-16 (23, 26) Matei 27, 32 / Marcu 15, 21 

Ce este mai rău decât aceasta? Neamul cel sfânt spre ucidere se turba, 
Pilat cel de alt neam, oprea uciderea - cele de sus, jos s-au întors 3 1 . Şi zic 
ei: „Ia-L pe Acesta, şi slobozeşte-ne pe Baraba" , care, căpetenie de 
răzmeriţă şi ucigaş fiind, a fost aruncat în temniţă. Şi la cea de a treia 
strigare îl slobozeşte Pilat [pe Baraba]; şi de trei ori strigă aceia asupra lui 
Hristos ca, întru adevăr, prin cea de-a treia strigare a lor să facă încredinţată 
turbarea lor spre ucidere. Şi „de Cel sfânt şi drept s-au lepădat" - precum 
zice fericitul Petru - „şi au cerut să li se dăruiască lor bărbat ucigaş" 
(Faptele Apostolilor 3,14); căci pe cel asemenea lor îl iubesc, pentru aceasta 
şi împreună cu el se fac părtaşi, ridicându-se şi ei împotriva romanilor şi 
făcându-se pricinuitori de nenumărate ucideri şi de a lor pierzare. 

Iar acestea şi mai înainte le spune Domnul şi prin Ieremia: „Părăsit-am 
casa mea, lăsat-am moştenirea Mea; dat-am moştenirea Mea în mâinile 
vrăjmaşilor. Făcutu-s-a moştenirea Mea pentru Mine ca un leu din pădure, 
ridicându-şi glasul împotriva Mea, şi de aceea am urât-o" (Ieremia 12,7-8). 
Şi iarăşi, Osea: „Vai de ei, că au fugit de Mine! Ticăloşi sunt, căci au făcut 
păgânătate asupra Mea! Eu i-am izbăvit pe ei, iar ei au grăit asupra Mea 
mincinoase. Şi vor cădea în ascuţişul săbiei boierii lor pentru nepedepsirea 
limbii lor" (Osea 7, 23,16). 

Deci, se aduce Iisus şi mai întâi au pus pe El Crucea şi, purtând-o, a 
ieşit, că nici nu primea cineva dintre ceilalţi să o ţină pe aceasta, fiindcă 
şi lemnul îl socoteau blestemat 3 2 (Deuteronom 21, 22-23). Apoi, aflând pe 

2 8 în ediţia de la 1805, în loc de „în voia lor", se găseşte „după voia lor". 
2 9 în ediţia de lâ 1805, în loc de „oprind", se găseşte „prinzând". 
3 0 în ediţia de la 1805, în loc de „se băteau în piept", se găseşte „plângeau şi se 

tânguiau". 
3 1 Adică s-au făcut cu susu-n jos. 
3 2 „De se va găsi la cineva vinovăţie vrednică de moarte şi va fi omorât, spânzurat 

de copac, trupul lui să nu rămână peste noapte spânzurat de copac, ci să-1 îngropi tot 
în ziua aceea, căci blestemat este înaintea Domnului tot cel spânzurat pe lemn şi să nu 
spurci pământul tău pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-1 dă moştenire" (Deuteronom 
21, 22-23). 
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Lin oarecare Simon CirineuL au pus pe acesta Crucea, silind pe acel om 
şi ca pe oarecare ispită asupră-i punându-o pe aceasta, de la care ceilalţi 
se întorceau. 

Şi nu puţină sfătuire [învăţătură] ni se arată dintru aceasta, deoarece 
„Cruce" este omorârea şi nelucrarea şi nemişcarea patimilor, pentru că 
acela care se răstigneşte şi se pironeşte, este nelucrător. Deci, învăţătorul 
cel după Hristos, dator este întâi a ridica el Crucea şi a-şi pătrunde trupul 
său cu frica lui Dumnezeu şi prin nepătimire a se face strălucit, apoi, aşa, 
şi pe ascultători a o pune pe aceasta - Crucea, adică - , căci „Simon" se 
tâlcuieşte „ascultare". 

Şi se plineşte şi aici cuvântul Isaiei: „a Cărui stăpânire este peste 
umărul Lui" (Isaia 9, 5), că „stăpânire" a Domnului şi „împărăţie" este 
Cracearcăci zice Pavel: „S-a smerit pe Sine, ascultător făcându-Se până 
la moarte, şi încă moarte pe Cruce. Pentru aceea, şi Dumnezeu L-a 
preaînălţat şi I-a dăruit Lui nume, care este mai presus de orice nume" 
(Filipcni 2, 8-9). Deci, dacă lui Iisus i s-a făcut Crucea [pricină de] înălţare 
şi slavă, cu cuviinţă se zice că este „stăpânire a Lui", adică dregătorie 
stăpânească şi semn al stăpânirii. Căci, aşa precum boierii sfetnici au 
însemne ale boierilor: unii brâie, iar alţii caftane, tot aşa şi Domnul Crucea 
o face Semn al împărăţiei Sale. 

Şi de vei socoti [cumpăni„cugeta], vei afla că în alt chip nu împărăteşte 
Iisus întru noi, fără numai prin reaua pătimire; căci aceia care întru desfătări 
petrec, sunt vrăjmaşi ai Crucii. Şi poate fi ascultător al lui Hristos şi a 
ridica Crucea Lui, acela care este lucrător al faptei celei bune, „care vine 
din ţarină", care lasă lumea aceasta ce este „ţarină" şi lucrurile cele ce 
sunt într-însa şi merge la Ierusalimul cel de Sus, care este slobod. 

încă şi aceea, că „venea" după Hristos „mulţime multă de popor şi 
de femei", însemnează cum că mulţime multă de iudei, pe urmă, după 
Cruce - că aceasta înseamnă „veneau după El" - vor crede întru El; încă şi 
femei multe. Citeşte, aşadar, Faptele Apostolilor şi vei vedea „mii" din cei 
care cred. (2, 41; 4, 4; 21, 20). ' 

însă nu cumva încă şi aceea „a plânge şi a se tângui" femeile cele care 
mergeau după Iisus ne va fi de folos nouă la îndreptarea năravului 
[purtărilor]? Căci „femeie" este sufletul cel neputincios. Acesta, de va primi 
zdrobire de inimă prin pocăinţă şi va plânge şi se va tângui, atunci, cu 
adevărat, merge după Hristos, Cel Care Se răstigneşte şi pătimeşte pentru 
mântuirea noastră. 
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23, 28-31: Şi întorcându-Se către ele, Iisus le-a zis: Fiice ale 
Ierusalimului, nu Mă plângeţi pe Mine, ci pe voi plângeţi-vă şi pe copiii 
voştri. (29) Căci iată, vin zile în care vor zice: Fericite sunt cele sterpe şi 
pântecele care n-au născut şi sânii care n-au alăptat! 3 3 (30) Atunci vor 
începe să spună munţilor: Cădeţi peste noi; şi dealurilor: Acoperiţi-ne. 
(31) Căci, dacă fac acestea cu lemnul verde, cu cel uscat 3 4 ce va fi? 

(23,28-29) Isaia 54,1 / Osea 9,14 / înţelepciune 3,13 / Matei 24,19 / Marcu 13,17 / 
Luca 21,23 (23,30) Isaia 2,19 / Iosua 10, 8 / Apocalipsa 6,16; 9, 6 

(23, 31) Pilde 11, 31 / Iezechiil 20,17; 21, 3-4 
Femeile - că iubitor de lacrimi şi mult plângăcios este neamul acesta -

ca şi cum oarecare mare rău I Se întâmplase Domnului, plâng, arătându-şi 
împreună pătimirea, [încă] şi pentru nedreptate tânguindu-se. Iar El nu le 
primeşte, ci mai vârtos le ceartă pe dânsele; că de bunăvoie pătimea El, iar 
pe Cel Care de bunăvoie pătimeşte - şi pentru mântuirea a toată firea - nu 
se cuvine a plânge, ci a plesni cu mâinile [a bate din palme] şi a aduce 
laudă. Căci prin Cruce şi moartea s-a stricat; [încă] şi iadul s-a robit. Iar 
plângerile le aduc mângâiere nu celor ce pătimesc de bunăvoie, ci acelora 
care fără de voie suferă. Deci, le ceartă Domnul pe ele care se tânguiau 
pentru El şi le sfătuieşte să-şi abată privirea către relele cele ce vor fi şi 
pentru acelea să se tânguie, când femeile îi vor frige pe fiii lor fără de 
milostivire - şi pântecele cel ce a născut, acelaşi, iarăşi pe cel născut, cu 
ticăloşie îl va primi 3 5. 

„Căci, dacă întru Mine, unele ca acestea au săvârşit romanii, întru 
Mine «lemnul cel verde», cel rodit şi pururea înverzit şi pururea viu prin 
Dumnezeire, şi care prin roadele învăţăturii Mele îi hrănesc pe toţi, întru 
voi, în norod zic, în «lemnul cel uscat», care este lipsit de toată dreptatea 
cea făcătoare de viaţă, şi nici o roadă nu aduce, ce nu va săvârşi? Că de aţi 
fi avut vreo lucrare a faptei bune pricinuitoare de viaţă, poate v-aţi fi 
învrednicit măcar de puţină milostivire. Iar acum, ca un «lemn uscat», 
spre ardere şi spre stricăciune veţi fi". 

23, 32-38: Şi erau duşi şi alţii, doi făcători de rele, ca să-i omoare 3 6 

împreună cu El. (33) Şi când au ajuns la locul ce se cheamă al Căpăţânii, 

3 3 în ediţia de la 1805, în loc de „sânii care n-au alăptat" , se găseşte „ţâţele care 
n-au aplecat". 

3 4 în ediţia de la 1805, în Ioc de „cu cel uscat", se găseşte „dar în cel uscat". 
3 5 Vezi anexa editorială: Pătimirile iudeilor din vremea Cezarului Gaius Caligula (anii 

37-41) şi până la*dărâmarea Ierusalimului din vremea lui Tit (anul 70) - descrise după Eusebiu 
de Cezareea şi Iosif Flaviu, din volumul de faţă. 

3 6 în ediţia de la 1805, în loc de „omoare" , se găseşte „piarză". 
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L-au răstignit acolo pe El şi pe făcătorii de rele, unul de-a dreapta şi altul 
de-a stânga. (34) Iar Iisus zicea: Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac. Şi 
împărţind hainele Lui, au aruncat sorţi. (35) Şi sta poporul privind, iar 
căpeteniile îşi băteau joc de El 3 7, zicând: Pe alţii i-a mântuit; să Se mântuiască 
şi pe Sine însuşi, dacă El este Hristosul, alesul lui Dumnezeu. (36) Şi îl 
luau în râs şi ostaşii care se apropiau, aducându-I oţet, (37) şi zicând: Dacă 
Tu eşti regele iudeilor, mântuieşte-Te pe Tine însuţi! (38) Şi deasupra Lui 
era scris cu litere 3 8 greceşti, latineşti şi evreieşti: Acesta este regele 3 9 iudeilor. 

(23,32) Isaia 2,19; 53,12 / Matei 27, 38 / Marcu 15,27 / Ioan 19,18 (23,33).Matei 27, 33 / 
Marcu 15,22 / Ioan 19,17 (23, 34) Psalm 21,20 / Matei 5,44; 27, 35 / Marcu 15, 24 / 

Ioan 19,23 / Faptele Apostolilor 3,17; 7, 60 (23, 35-38) Psalm 21,19; 34,15 / 
Matei 27,34-42 / Marcu 15,22-32 / Ioan 19,19-30 / 1 Corinteni 4 ,12 

Vrând diavolul să aducă asupra Domnului rea bănuială şi necinste, 
făcea a fi răstigniţi împreună cu El şi tâlhari. Dar vezi cum şi de unul s-a 
lipsit, şi aceasta cu prisosinţă s-a făcut spre mai multă slavă a Domnului. 
Căci crucile acelora nici n-au fost căutate, iar de a Acestuia toată lumea se 
atârnă. Şi luminat de aici se arată că Domnul nu este fărădelege [nelegiuit], 
precum sunt tâlharii, ci a toată dreptatea începător [izvorâtor, temeluitor]. 

Şi îl aduc pe El „la locul Căpăţânii", unde zic că este îngropat 
strămoşul [Adam], ca unde s-a făcut prin lemn căderea, acolo să se facă şi 
cea prin lemn sculare [ridicare]. 

Iar Iisus, mulţime de blândeţe arătând, Se roagă pentru dânşii, zicând: 
„Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac". Şi, cu adevărat, li s-ar fi iertat lor 
păcatul, dacă pe urmă nu ar fi rămas întru necredinţă. 

Dar pentru care pricină „împărţesc hainele Lui"? Poate şi având 
trebuinţă mulţi de dânsele, dar poate - care este şi mai adevărată - spre 
ocară şi batjocură făcându-le acestea Căci ce lucru scump puteau vedea 
în hainele Lui? Aşadar, râzând şi ocărând făceau unele ca acestea. 

Căci, dacă îşi băteau joc de El căpeteniile, ce se cuvine a socoti pentru 
norodul cel de obşte? „Pe alţii i-a mântuit; să Se mântuiască şi pe Sine 
însuşi, dacă El este Hristosul, alesul lui Dumnezeu". Acestea le zicea 
printr-înşii diavolul. Căci, precum pe aripa templului (Matei 4, 6), aşa şi 
aici, unele ca acestea spune, pizmuind mântuirii celei prin Cruce şi voind 
să o împiedice pe aceasta, cu toate meşteşugirile cele ce îi erau cu putinţă. 

3 7 în ediţia de la 1805, în loc de „Şi sta poporul privind, iar căpeteniile îşi băteau 
j o c de El" , se găseşte „Şi sta norodul de privea şi îşi băteau joc de Dânsul şi boierii 
împreună cu dânşii". 

3 8 în ediţia de la 1805, în loc de „litere", se găseşte „slove". 
3 9 în ediţia de la 1805, în versetele 37-38, în loc de „rege", se găseşte „împărat" . 
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Iar „oţet" îi aduceau lui ostaşii, ca şi cum i-ar fi slujit unui împărat 
pentru a bea. 

Şi vezi şi alt meşteşug al diavolului întors împotriva sa Căci el cu trei 
feluri de „slove" făcea oarecum vădită scularea împotrivă [răzvrătirea] a lui 
Hristos, ca de nimeni din cei ce treceau să nu fie neştiut: „Pentru aceasta este 
spânzurat [pe Cruce], căci Se făcea pe Sine împărat". Iar aceasta, cu toate că 
nu o înţelegea cel înţelept [iscusit] spre a face rău [diavolul], semn era că, cele 
mai tari neamuri - precum erau romanii - şi mai înţelepţi - precum erau elinii 
- şi mai cinstitori de Dumnezeu - precum era neamul evreilor - sub împărăţia 
lui Iisus se vor supune şi ÎI vor propovădui pe El. Pentru aceasta, am zis încă 
şi în Evanghelia cea de la Ioan mai multe şi mai înalte. 

23,39-43: Iar unul dintre făcătorii de rele 4 0 răstigniţi, îl hulea zicând: 
Nu eşti tu Hristosul? Mântuieşte-Te pe Tine însuţi şi pe noi 4 1 . (40) Şi 
celălalt, răspunzând, îl certa, zicând: Nu te temi tu de Dumnezeu, că 
eşti în aceeaşi osândă? (41) Şi noi pe drept, căci noi primim cele cuvenite 
după faptele noastre; Acesta însă n-a făcut nici un rău. (42) Şi zicea lui 
Iisus: Pomeneşte-Mă Doamne, când vei veni întru împărăţia Ta. (43) Şi 
Iisus i-a zis: Adevărat grăiesc ţie, astăzi vei fi cu Mine în Rai 4 2 . 

(23, 39) Matei 27,44 / Marcu 15,32 (23, 42) Facere 40,14 (23, 43) Matei 16, 28 
Cum zic ceilalţi Evanghelişti că amândoi tâlharii îl ocărau pe El? (Matei 

27,44; Marcu 15,32) Prin urmare este că mai întâi amândoi îl ocărau pe El, 
apoi unul din ei, priceput fiind, a cunoscut bunătatea şi Dumnezeirea lui 
Iisus din glasul pe carele îl săvârşea pentru cei ce-L răstigneau: „Părinte, 
iartă-le lor, că nu ştiu ce fac" (Luca 23,34). Căci glasul acesta nu este numai 
plin de toată iubirea de oameni, ci şi multă stăpânire arată. Căci nu â zis 
[Mântuitorul]: „Doamne, Mă rog, iartă-le lor" , ci aşa, simplu, şi cu 
stăpânire: „Părinte, iartă-le lor". Deci, din glasul acesta luând aminte cel 
care mai întâi era hulitor, pe Iisus drept.adevărat împărat îl cunoaşte şi 
astupă gura şi a celuilalt tâlhar, [încă] şi către Iisus zice: „Pomeneşte-Mă 
Doamne, când vei veni întru împărăţia Ta". Ce răspunde la aceasta 
Domnul? „Astăzi împreună vei fi cu Mine în Rai" , căci ca un om [Om] 
era pe Cruce, iar ca un Dumnezeu, pretutindenea [era], de nicăieri lipsind. 

Dar vor cerca unii, cum Domnul, zicând tâlharului: „Astăzi împreună 
vei fi cu Mine în Rai", Pavel a zis că nimeni dintre Sfinţi „nu a primit 

4 0 în ediţia de la 1805, în loc de „făcătorii de rele" , se găseşte „tâlharii". 
4 1 în ediţia de la 1805, în loc de „Nu eşti tu Hristosul? Mântuieşte-Te pe Tine însuţi 

şi pe noi" , se găseşte „De eşti Tu Hristos, mântuieşte-Te pre Tine şi pre noi" . 
4 2 în ediţia de Ia 1805, în loc de „Adevărat grăiesc ţie, astăzi vei fi cu Mine în rai", 

se găseşte „Amin zic ţie, astăzi împreună vei fi cu Mine în Rai" . 
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făgăduinţa"? (Evrei 11, 39) Şi oarecare zic că Pavel nu pentru toţi Sfinţii 
hotărăşte aceasta, că „nu au primit făgăduinţa", ci numai pentru aceia pe 
care el i-a numărat [enumerat]. Şi i-a numărat [enumerat] pe alţii mulţi, 
iar de tâlhar nici nu a pomenit 4 3 . Că ascultă ce zice: „Toţi aceştia" 4 4, cu 
arătare către cei număraţi [enumeraţi] aducând cuvântul, cu care tâlharul 
nu a fost numărat [enumerat] împreună. 

Iar alţii au zis că nici tâlharul nu a dobândit încă petrecerea cea din Rai. 
Dar, fiindcă neschimbată şi nemincinoasă este făgăduinţa Domnului, pentru 
aceasta s-a zis: „Astăzi vei fi cu Mine în Rai". Căci este - zic ei - şi acest fel 
de chip de vorbă în cuvintele Domnului, întru care grăieşte pentru cele ce 
vor să fie, ca şi pentru cele ce acum sunt făcute, precum când zice: „Cel ce 
nu crede este osândit" (Ioan 3,18); şi iarăşi: „Cel ce ascultă cuvintele Mele 
şi crede, la Judecată nu vine, ci s-a mutat din moarte la viaţă" (Ioan 5,24). 

Iar alţii silesc graiul, punând virgulă după „astăzi", ca să fie ceea ce se 
zice întru acest fel: „Adevărat zic ţie, astăzi" apoi, „vei fi cu Mine în Rai" 
aducând pe urmă. 

Iar unii cărora li se p are că mai mult [mai bine] au nimerit, aşa tâlcuiesc: 
Bunătăţile cele ce ne sunt făgăduite nouă nu sunt vieţuirea sau întoarcerea 
în Rai, ci împărăţia Cerurilor; pentru aceasta şi ne rugăm: „Vie împărăţia 
Ta" (Matei 6, 10), nu „vie vieţuirea în Rai". Că, să nu-mi zică cineva că 
aceeaşi este Raiul şi împărăţia, căci pe bunătăţile împărăţiei nici ureche 
n u le-a auzit, nici ochi nu le-a văzut, nici la inimă de om nu s-au suit (1 
Corinteni 2, 9), iar Raiul şi ochiul lui Adam l-a văzut şi urechea a auzit de 
el (Facere 2, 8-9). Căci zice: „Din tot pomul ce este în Rai cu mâncare vei 
mânca" (Facere 2,16). Şi cu toate că un pom îi era oprit lui, însă şi acesta 
era văzut şi Adam a auzit de el şi la inimă de om s-a suit; că se veselea 
Adam cu duhul, căci, cu adevărat, nu avea lucrare ca aceasta şi veselie 
întru lucrarea pământului. Dintru această pricină, zic aceia [ce tâlcuiesc 
astfel]: Pavel nu grăieşte nimic potrivnic, căci tâlharul Raiul l-a dobândit, 
iar împărăţia nu a dobândit-o, dar o va dobândi atunci când [o vor dobândi] 
ş i toţi cei pe care i-a numărat [enumerat] Pavel (Evrei 11,32-40). Iar acum, 
deodată, pe Rai îl are, care este loc de odihnă duhovnicească. Acestea, cu 
adevărat, mulţi de multe ori le-au zis. 

Dar, este cu putinţă a zice că chiar dacă aceeaşi este împărăţia Cerurilor 
şi Raiul, nimic nu opreşte şi Domnul a adeveri, şi Pavel 4 5 . Căci tâlharul 

4 3 Vezi Evrei 11, 32-40. 
4 4 „Toţi. aceştia, mărturisiţi fiind prin credinţă, n-au primit făgăduinţa" (Evrei 11,39). 
4 5 Adică a grăi adevărat şi Domnul şi Sfântul Apostol Pavel. 
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este cu adevărat în Rai, adică intru împărăţie; şi nu numai el ci şi toţi cei 
pe care îi numără [enumera] Pavel, însă nu au dobândit împărtăşirea cea 
de săvârşit [desăvârşită] a bunătăţilor. Căci, precum cei osândiţi nu sunt 
în palatele împărăteşti, ci închişi în temniţă sunt păziţi spre muncile cele 
orânduite, tot astfel, cei de cinste, şi în palatele împărăteşti intră, şi acum, 
întru acestea petrec [vieţuiesc]; apoi, când va veni vremea împărţirii 
darurilor celor împărăteşti, se învrednicesc de acestea. Aşa şi Sfinţii, cu 
toate că nu au dobândit încă săvârşirea [desăvârşirea], însă acum întru 
acestea luminoase şi binemirositoare şi împărăteşti - ca să zic în [pe] scurt 
-lăcaşuri petrec, chiar dacă încă nu se învrednicesc de săvârşit [desăvârşit] 
împărţirii darurilor celor împărăteşti. 

Aşadar, tâlharul şi în Rai a fost, şi încă nu a dobândit săvârşirea 
[desăvârşirea], ca nu fără de noi să ia săvârşirea [desăvârşirea]. Şi aceasta, 
precum socotesc, este mai adevărată decât toate, ca să nu zic că şi darurile 
Sfinţilor, întru facerile de minuni cele din fiecare zi, cu cuviinţă, „Rai" s-ar 
fi putut numi. 

încă şi toţi care de duhovniceşti daruri învrednicindu-se, arvuna 
Duhului de aici, acum au luat-o, în „Rai" sunt, chiar dacă nu au luat încă 
săvârşirea [desăvârşirea] şi împărăţia nu au dobândit-o, precum zice Pavel 
întru aceeaşi Epistolă către Evrei: „N-au primit făgăduinţa" (11, 39). Căci, 
zicând „făgăduinţa", pe cea întreagă şi de săvârşit [desăvârşită] fericire a 
arătat. Deci, nu au primit încă „făgăduinţa" cea de săvârşit [desăvârşită], 
dar sunt şi întru împărăţie şi în Rai. 

Iar tu, de acestea minunează-te: că precum un împărat biruitor, 
întorcându-se de la izbândă, pe cele mai bune din lucmrile de pradă împreună 
cu sine le aduce, aşa şi Domnul, pe cel mai bun vas al diavolului prădându-1 
[pe tâlhar], împreună cu Sine îl aduce, întorcându-Se la patria cea dintâi a 
omului - la Rai zic. Căci nu numai ca Cel Care era Dumnezeu era în Rai, ci şi 
ca Cel Care a luat suflet omenesc cuvântător şi gânditor; şi în Rai a fost cu 
mintea şi în iad S-a pogorât cu sufletul. Şi prin a-1 mântui pe tâlhar - vasul 
răutăţii - a arătat ceea ce mai înainte grăia, anume că după ce îl va lega pe cel 
tare, îi va răpi vasele lui (Matei 12,29; Marcu 3,27; Luca 11,21-22). 

23, 44-49: Şi era acum ca la ceasul al şaselea şi întuneric s-a făcut 
peste tot pământul până la ceasul al nouălea, (45) când, soarele s-a 
întunecat; iar catapeteasma templului s-a sfâşiat 4 6 pe mijloc. (46) Şi 

4 6 în ediţia de la 1805, în loc de „catapeteasma templului s-a sfâşiat pe mijloc" , se 
găseşte „s-a rumpt catapeteasma Bisericii prin mijloc". 
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Iisus, strigând cu glas tare 4 7 , a zis: Părinte, în mâinile Tale încredinţez 
duhul Meu. Şi aceasta zicând, Şi-a dat duhul. (47) Iar sutaşul, văzând 
cele ce s-au făcut, a slăvit pe Dumnezeu, zicând: Cu adevărat, Omul 
acesta drept a fost. (48) Şi toate mulţimile care veniseră la această 
privelişte, văzând cele întâmplate, se întorceau, bătându-şi pieptul. 
(49) Şi toţi cunoscuţii Lui, şi femeile care II însoţiseră din Galileea, 
stăteau departe, privind acestea. 

(23,44) Amos 8, 9 / Matei 27,45 / Marcu 15, 33 (23,45-49) Psalm 30, 5; 37,11-13; 68, 24 / 
Matei 27, 50-56 / Marcu 15, 37-41 / Luca 8, 2 / Ioan 19, 25, 30-37 

„Semn din cer" cereau oarecând iudeii să vadă (Matei 16,1; Marcu 8, 
11; Luca 11,16). lată, dar, acum „semn", acest străin [neobişnuit] întuneric. 

Şi „se sfâşie" şi „catapeteasma templului", arătând Domnul, că nu 
vor mai fi necălcate [neumblate] sfintele sfintelor, ci romanilor dându-se, 
călcate şi întinate se vor face. încă şi în alt chip, arată cum „catapeteasma" 
care ne oprea [despărţea] pe noi de sfintele cele din Cer, „se sfâşie" -
adică vrajba şi păcatul; căci acesta era „peretele" cel mare, care ne despărţea 
pe noi de cele de acolo (Efeseni 2,14). Şi arată că nu dintru neputinţă S-a 
răstignit [Domnul], căci Cel Care a făcut unele ca acestea putea şi pe aceia 
[care L-au răstignit] să-i zdrobească şi să-i dea pierzării. 

Şi cu „glas mare strigând" [Domnul], „îşi dă duhul", căci putere avea 
să-Şi puie sufletul Său, şi iarăşi să-1 ia pe el. 

Iar glasul acesta şi celelalte minuni s-au făcut sutaşului pricină de 
credinţă, căci nu ca şi un om de rând, ci cu stăpânire murea [Mântuitorul]. 
Şi lucru „încredinţat" 4 8 a numit moartea, fiindcă iarăşi avea să-Şi ia sufletul. 
Şi prin acest glas [„Părinte, în mâinile Tale încredinţez duhul Meu"], 
întâi de toate de izbăvire s-au învrednicit sufletele noastre, fiindcă nu mai 
are diavolul stăpânire asupra lor, ci Părintelui se încredinţează. Căci mai 
înainte de moartea lui Hristos, mare dreptate avea diavolul asupra 
sufletelor, iar după ce Fiul nu în iad, ci în mâinile părinteşti şi-a încredinţat 
duhul, izbăvire au dobândit cei din iad. 

Şi ceea ce a zis Domnul: „Când Mă voi înălţa, pe toţi îi voi trage la 
Mine" (Ioan 12,32) acum se vede că s-a săvârşit. Căci, după ce „S-a înălţat" 
pe Cruce, l-a „tras" la Sine pe tâlharul, l-a „tras" pe sutaşul. 

Şi îşi şi „băteau piepturile" unii din iudei şi, pe răstignitori prihănin-
du-i, arătat pe Iisus îl îndreptăţeau. 

4 7 în ediţia de la 1805, în loc de „glas tare", se găseşte „glas mare" . 
4 8 [1805] Adică amanet care se încredinţează cuiva spre păstrare până la o vreme şi 

iarăşi se ia înapoi. 
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Deci, ucenicii au fugit, iar „femeile" - neamul cel osândit şi blestemat 
- rămân şi privesc acestea toate şi de îndreptarea şi de blagoslovenia cea 
de aici ele se îndulcesc întâi, precum şi de înviere. 

Iar tu te minunează de împietrirea iudeilor. Căci cei care ziceau: „Să 
Se pogoare de pe Cruce şi să credem întru Dânsul" (Matei 27, 42), cele 
mai mari [minuni] văzându-le, nu cred. Căci nu era deopotrivă a Se pogorî 
de pe Cruce cu a întuneca soarele, a despica pietrele, a pomi cutremurul 
înfricoşat, a învia morţi, a rupe catapeteasma şi toată zidirea a o schimba 
[preschimba]? (Matei 27, 51-53) Drept aceea, nimeni să nu stea la 
nedumerire pentru ce nu S-a pogorât [de pe Cruce], ci, fără de iscodire pe 
acestea să le primească, socotind că, chiar şi aceasta de ar fi făcut-o 
[Domnul], nici aşa nu ar fi crezut [iudeii]. Şi nimic altceva nu s-ar fi săvârşit, 
fără numai că mântuirea cea prin Cruce s-ar fi ştirbit - căci Crucea este 
slava lui Hristos, mai vârtos decât toate. Aşadar, după ce a făcut cele mai 
mari [minuni], fiindcă nu au crezut aceia, două lucruri întru aceeaşi dată a 
isprăvit: şi Crucea - semitul cel mare de biruinţă - până în [la] sfârşit a 
suferit-o şi a primit-o, [încă] şi pe aceia i-a arătat nemulţămitori faţă de 
toate şi cum că nici un lucru bun nu au, ci cu necredinţa sunt însoţiţi. 

23,50-56: Şi iată un bărbat cu numele Iosif, sfetnic fiind, bărbat bun 
şi drept, (51) - acesta nu se învoise cu 4 9 sfatul şi cu fapta lor. El era din 
Arimateea, cetate a iudeilor, aşteptând împărăţia lui Dumnezeu. (52) 
Acesta, venind la Pilat, a cerut trupul lui Iisus. (53) Şi coborându-L, L-a 
înfăşurat în giulgiu de in şi L-a pus într-un mormânt săpat în piatră, în 
care nimeni niciodată, nu mai fusese pus. (54) Şi ziua aceea era vineri, 
şi se lumina spre sâmbătă. (55) Şi urmându-I femeile, care veniseră cu 
El din Galileea, au privit mormântul şi cum a fost pus trupul Lui. (56) 
Şi, întorcându-se, au pregătit miresme şi miruri 5 0 ; iar sâmbătă s-au 
odihnit, după Lege 5 1. 

(23,50-52) Matei 27, 57-58 / Marcu 15,42-43 / Ioan 19,38 (23,53-55) Matei 27,59-61 / 
Marcu 15, 46-47 (23,56) Ieşire 20,10 / Matei 28,1 / Marcu 16,1 

Deşi mai înainte tăinuit[ă] era [credinţa lui] Iosif, acum însă face lucru 
vrednic de minunare [de laudă]. Şi măcar că era „sfetnic" şi bogat, 
îndrăzneşte de cere trup de om, Care a fost răstignit ca un potrivnic şi 

4 9 în ediţia de la 1805, în loc de „nu se învoise cu" , se găseşte „nu se însoţise la". 
5 0 în ediţia de la 1805, în loc de „au pregătit miresme şi miruri" , se găseşte „au gătit 

aromate şi miruri" . 
5 1 în ediţia de la 1805, în loc de „după Lege" , se găseşte „după poruncă". 
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pricinuitor de răzmeriţă. Şi nici o primejdie nu a pus înainte, măcar că 
fricos lucru este bogăţia. Şi nu numai că îl cere, ci şi cu cinste îl îngroapă -
şi în mormânt săpat în piatră, întru care nimeni altul nu mai fusese pus, 
ca să nu zică năpăstuitorii cum că alt trup a înviat. 

Iar femeile, măcar că aveau credinţă către Domnul, însă nu pe cea 
care se cuvenea [o aveau], ci slabă şi puţină, căci om de rând socotindu-L, 
miruri şi aromate gătesc, după obiceiul evreilor - pe care îl aveau, cu 
adevărat, la cei morţi. 

Iar „sâmbătă" se liniştesc, după porunca Legii. 
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CAPITOLUL 2 4 

învierea Domnului. El se arată ucenicilor care mergeau la Emaus 
şi apoi Apostolilor. înălţarea la Cer1 

24, 1-12: Iar în prima zi de după sâmbătă 2 (Duminica), foarte de 
dimineaţă 3, au venit ele la mormânt, aducând miresmele 4 pe care le 
pregătiseră. (2) Şi au găsit piatra răsturnată de pe mormânt. (3) Şi intrând, 
nu au găsit trupul Domnului Iisus. (4) Şi fiind ele încă nedumerite de 
aceasta, iată doi bărbaţi au stat înaintea lor, în veşminte strălucitoare. (5) Şi 
înfricoşându-se ele şi plecându-şi feţele la pământ, au zis aceia către ele: 
De ce căutaţi pe Cel viu între cei morţi? (6) Nu este aici, d S-a sculat. Aduceţi-vă 
aminte cum v-a vorbit, fiind încă în Galileea, (7) zicând că Fiul Omului 
trebuie să fie dat în mâinile oamenilor păcătoşi şi să fie răstignit, iar a treia 
zi să învieze. (8) Şi ele şi-au adus aminte de cuvintele Lui. (9) Şi întorcându-se 
de la mormânt, au vestit toate acestea celor unsprezece şi tuturor celorlalţi. 
(10) Iar ele erau: Măria Magdalena şi Ioana şi Măria lui Iacov şi celelalte 
împreună cu ele, care ziceau către Apostoli acestea. (11) Şi cuvintele acestea 
au părut înaintea lor ca o aiurare5 şi nu le-au crezut. (12) Şi Petru, sculându-se, 
a alergat la mormânt şi, plecându-se, a văzut giulgiurile singure zăcând. Şi 
a plecat, mirându-se în sine de ceea ce se întâmplase''. 

(24,1-2) Matei 28,1-2 / Marcu 16,1-4 / Luca 23,56 / Ioan 20,1 (24,3) Marcu 16,5 / Luca 24,23 
(24,4) Matei 28,2-3 / Marcu 16, 5 / Ioan 20,12 / Faptele Apostolilor 1,10 

(24,5-9) Matei 16, 21; 17, 22; 28, 5-8 / Marcu 8, 31; 9,31; 16, 6-8 / Luca 9,22, 44 / 
Ioan 2,22 (24,10-12) Marcu 16,10-11 / Luca 24,25 / Ioan 20, 3, 6,18 

„Una din sâmbete" numeşte pe cea dintâi din zilele săptămânii, care 
este aceea care la noi, pentru învierea Domnului, se numeşte Domnească, 
adică „Duminică". Deci, întru această [zi] au venit femeile la mormânt, 

1 în ediţia de la 1805, titlul capitolului este: „Pentru femeile cele ce cercetau mormântul. 
Pentru Petru când a alergat la mormânt. Pentru Cleopa. Pentru Iisus când S-a arătat, şi cum a 
mâncat înaintea ucenicilor. Pentru înălţarea la Cer". 

2 în ediţia de la 1805, în loc de „în prima zi de după sâmbătă", se găseşte „întru una 
din sâmbete" . 

3 în ediţia de Ia 1805, în Ioc de „foarte de dimineaţă" , se găseşte „la mânecare" . 
4 în ediţia de Ia 1805, în loc de „miresmele", se găseşte „aromatele". 
5 în ediţia de la 1805, în loc de „aiurare", se găseşte „minciună". 
6 în ediţia de la 1805, în loc de „mirându-se în sine de ceea ce se întâmplase", se 

găseşte „mirându-se întru sine de ceea ce s-a făcut". 
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aducând „aromatele". Şi au venit „foarte de dimineaţă", pe care Matei o 
zice: „sâmbăta târziu" (Matei 28,1), că „foarte de dimineaţă" la aceeaşi 
înţelegere aduce cu „foarte târziu" 7. 

Şi au aflat „piatra răsturnată", căci un înger a răsturnat-o pe ea, precum 
Matei zice (Matei 28, 2). Şi după ce au intrat ele, „doi bărbaţi" li se arată, 
căci cel de la Matei pe piatră şedea, iar aceşti „doi bărbaţi" înăuntru, în 
mormânt, stau; căci deosebite au fost vederile. Şi în „veşminte strălu
citoare" se arată aceştia, pentru învierea cea luminată. 

Şi le aduce aminte lor de cele zise de Dânsul, că „trebuie'' - adică de 
nevoie este - „să fie dat în mâinile oamenilor păcătoşi" - adică întru ale 
romanilor, care erau păgâni şi spurcaţi [necuraţi] - , „iar a treia zi să 
învieze" 8 (Luca 24, 7). 

' "Pentru înviere, că s-a săvârşit „a treia zi", am zis din destul în Evanghe
lia cea de la Matei. 

Şi întorcându-se [mironosiţele] de la mormânt şi spunând acestea 
Apostolilor, s-a părut că grăiesc „minciuni"; atât de necrezut li se pare 
oamenilor minunea învierii. 

Iar Petru nu zăboveşte - precum nici focul când apucă materie - ci 
vine la mormânt şi vede „giulgiurile singure"; şi atunci acest folos îl 
primeşte mai întâi din venirea la mormânt: a se mira şi a cumpăni; căci 
zice [Evanghelistul]: „a plecat, mirându-se întru sine de ceea ce se 
întâmplase". [Şi pentru ce se mira?] Cum au rămas „giulgiurile singure", 
şi mai vârtos, cu smirnă fiind uns trupul? Şi câtă zăbavă să fi avut tâlharul, 
ca pe acestea deosebi înfăşurate lăsându-le, să scoată trupul, şi, cu atât 
mai mult, cu cât ostaşii şedeau aproape? 

Iar „Mărie a lui lacov" pe Născătoarea de Dumnezeu să o înţelegi, 
căci aşa o numeau pe dânsa, ca pe cea care se părea că este maică a lui 
lacov, fiul lui Iosif, pe care şi „cel Mic" îl numeau (Marcu 15, 40) - pe 
fratele Domnului, zic. Căci era şi unul numit „cel Mare", unul din cei 
doisprezece, fiul lui Zevedeu (Marcu 3,17). 

24,13-24: Şi iată, doi dintre ei mergeau în aceeaşi zi la un sat care era 
departe de Ierusalim, ca la şaizeci de stadii, al cărui nume era Emaus. 
(14) Şi aceia vorbeau între ei despre toate întâmplările acestea. (15) Şi 
pe când vorbeau şi se întrebau între ei, şi Iisus însuşi, apropiindu-Se; 

Vezi tâlcuirea şi notele de la Matei 28,1-8. 
8 „Fiul Omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor păcătoşi şi să fie răstignit, 

iar a treia zi să învieze" (Luca 24, 7). Vezi şi tâlcuirile de la locurile paralele: Matei 17, 22; 
Marcu 9, 31 şi Luca 9,44. 
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mergea împreună cu ei. (16) Dar ochii lor erau ţinuţi ca să nu-L cunoască. 
(17) Şi El a zis către ei: Ce sunt cuvintele acestea pe care le schimbaţi 
unul cu altul în drumul vostru? Iar ei s-au oprit, cuprinşi de întristare 9. 
(18) Răspunzând, unul cu numele Cleopa a zis către El: Tu singur eşti 
străin în Ierusalim şi nu ştii cele ce s-au întâmplat în el zilele acestea? 
(19) El le-a zis: Care? Iar ei I-au răspuns: Cele despre Iisus Nazarineanul, 
Care era Prooroc puternic în faptă 1 0 şi în cuvânt înaintea lui Dumnezeu 
şi a întregului popor. (20) Cum L-au osândit la moarte şi L-au răstignit 
arhiereii şi mai-marii noştri 1 1; (21) iar noi nădăjduiam că El este Cel Care 
avea să izbăvească pe Israil; şi, cu toate acestea, astăzi este a treia zi de 
când s-au petrecut acestea. (22) Dar şi nişte femei de ale noastre ne-au 
spăimântat, ducându-se dis-de-dimineaţă 1 2 la mormânt, (23) şi, negăsind 
trupul Lui, au venit zicând că au văzut arătare de îngeri, care le-au spus 
că El esievdu. (24) Iar unii dintre noi s-au dus la mormânt şi au găsit aşa 
precum spuseseră femeile, dar pe El nu L-au văzut. 

(24,13) Marcu 16,12 (24,15) Matei 18,20 / Luca 24,36 (24,16) Ioan 20,14; 21, 4 
(24,19) Matei 21,11 / Luca 7,16 / Ioan 3,2; 4,19; 6,14; 9,17 / Faptele Apostolilor 2,22; 7,22 

(24,20) Faptele Apostolilor 13,27 (24,21) Luca 1,68; 2,25,38 / Faptele Apostolilor 1,6; 26,6,16 
(24,22) Matei 28, 8 / Marcu 16,10 / Luca 24, 9 / Ioan 20,18 

Oarecare zic că unul dintru aceşti „doi" să fi fost însuşi Luca, pentru 
aceasta Evanghelistul şi-a şi ascuns numele său. Şi vorbeau aceştia „între 
ei despre toate cele care se întâmplaseră", nu ca şi cum ar fi crezut, ci 
mirându-se - şi ca de nişte lucruri minunate spăimântându-se, şi la acel 
lucru preaslăvit neputând a se pleca cu lesnire. 

Iar „Iisus, apropiindu-Se, mergea împreună cu dânşii" , căci 
duhovnicesc şi mai dumnezeiesc având de acum trupul, nu era oprit 
[îngrădit] de depărtarea locurilor> spre a nu fi de faţă şi în mijlocul acelora la 
care însuşi voia a fi. Pentru aceasta, nici din trăsăturile trupului, celui întru 
care Se arăta atunci Mântuitorul, nu erau slobozi a-L cunoaşte pe El. Căci 
precum Marcu zice: „întru alt chip Se arăta" şi cu alte trăsături (Marcu 16, 
12), că nu mai cârmuia trupul cu legile fireşti, ci mai presus de fire şi duhov-
niceşte, pentru aceasta ochii acelora se ţineau, ca să nu-L cunoască pe El. 

9 în ediţia de la 1805, versetul 17 este: „Şi a zis către ei: Ce sunt cuvintele acestea de 
care vă prigoniţi între voi mergând, şi sunteţi trişti?" 

1 0 în ediţia de la 1805, în loc de „Prooroc puternic în faptă", se găseşte „bărbat 
Prooroc puternic în lucru". 

1 1 în ediţia de la 1805, versetul 20 este: „Cum L-au dat pe El arhiereii şi boierii 
noştri spre judecată de moarte, şi L-au răstignit pre Dânsul" . 

1 2 în ediţia de la 1805, în loc de „ducându-se dis-de-dimineaţă", se găseşte „care au 
fost la mânecare" . 
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Dar pentru ce „S-a arătat în alt chip"? Şi de ce „erau ţinuţi ochii 
lor"? Ca Domnul să vădească şi să descopere toată îndoiala lor; ca rana să 
o golească [deşerteze], apoi, întru această stare să primească ei şi doftoria; 
ca dulce să li Se arate lor, după multa petrecere împreună; ca să-i înveţe 
pe dânşii de la Moise şi de la Prooroci şi atunci să se facă El cunoscut şi ei 
mai mult să creadă; [ca să priceapă] cum că trupul Său nu mai este întru 
acest fel, încât să fie tuturor văzut. Şi cu toate că trupul cu care El a înviat 
cu acela a şi pătimit, însă numai celor care voia li Se arăta, şi dintru aceasta 
să dobândească ei oarecare lucru mare, adică să nu se mai nedumirească 
pentru ce pricină [Mântuitorul] nu petrece iarăşi în mijlocul noroadelor, 
socotind [pricepând] ei că petrecerea cea după înviere mai deosebită este 
şi nu de obşte, nici [numai] omenească, ci mai dumnezeiască. Iar acest fel 
de petrecere [vieţuire] este şi chip al învierii celei ce va să fie, întru care ca 
îngerii vom petrece şi ca fiii lui Dumnezeu. Aşadar, pentru acestea „erau 
ţinuţi ochii lor", ca să nu-L cunoască pe El, căci de aceia care voia El să fie 
văzut, era văzut. 

Iar Cleopa îl şi dojeneşte pe Acesta Care Se arată împreună-călător: 
„Tu singur eşti străin în Ierusalim şi nu ştii cele ce s-au întâmplat în el 
zilele acestea?", în loc de: „Tu eşti singurul din locuitorii Iemsalimului, 
care nu ştii cele ce s-au făcut?" Iar alţii pe acest cuvânt „străin", aşa l-au 
înţeles: „Tu singur eşti atât de străin şi de sălăşluit afară din hotarele 
Ierusalimului şi neîmpărtăşit de cele ce se fac în mijlocul lui, încât acestea 
n u le ştii?" 

Şi vezi cum prea mică credinţă aveau pentru Domnul, căci „bărbat 
Prooroc" îl numeau pe El, precum pe Ilie, pe Iosua Navi sau şi pe Moise. 
„Puternic în faptă şi în cuvânt", întâi este fapta, apoi cuvântul, căci nici 
un cuvânt de învăţătură nu are întărire, de nu mai înainte cel care învaţă 
se va arăta pe sine lucrător. Fii, dară, întâi „puternic în lucru" [„faptă"], 
apoi te sârguieşte să ai şi „cuvântul"; aşa [astfel] şi Dumnezeu îţi va ajuta. 
Că mai întâi este „lucrul" [„fapta"], apoi videnia [vederea dumnezeiască] 
ş i strălucirea. De nu vei curăţioglinda cu osteneală şi cu sudoare, nu vei 
vedea frumuseţea cea dorită, căci „fericiţi cei curaţi cu inima" - aceasta 
este prin fapte - „că aceia vor vedea pe Dumnezeu" - aceasta este sfârşitul 
[plinirea] videniei [vederii dumnezeieşti] (Matei 5, 8). Şi se cuvine „a fi 
puternic în faptă şi în cuvânt înaintea lui Dumnezeu" şi apoi „înaintea 
a tot norodul". Căci întâi se cuvine a plăcea lui Dumnezeu, apoi a ne sili a 
f i şi fără de prihană către oameni, pe cât va fi cu putinţă. Şi nici nu se 
cuvine a cinsti mai întâi plăcerea oamenilor, ci cinstirea de Dumnezeu; 
nici spre sminteala multora a vieţui, ci şi de aceasta, împreună cu acelea se 
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cuvine a purta de grijă, lucru pe care şi înţeleptul îl zice: „Poartă grijă de 
cele bune înaintea lui Dumnezeu, apoi şi a oamenilor" (Pilde 3, 4), şi 
Pavel însăşi pe aceasta o zice 1 3 (2 Corinteni 8, 21). 

Şi zic: „Iar noi nădăjduiam că El este Cel Care avea să izbăvească pe 
Israil"; ca şi cum s-au amăgit întru nădejdi, aşa zic: „noi nădăjduiam", 
adică „noi nădăjduiam că Acela şi pe alţii îi va mântui, şi iată că nici pe 
Sine nu S-a mântuit". Intru atâta nebărbăţie şi necredinţă se află ei, încât 
mai că nu le ziceau pe cele din vremea răstignirii: „Pe alţii i-a mântuit, 
dar pe Sine nu poate să Se mântuiască" (Marcu 15,31). Pentru aceasta şi 
îi numeşte pe dânşii: „nepricepuţi şi zăbavnici cu inima, ca să credeţi" 
(Luca 24,25). Dar ce este aceasta: „să izbăvească pe Israil"? In multe locuri 
am zis că pe Hristos II aşteptau cei din norod şi care nu făceau cercare cu 
de-amănuntul, ca mântuitor şi izbăvitor de relele cele ce le atârnau asupra, 
[încă] şi de jugul robiei romanilor. Şi nădăjduiau ei că va împăraţi cu 
împărăţie pământească, pentru aceasta şi zic: „Că noi nădăjduiam că şi pe 
Israil El îl va izbăvi de păgânii romani şi Acesta nici de cea nedreaptă 
hotărâre asupra Lui nu a putut scăpa". 

„Astăzi este a treia zi de când s-au petrecut acestea. Dar şi nişte femei 
de ale noastre ne-au spăimântat, [ducându-se dis-de-dimineaţă la 
mormânt, şi, negăsind trupul Lui, au venit zicând că au văzut arătare de 
îngeri, care le-au spus că El este viu]". Acestea, oarecum nedumirindu-se, 
le zic ei, şi mi se par mie bărbaţii aceştia că întru multă îndoială a socotinţei 
[a cugetului] erau, şi nici foarte nu credeau, nici foarte credeau. Căci a 
zice: „noi nădăjduiam că El este Cel Care avea să izbăvească pe Israil", 
necredinţă arată, iar a zice că: „astăzi este a treia zi" , este a oamenilor 
celor care sunt aproape de a-şi aduce aminte, că le-a zis lor: „A treia zi voi 
învia" 1 4 . Iar ceea ce zice: „ne-au spăimântat", aceasta arată că se clătea 
[clătina] necredinţa lor. Şi, în scurt soCotindu-se cuvintele, omeneşti cu 
adevărat se arată a fi; şi multă îndoială, au, şi sunt oarecum a unora ce nu 
se dumiresc şi nu se pricep pentru învierea cea minunată. 

„Iar unii dintre noi s-au dus la mormânt" - prin aceasta sau numai pe 
Petru îl spune, sau pe Petru şi pe Ioan. Şi de aici este arătat cum că acelea care 
pe larg le zic unii, alţii în scurt şi în treacăt le istorisesc. Precum şi venirea la 
mormânt a lui Petru şi a lui Ioan, Ioan mai pe larg a povestit-o (Ioan 20,2-10), 
iar acesta puţin pomenind-o, a trecut-o fără a spune numele acelora 

1 3 „Pentru că ne îngrijim de cele bune nu numai înaintea Domnului, ci şi înaintea 
oamenilor" (2 Corinteni 8, 21). 

1 4 Vezi: Matei 17, 23; 2 0 , 1 9 ; Marcu 9, 31; Luca 9, 22; 13, 32; 18, 33; 24, 7. 
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24,25-35: Şi El a zis către ei: O, nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima ca 
să credeţi toate câte au spus Proorocii! (26) Nu trebuia, oare, ca Hristos să 
pătimească acestea şi să intre în slava Sa? 1 5 (27) Şi începând de la Moise şi 
de la toţi Proorocii, le-a tâlcuit lor, din toate Scripturile cele despre El. 
(28) Şi s-au apropiat de satul unde se duceau, iar El se făcea că merge mai 
departe. (29) Dar ei îl rugau stăruitor16, zicând: Rămâi cu noi, că este spre 
seară şi s-a plecat ziua. Şi a intrat să rămână cu ei. (30) Şi, când a stat 
împreună cu ei la masă, luând pâinea, a binecuvântat şi, frângând, le-a 
dat lor. (31) Şi s-au deschis ochii lor şi L-au cunoscut; şi El S-a făcut nevăzut 
de ei. (32) Şi au zis unul către altul: Oare, nu ardea în noi inima noastră 1 7, 
când ne vorbea pe cale şi când ne tâlcuia Scripturile? (33) Şi, în ceasul 
acela sculându-se, s-au întors la Ierusalim şi au găsit adunaţi pe cei 
unsprezece şi pe cei ce erau împreună cu ei, (34) care ziceau că a înviat 1 8 

cu adevărat Domnul şi S-a arătat lui Simon. (35) Şi ei au istorisit cele 
petrecute pe cale şi cum a fost cunoscut de ei la frângerea pâinii 1 9. 

(24,25) Galateni 3,1 (24,26) Isaia 50,6 / Miheia 2,13 / Luca 24,46 / Faptele Apostolilor 17,3 /1 
Petru 1,11 / Evrei 2,10 (24, 27) Facere 3,15; 22,18; 26,4; 49,10 / Numeri 21,9 / Iov 19,25 / 

Psalm 15, 8-10; 21, 7; 68,12,24 / Isaia 40,10; 43,24; 50, 6; 53, 3, 7/ Ieremia 23, 5; 33,15 / 
Iezechiil 34,23; 37,24 / Daniil 9,24 / Miheia 7,20 / Luca 24,45 (24,28) Facere 32,26; 42,7 / 

Marcu 6, 48 (24, 29) Judecători 19, 9 (24,30) 1 Regi 9,13 / Faptele Apostolilor 10, 41 
(24, 32) Ieremia 20, 9; 23, 29 

Fiindcă întru omeneşti socotinţe [cugete] se aflau şi cu multă îndoială 
boleau, „nepricepuţi" pe dânşii îi numeşte şi „zăbavnici cu inima", spre 
a crede „toate câte au grăit Proorocii". 

Căci este cu putinţă a crede şi din parte şi de săvârşit [desăvârşit], 
precum dacă cineva nădăjduieşte că Hristos va fi pentru mântuirea 
norodului, nu pentru mântuirea sufletelor, ci pentru aşezarea şi izbăvirea 
neamului evreiesc, unul ca acesta, nu pe cât este cuviincios a crede, crede. 
Şi iarăşi, de crede lui David - care zice: „Străpuns-au mâinile Mele şi 
picioarele Mele" (Psalm 21, 18) şi celelalte câte pentru Cruce şi pentru 
cele de pe Cruce, ca despre faţa Domnului proroceşte - şi primeşte cele 
pentru Patimă, iar cele pentru înviere nu le socoteşte - precum este aceea 

1 5 în ediţia de la 1805, versetul 26 este: „Au nu trebuia a pătimi acestea Hristos şi a 
intra întru slava Sa?" 

1 6 în ediţia de la 1805, în loc de „îl rugau stăruitor", se găseşte „îl îndemnau" . 
1 7 în ediţia de la 1805, în loc de „Oare, nu ardea în noi inima noastră", se găseşte 

„ A u nu era inima noastră arzând întru noi". 
1 8 în ediţia de la 1805, în loc de „a înviat", se găseşte „S-a sculat". 
1 9 în ediţia de la 1805, în loc de „la frângerea pâinii" , se găseşte „întru frângerea 

pâini i" . 
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ce zice: „Nu vei da pe Cel cuvios al Tău să vadă stricăciunea" şi aceea: 
„Nu vei lăsa sufletul Meu în iad" (Psalm 15,10) şi aceea: „întru cei morţi 
s lobod" (Psalm 87,4) şi aceea: „Scoţând pe cei legaţi şi pe cei care locuiau 
în mormântur i " şi altele ca acestea nu are credinţă de săvârşit 
[desăvârşită], ci din parte. Căci se cuvine la toate şi la cele ce sunt de 
necinste şi la cele ce sunt de slavă a-i crede pe Prooroci. Trebuia să 
pătimească Hristos - aceasta este de necinste, dar şi să intre întru slava Sa 
- aceasta este cea slăvită. 

„Iar voi, atâta de «nepricepuţi» sunteţi, încât, auzindu-1 pe Isaia că pe 
acestea pe amândouă le zice: şi că spre junghiere s-a adus (Isaia 53,7), şi că 
Domnul voieşte să arate Lui lumină (Isaia 53,11), cea dintâi o primiţi iar 
cea de a doua nu o socotiţi. Şi voi credeţi că El a fost rănit, însă nu voiţi să 
luaţi aminte că Domnul voieşte să-L curăţească pe El de rană. însă, din 
pricină că voi sunteţi «nepricepuţi» - adică «zăbavnici cu inima» - nu le 
pricepeţi acestea". Căci de ar fi fost „nepricepuţi", El nu ar fi grăit cu 
dânşii. „Dar fiindcă sunteţi «zăbavnici cu inima», Eu voi purta cugetul 
vostru şi degrabă îl voi face a înţelege [pricepe]". Pentru aceasta le şi tâlcuia 
lor de la Moise.şi de la toţi Proorocii. Căci şi taina jertfei lui Avraam, când 
fiind slobozit Isaac, berbec s-a jertfit (Facere 22,13), pe acestea ale Domnului 
mai înainte le închipuia, precum şi însuşi Hristos zice: „Avraam... a fost 
bucuros să vadă ziua Mea şi a văzut-o şi s-a bucurat" (Ioan 8,56). Şi aceea 
ce zice: „Veţi vedea viaţa voastră spânzurată" 2 0 (Deuteronom 28,66), întru 
aceeaşi dată şi răstignirea o însemnează, prin a zice „spânzurată"; [încă] 
şi învierea, prin a zice: „viaţa". Şi întru celelalte proorocii însemnate se 
află cele pentru Cruce şi pentru înviere şi, mai ales, în cei mai [re]numiţi 
Prooroci. Şi, este cu putinţă, de la dânşii pe acestea a le culege. Şi socoteşte-mi 
cum prin reaua pătimire este intrarea întru slavă. 

Iar Domnul „se făcea că merge mai departe", după omenire cu 
adevărat 2 1. Şi când sloboade El, atunci li se deschid lor ochii şi îl cunosc pe 
El. însemnează Mântuitorul încă şi alt lucru, anume că acelora care se 
împărtăşesc din pâinea cea blagoslovită li se deschid ochii spre a-L cunoaşte 
pe El, căci mare şi nespusă putere are trupul Domnului. 

Şi „nevăzut" Se face de la dânşii, căci nu mai avea de acum acest fel de 
trup/încât multă vreme să petreacă împreună cu dânşii; dar încă face aceasta 

2 0 în ediţia 1988 a Sfintei Scripturi la Deuteronom 28, 66, găsim: „Viaţa ta va fi mereu în 
primejdie înaintea ochilor tăi; vei tremura ziua şi noaptea şi nu vei fi sigur de viaţa ta". 

2 1 Adică, aşa cum face orice om, după măsură omenească, întru cele în care atunci 
Se arăta lui Luca şi Cleopa. 
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ca mai mare dorinţă să le adauge lor. Căci atâta s-au bucurat, încât „în ceasul 
acela sculându-se, s-au întors la Ierusalim". Insă nu întru acel ceas [au 
ajuns la Ierusalim], căci „s-au sculat" întru acel ceas, dar s-au întors după 
mai multe - atâtea câte erau cu putinţă a face ei, umblând întru acea depărtare 
de şaizeci de stadii. între aceste ceasuri [care au trecut] până când ei au 
călătorit întru întoarcere, cu adevărat şi Stăpânul „S-a arătat lui Simon". 

Şi „arzând era inima" lor ori de focul cuvintelor Domnului - căci 
atunci când le tâlcuia lor se înfierbântau ei dinlăuntru şi se plecau la cele 
zise, ca la cele care erau adevărate - , ori că, atunci când le tâlcuia lor 
Scripturile, sălta dinlăuntru inima lor aşa: „Acesta Care ne tâlcuieşte nouă, 
Domnul este!" 

24,36-44: Şi pe când vorbeau ei acestea, El a stat în mijlocul lor 2 2 şi le-a 
zis: Pace vouă. (37) Iar ei, înspăimântându-se şi înfricoşându-se, credeau 2 3 

că văd duh. (38) Şi Iisus le-a zis: De ce sunteţi turburaţi şi pentru ce se 
ridică 2 4 astfel de gânduri în inima voastră? (39) Vedeţi mâinile Mele şi 
picioarele Mele, că Eu însumi sunt; pipăiţi-Mă şi vedeţi, că duhul nu are 
came şi oase, precum Mă vedeţi pe Mine că am. (40) Şi zicând acestea, le-a 
arătat mâinile şi picioarele Sale. (41) Iar ei încă necrezând de bucurie şi 
rninunându-se, El le-a zis: Aveţi aici ceva de mâncare? (42) Iar ei I-au dat 
o bucată de peşte fript 2 5 şi dintr-un fagure de miere. (43) Şi luând, a mâncat 
înaintea lor. (44) Şi le-a zis: Acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit 
către voi, fiind încă împreună cu voi, că trebuie să se împlinească toate 
cele scrise despre Mine în Legea lui Moise, în Prooroci şi în Psalmi. 

(24,36) Marcu 16,14 / Ioan 20,19 / Faptele Apostolilor 13,31 /1 Corinteni 15, 5 
(24,37) Marcu 6,49 (24,39) Ioan 20,20,27 (24,41) Marcu 16,14 / Ioan 21, 5 

(24,42) Ioan 21,10 (24,44) Matei 16,12; 17,22; 20,18 / Marcu 8,31 / Luca 9,22; 18,31; 24,6 
Domnul, Cel Care toate spre mântuirea noastră bine le rânduieşte, 

„stă în mijlocul ucenicilor", vrând să încredinţeze învierea. 
Şi [mai] întâi, prin obişnuitul cuvânt de heretisire [salutare] al păcii 

potoleşte turburarea lor. încă şi arată cum că este însuşi El, învăţătorul 
lor, Care Se îndulcea întru acest cuvânt de heretisire şi cu acesta i-a 
întrarmat şi pe ei când îi trimitea la propovăduire (Matei 10,12-13; Marcu 
6,10; Luca 10, 5). 

2 2 în ediţia de la 1805, în loc de „El a stat în mijlocul lor" , se găseşte „însuşi Iisus a 
stătut în mijlocul ucenicilor Săi". 

2 3 în ediţia de la 1805, în loc de „credeau", se găseşte „li se părea". 
2 4 în ediţia de la, 1805, în loc de „se ridică", se găseşte „se suie". 
2 5 în ediţia de la 1805, în loc de „o bucată de peşte fript", se găseşte „o parte de 

peşte fript". 
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Dar, fiindcă prin acest grai nu s-a potolit turburarea sufletului lor, le 
arată lor dinspre altă parte că este Fiul lui Dumnezeu, Care ştie inimile, căci 
zice: „Pentru ce se ridică astfel de gânduri în inima voastră?" Iar, cu 
adevărat, aceasta - a şti gândurile oamenilor - a lui Dumnezeu este, fără de 
îndoială. Aduce pe urmă şi alta: pipăirea mâinilor şi a picioarelor, căci zice: 
„Vouă vi se pare că duh sunt Eu, adică nălucă, precum multe [duhuri] ale 
celor morţi, mai ales pe la mormânturi obişnuiesc a se năluci. însă ştiţi că 
duhul nici carne şi nici oase nu are, iar Eu şi carne şi oase am, deşi, mai 
dumnezeieşti şi mai duhovniceşti". Căci trupul Domnului nu era duh, ci 
duhovnicesc era, adică afară de toată grosimea [îngroşarea], de duh 
ocârmuindu-se. Că trupul pe care acum îl avem este sufletesc, adică de suflet 
se ocârmuieşte şi de cele fireşti şi sufleteşti felurimi şi puteri i se dă viaţă. Iar 
trupul cel de după înviere Pavell-anumit „duhovnicesc" (1 Corinteni 15,44), 
carele, adică, de duh dumnezeiesc i se dă viaţă şi se ocârmuieşte, iar nu de 
suflet - cu chip negrăit şi duhovnicesc spre nestricăciune prefăcându-se şi 
întru aceasta păzindu-se. Deci, în acest fel se cuvine a socoti că a fost trupul 
Domnului după înviere, duhovnicesc şi subţire şi afară de toată grosimea 
[îngroşarea]; şi nici de hrană, nici de altceva având trebuinţă, cu toate că 
pentru mciedinţare[a ucenicilor] a mâncat. Iar ceea ce a mâncat Domnul 
acum, nu fireşte a mâncat, ci cu iconomie, ca să arate că însuşi trupul cel ce 
a pătimit a înviat, iar acum trupului [Său] îi era firesc a intra înăuntru, fiind 
uşile încuiate şi a se muta din loc în loc fără osteneală. 

Deci, necrezând încă ucenicii, şi nici din pipăire adeverindu-se, adaugă 
şi alta, adică mâncarea, de oarecare dumnezeiască putere mistuindu-se 
cele ce se mâncau, căci tot ceea ce fireşte se mănâncă cu gura, mai apoi 
afară se aruncă 2 6, însă acelea, precum s-a zis, nu fireşte erau mâncate, ci cu 
iconomie se mâncau. 

încă se par că au şi oarecare umbroasă înţelegere cele ce atunci s-au 
mâncat [de către Domnul]. Căci mâncând El „o parte de peşte fript", 
însemnează cum că pe firea noastră, cea care înota în viaţa aceasta cea 
sărată, cu focul Dumnezeirii Sale uscându-o şi toată umezeala pe care o 
avea din adâncurile apelor - iar mai ales să zic, ale valurilor - zvântându-o, 
dumnezeiască mâncare o a făcut pe aceasta - pe ceea care mai înainte era 
greţoasă, dulce mâncare lucrând-o lui Dumnezeu. Că aceasta însemnează 
„fagurele de miere": dulceaţa cea de acum a firii noastre, care mai înainte 
era lepădată. 

După ce aparatul digestiv asimilează puterea hrănitoare a celor mâncate, resturile, 
care nu mai sunt de folos, sunt eliminate în chip firesc. 
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Sau - precum socotesc - şi acestea însemnează: prin „peştele fript" 
pe fapta bună cea lucrătoare, care ridică de la noi multa umezeală şi 
îngroşare, prin ajutorul cărbunilor celor pustniceşti şi sihăstreşti; iar pe 
cunoştinţă, adică videnia [vederea dumnezeiască], prin „fagurele de 
miere", fiindcă dulci sunt cuvintele lui Dumnezeu (Psalm 18,11; 118,103). 

încă este „fagure", dar de viespi, înţelepciunea cea elinească; şi este 
„fagure" de miere de albine înţelepciunea cea dumnezeiască. Căci Hristos 
este „albina", mică adică la mărime 2 7 (Sirah 11,3) - căci scurt este cuvântul 
şi slab la vârtute, şi nu întru „puterea cuvântului" propovăduieşte Pavel, 
ca să nu facă zadarnică Crucea 2 8 (1 Corinteni 1,17-18) - î n s ă le este dorită şi 
împăraţilor şi celor de rând, spre sănătate sufletească mâncând [aceştia] 
ostenelile ei. 

24, 45-53: Atunci le-a deschis mintea ca să priceapă Scripturile. (46) 
Şi le-a spus că aşa este scris şi aşa trebuie să pătimească Hristos şi să 
învieze din morţi a treia zi. (47) Şi să se propovăduiască în numele Său 
pocăinţa spre iertarea păcatelor la toate neamurile 2 9 , începând de la 
Ierusalim. (48) Voi sunteţi martorii acestora. (49) Şi iată Eu trimit peste 
voi 3 0 făgăduinţa Tatălui Meu; voi însă şedeţi în cetate 3 1, până ce vă veţi 
îmbrăca cu putere de Sus. (50) Şi i-a dus afară, până spre Betania şi, 
ridicându-Şi mâinile, i-a binecuvântat. (51) Şi pe când îi binecuvânta, 
S-a despărţit de ci şi S-a înălţat la Cer. (52) Iar ei, închinându-se Lui, s-au 
întors în Ierusalim cu bucurie mare. (53) Şi erau în toată vremea în 
templu, lăudând şi binecuvântând pe Dumnezeu. Amin. 

(24, 45) Luca 24,27 / Ioan 5,39 (24,46) Isaia 53,3-4,7 / Luca 24,26-27 (24,47) Matei 28,19 / 
Faptele Apostolilor 13,38; 20, 21 (24,48) Rut 4,11 / Ioan 15,27 / Faptele Apostolilor 1, 8 

(24,49) Ioan 14,16; 15,26 / Faptele Apostolilor 1,4,8 (24,50-53) Marcu 16,19 / Ioan 20,17 / 
Faptele Apostolilor 1,9-10 (24,52) Matei 28,17 / Ioan 16,22 (24,53) Faptele Apostolilor 2,46 

După ce le-a dat pacea sufletului şi le-a potolit lor inimile prin cele ce 
le-a zis, prin cele ce s-au pipăit, prin cele ce le-a mâncat încredinţând 

2 7 „Mică este între cele zburătoare albina, dar rodul ei întrece orice dulceaţă" 
(Sirah 1 1 , 3) . 

2 8 „Căd Hristos nu m-a trimis ca să botez, ci să binevestesc, dar nu cu înţelepciunea 
cuvântului , ca să nu rămână zadarnică Crucea lui Hristos. Căci cuvântul Crucii, pentru 
cei ce pier, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu" 
(1 Corinteni 17-18). 

2 9 în ediţia de la 1805, în loc de „în numele Său pocăinţa spre iertarea păcatelor la 
toate neamurile" , se găseşte „întru numele Lui pocăinţa şi iertarea păcatelor în toate 
neamuri le" . 

3 0 în ediţia de la 1805, în loc de „peste voi" , se găseşte „întru voi" . 
3 1 în ediţia de la 1805, în loc de „în cetate", se găseşte „în cetatea Ierusalimului". 
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învierea cea adevărată a trupului Său, „atunci le-a deschis lor mintea ca 
să priceapă Scripturile". Pentru că de nu s-ar fi liniştit sufletele lor, cum ar fi 
cunoscut, fiind acestea turburate şi neaşezate? Căci zice: „îndeletniciţi-vă şi 
cunoaşteţi" 3 2 (Psalm 45, 10). Pentru aceasta şi îi învaţă pe dânşii că de 
nevoie era să pătimească astfel Hristos. Cum anume? Prin lemnul Crucii. 
Căci, de vreme ce prin lemn s-a făcut pierzarea, de nevoie era ca prin lemn 
să se şi desfacă stricăciunea şi, prin durerile cele de pe lemn trecând 
Domnul nebiruit, să strice desfătarea cea din lemn (Facere 3, 6-7). Apoi „să 
şi învieze a treia zi, şi să se propovăduiască în numele Lui pocăinţa şi 
iertarea păcatelor întru toate neamurile". Pentru Botez zice aici, căci întru 
acesta şi pocăinţă se face prin spovedanie şi părăsire a răutăţilor şi 
păgânătăţilor celor mai dinainte, şi iertarea păcatelor urmează. 

Dar cum vom înţelege că Botezul se face numai „întru numele" lui 
Hristos, când, mai vârtos în alt loc ne învăţăm a-1 săvârşi pe acesta „în 
numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh"? (Matei 28,19) Deci, întâi 
aceasta spunem: anume că, atunci când zicem că se face Botezul „întru 
numele" lui Hristos, nu zicem că trebuie numai în numele lui Hristos a-1 
săvârşi pe acesta, ci că se face Botezul lui Hristos, cu care Hristos S-a botezat, 
adică duhovnicesc, nu iudaicesc; nici întru felul în care era botezul lui 
Ioan, spre pocăinţă numai (Faptele Apostolilor 13, 24), ci dătător de 
împărtăşire a Duhului Sfânt şi de iertarea păcatelor, în ce fel El a arătat 
când S-a botezat pentru noi în Iordan şi pe Duhul Sfânt în chip de porumbel 
L-a arătat (Matei 3,16). încă şi alta: Botezul cel „întru numele" lui Hristos, 
în loc de „întru moartea" lui Hristos îl înţelegem 3 3 (Romani 6, 3), căci 
precum, Acela murind, a treia zi a înviat, aşa şi noi, îngropându-ne cu 
închipuire în apă, ieşim nestricăcioşi cu sufletele, primind arvunele 
nestricăciunii trupului 3 4. Şi în alt chip: numele acesta „Hristos", adică 
„Uns", arată dintru sine şi pe Tatăl Cel Care a uns şi ungerea, pe Duhul şi 
pe Fiul Cel Care S-a uns; ca şi cum ar fi zis: „iertarea păcatelor este întru 
numele Domnului". Unde, dar, sunt limbile noroioase ale celor care botează 
în Montan şi în Priscilla şi în Maximilla? 3 5 Cu adevărat, nici o iertare nu 

3 2 în versiunea Sfintei Scripturi din 1988, versetul 45 este: „Opriţi-vă şi cunoaşteţi că 
Eu sunt Dumnezeu, înălţa-Mă-voi pe pământ" . 

3 3 „Au nu ştiţi că toţi câţi în Hristos Iisus ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am 
botezat?" (Romani 6, 3). 

3 4 Vezi. 2 Corinteni 1, 21-22 şi Efeseni î , 13-14. . ' 
3 3 Montanismul a fost o sectă care a apărut în Frigia, întemeietorul ei fiind Montan. 

Acesta era în creştinism un prozelit, iar înainte fusese preot al zeiţei Cybele. Pe la anul 
156-157, M o n t a n a început să propovăduiască la Abardau sfârşitul lumii, coborârea 
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este celor ce se botează întru acest fel, ci încă şi adăugire de păcate le 
urmează. Iar aceştia [eretici] rău au pierit". 

Iar cuvântul [propovăduiţii] „în toate neamurile" a ieşit, „începând 
de la Ierusalim", căci trebuia ca, după ce toată firea în Hristos s-a unit şi s-a 
luat, a nu se mai despărţi de acum în două părţi - în evrei şi în păgâni - , ci 
a începe cuvântul de la Ierusalim şi a se odihni întru neamuri, împreunând 
firea [omenească]. 

Iar „voi sunteţi martorii acestora", adică ai Patimilor şi ai învierii. Apoi, 
ca să nu se turbure ei înlăuntrul lor şi să cugete aşa: „Cum, noi, oa-meni de 
rând fiind, vom mărturisi fiind trimişi la neamuri? Ridicându-ne împotriva 
ierusalimitenilor care şi pe Tine Te-au omorât?" , le zice [Domnul]: 
„îndrăzniţi, pentru aceasta, că voi trimite cât de grabă făgăduinţa Tatălui 
Meu, pe care am grăit-o prin Ioil: «Voi vărsa din Duhul Meu peste tot 
trupul.. .» 3 6 (Ioil 3,1-2). Aşadar, voi cei care sunteţi fricoşi şi fără de bărbăţie, 
şedeţi în cetate până ce vă veţi îmbrăca cu putere de Sus, nu omenească, ci 
cerească". Şi nu a zis „veţi primi", ci „vă veţi îmbrăca", pe cea dinspre toate 
părţile păzire a întrarmării celei duhovniceşti arătându-o. 

„Şi i-a dus afară, până spre Betania" - aceasta să o înţelegem că s-a 
făcut întru însăşi ziua cea de a patruzecea Căci cele care aici în scurt le 
zice [Evanghelistul], pe acestea tu le socoteşte că s-au făcut în multe zile, 
precum însuşi Luca zice la Fapte: „arătându-se lor în vremea celor 
patruzeci de zile" (Faptele Apostolilor 1 , 3 ) - căci adeseori venea şi Se ducea. 

Ierusalimului ceresc şi împărăţia de o mie de ani a lui Hristos cu drepţii. Acest eveniment 
avea să se întâmple în apropiere de Pepuza şi de Tymion, în Frigia Predica „profetică" a 
lui Montan a făcut mare impresie. Entuziasmul a fost stârnit în ascultători, aceştia fiind 
cuprinşi de emoţia sfârşitului lumii şi a împărăţiei celei noi. Mulţi şi-au vândut averile şi 
le-au pus la mijloc, ca primii creştini. Mulţimea înfrigurată s-a strâns la locul şi la timpul 
prezis, iar în aşteptarea Ierusalimului ceresc se produceau stări de „extaz". în fapt, acestea 
erau năluciri drăceşti care erau lucrătoare prin înfierbântarea, prin râvna sângelui. 
Fenomenul ceresc aşteptat nu s-a întâmplat, însă ideile propovăduite au prins. Montan 
şi partizanii săi au continuat să predice ca nişte „profeţi" ai împărăţiei de o mie de ani, 
interpretând în sensul învăţăturilor lor semnele timpului: războaie, cutremure, persecuţii, 
turburări şi alte întâmplări. Exaltatul „profet" Montan şi-a alăturat şi câteva femei: 
Priscilla, Maximilla şi Quintilla, care cădeau în stări de „extaz" şi de somnambulism şi 
„profeţeau" şi ele sfârşitul, socotindu-se „organe" ale Duhului Sfânt. După cele grăite 
de Sfântul Teofilact, se pare că aceşti eretici au ajuns cu înşelarea până acolo, încât au 
propovăduit şi au săvârşit botez întru numele lor. 

3 6 La Ioil 3,1-2, în ediţia 1988 a Bibliei avem: „Vărsa-voi Duhul Meu peste tot trupul, 
şi fii ş i fiicele voastre vor prooroci, bătrânii voştri visuri vor visa iar tinerii voştri 
vedenii vor vedea. Chiar şi peste robi şi roabe voi vărsa Duhul Meu". 
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Şi „i-a blagoslovit" pe ucenici, poate adică şi putere păzitoare punând 
întru dânşii până la venirea Duhului, dar poate şi pe noi învăţându-ne ca, 
atunci când ne vom duce undeva, să-i încredinţăm blagosloveniilor pe cei 
din stăpânirea noastră. 

„Şi Se înălţa la Cer". Pentru că Ilie ca spre Cer se ridica, întrucât se 
părea că se înalţă, ca şi cum spre Cer (4 Regi 2,11); iar Mântuitorul întru 
însuşi Cerul, înaintemergător al tuturor S-a suit, ca împreună cu sfântul 
Său trup să Se arate Feţei lui Dumnezeu, şi pe scaun, cu Tatăl, împreu-
nă-şezător să-1 arate pe el. Iar acum este închinată firea noastră întru 
Hristos de toată puterea îngerească. 

„Iar ei, închinându-se Lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. 
Şi erau în toată vremea în templu, lăudând şi binecuvântând pe 
Dumnezeu". Vezi faptă bună? încă nu Se pogorâse Duhul şi duhovniceşte 
petrec [vieţuiesc]. Căci aceia care mai înainte stăteau încuiaţi (Ioan 20,19, 
26), acum în mijlocul arhiereilor se aflau, şi nimic dintru cele ale vieţii 
acesteia nu este întru ei, ci toate defăimându-le, în templu îl lăudau „în 
toată vremea" pe Dumnezeu şi bine îl cuvântau. 

O, să ne facem şi noi următori ai acestora; şi şă fim „în toată vremea", 
în viaţă sfântă, „lăudând" prin viaţa aceasta „şi binecuvântând pe 
Dumnezeu"! Şi slavă a lui Dumnezeu şi bună cuvântare este viaţa cea 
sfântă şi îmbunătăţită, căci Lui I Se cuvine toată slava în veci. Amin. 

Sfârşit al tâlcuirii Sfântului Teofilact 
la Evanghelia cea de la 

Luca 

Â 

H 
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PĂTIMIRILE IUDEILOR. 
DIN V R E M E A CEZARULUI GAIUS CALIGULA (anii 37-41) 

SI PÂNĂ LA D Ă R Â M A R E A IERUSALIMULUI 
DIN V R E M E A LUI TIT (anul 70) 

- descrise de Eusebiu de Cezareea şi Iosif Flaviu -

Istoricii socotesc îndeobşte că perioada apostolică se încheie o dată cu distrugerea 
templului şi căderea Ierusalimului, în urma războiului iudaic din anii 66-70. Insă acest 
război este încununarea •multor răzvrătiri şi suferinţe. Astfel, sub domnia lui Nero, în 
anul 66, în Palestina izbucneşte o răzmeriţă care se transformă într-un adevărat război. 
Aflată sub conducerea generalului Vespasian, armata romană, începând din Galileea, 
cucereşte pe rând toate cetăţile care erau apărate de iudei înarmaţi. în anul 69, Vespasian 
este proclamat împărat şi lasă conducerea războiului fiului său, Tit. Iudeii se aflau întăriţi 
în Ierusalim. Tit a atacat oraşul care a rezistat unui asediu ce a durat cinci luni. Pierderile 
au fost mari de ambele părţi. în continuare, lăsăm loc cuvintelor istoricului creştin Eusebiu 
de Cezareea şi istoricului iudeu Iosif Flaviu'. 

CARTEA A D O U A 

VI ' .' 
Nenorocirile care s-au abătut asupra iudeilor 

• provin din nelegiuirile cornişe de ei 
împotriva lui Hristos 

1. Filon relatează mai întâi că pe vremea lui Tiberiu, cea mai mare influenţă asupra 
tuturor persoanelor din jurul împăratului o avea Seianus 2 , care se silea din toate puterile 
să stârpească cu totul pe evrei şi că, pe de altă parte, în ludeea, Pilat - pe vremea căruia 
s-au săvârşit toate nelegiuirile împotriva Mântuitorului - i-a tulburat nespus de tare pe 
iudei prin aceea că a luat măsuri (socotite de iudei ilegale) împotriva templului din 
Ierusalim, care pe atunci stătea încă în picioare. 

După ce a murit Tiberiu, puterea a revenit lui Gaius, care pe mulţi i-a nedreptăţit, 
dar cel mai mult se pare că "a avut de suferit poporul evreiesc de pretutindeni. N e putem 
face o idee despre acest lucru chiar şi numai citind câteva fapte din scrierea lui Filon, 
care spune textual: 

2. „Atât de nefiresc era felul de a se purta al lui Gaius cu toată lumea şi îndeosebi cu 
neamul evreiesc pe care l-a persecutat cu toată ura, încât le-a sechestrat casele de rugăciune 
(Faptele Apostolilor 16,13) din toate oraşele, începând cu cele din Alexandria, punând în 
locul lor chipurile şi statuile cu efigia lui proprie (căci prin aceea că le-a îngăduit altora 
să le aşeze, a făcut acest lucru chiar cu puterea lui). Cât despre templul din oraşul sfânt, 
care se păstrase încă neatins şi cu vechiul drept de azil, el l-a desfiinţat şi l-a transformat 
într-un sanctuar pentru el, care să fie numit „sanctuarul noului Zeus Epifanius Gaius" . 

1 Cf. Eusebiu de Cezareea, Istoria bisericească şi Martirii din Palestina, PSB 13, traducere de pr. prof. Teodor 
Bodogae, ed.IBMBOR, Bucureşti, 1987, Cartea a U-a: VI - pp. 72-74, XIX-XX - pp. 88-89, XXV; - pp. 97-98; 
Cartea a lll-a: VAX - pp. 102-113. 

~ Prefectul pretoriului, pe vremea Iui Tiberiu. 
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3. Dar mai sunt încă multe alte nenorociri, care nici nu se pot descrie şi care au căzut 
pe capul iudeilor din Alexandria pe vremea domniei aceluiaşi Gaius, după cum le-a 
istorisit acelaşi scriitor într-o altă scriere intitulată Despre virtuţi, fapt pe care-1 întăreşte 
şi Iosif, arătând că probabil începând de pe vremea lui Pilat şi a nelegiuirilor săvârşite 
împotriva Mântuitorului au început şi nenorocirile care s-au abătut asupra întregului-
neam al iudeilor. 

4. Ascultaţi, dar, ce relatează acest ultim scriitor în a doua carte a Războiului Iudaic, 
unde grăieşte aşa: „Trimis în Iudeea de către Tiberiu ca guvernator, Pilat a dat ordin să 
fie aduse în Ierusalim pe furiş noaptea chipurile mascate ale Cezarului, care se numeau 
„insigne". A doua zi, dis-de-dimineaţă, faptul acesta a provocat o foarte mare tulburare 
printre iudei, care într-adevăr apropiindu-se au rămas consternaţi de uimire în faţa acestei 
privelişti. Legile evreieşti fuseseră călcate în picioare, întrucât ele interziseseră să se aducă 
în oraş vreun chip (al unui zeu - n. tr.). 

5. Comparând această istorisire cu cea din Scriptura Evangheliei, v o m vedea că 
multă vreme s-a întors împotriva lor strigătul pe care-I scoseseră în faţa aceluiaşi Pilat, 
prin care ei spuneau că „n-au alt împărat decât pe Cezarul" (Ioan 19, 15), 

6. Mai departe, acelaşi scriitor istoriseşte textual despre o altă nenorocire care a 
venit peste ei: „Apoi Pilat a pus la cale şi alte tulburări, în timpul cărora s-a făcut stăpân 
pe vistieria sfântă numită «Corban» 3 , cu gândul să construiască un apeduct, aducând 
apa de la o distanţă de 300 de stadii 4, ceea ce a provocat nemulţumirea mulţimii. 

7. Odată, pe când se afla la Ierusalim, Pilat a fost înconjurat de o mulţime care vocifera 
împotriva lui. El însă, presimţind că se vor produce tulburări, a amestecat prin mulţime 
soldaţi îmbrăcaţi civil, interzicându-Ie de a-şi lua săbiile şi poruncindu-Ie să lovească numai 
cu bastonul pe cei care ar striga. La un moment a dat semnalul de atac: dintre iudeii care au 
fost loviţi, mulţi au murit din lovituri, mulţi s-au omorât unii pe alţii, călcându-se în picioare 
ca să scape cu fuga Speriată de soarta celor morţi, mulţimea a amuţit". 

8. Tot el mai istoriseşte că în Ierusalim au mai izbucnit multe alte răscoale, dar că, 
începând din timpul lui Iisus, răscoale, războaie şi nenorociri peste nenorociri n-au părăsit 
oraşul şi Iudeea întreagă, până ce a venit sfârşitul prin asediul de sub Vespasian. Şi iată 
acesta a fost chipul în care urmările pedepsei dumnezeieşti n-au întârziat să se arate 
pentru nelegiuirile săvârşite de iudei împotriva lui Hristos. 

X I X 
Ce nenorociri au dat peste iudei în ziua de Paşti 

1. în acele vremi, pe când Pavel îşi încheia drumul ocolit de la Ierusalim până în Iliric 
(Romani 15, 19), Claudiu alunga din Roma pe iudei, de aceea Acvila şi Priscilla (Faptele 
Apostolilor 18,2) fiind alungaţi împreună cu alţi iudei din Roma, debarcară în Asia şi acolo 
au vieţuit împreună cu Apostolul Pavel, care întărea temeliile învăţăturii puse de el în 
Bisericile din acele ţinuturi, după. cum ne arată cartea Faptelor (18,18-19; 23). 

Claudiu conducea încă treburile Imperiului când, la un Paşte, s-a produs în Ierusalim 
o răscoală şi o tulburare atât de mare, încât numai iudeii care se înghesuiau cu tărie spre 
uşile templului, treizeci de mii au pierit, fiind călcaţi unii de alţii, iar sărbătoarea a devenit 

3 Cuvânt aramaic ce înseamnă „donaţie", „dar". 
4 La greci stadiul avea 178 m, iar la romani 175 m. 
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u n doliu pentru tot poporul, prilej de bocire pentru toate familiile, după cum ne istoriseşte 
textual Iosif. 

2. Claudiu a pus rege peste iudei pe Agripa 5 , fiul Iui Agripa, trimiţând pe Felix ca 
guvernator 6 peste toată Samaria şi Galileea, precum şi peste ţara numită Pereea. După ce 
a deţinut puterea vreme de 13 ani şi 8 luni, Claudiu a murit şi a lăsat ca urmaş pe Nero. 

X X 
Ce evenimente au mai avut loc la Ierusalim pe vremea lui Nero 

1. Pe vremea lui Nero (54-68) şi în timp ce Felix guverna ludeea, preoţii din această 
ţară au ajuns să se certe între ei, lucru despre care Iosif ne relatează textual următoarele, 
în cartea a 20-a a Antichităţilor sale: 

2. „Arhiereii au provocat o adevărată răscoală împotriva preoţilor şi a mai marilor 
poporului din Ierusalim şi fiecare din ei, strângând în jurul lor o ceată de răsculaţi, aveau 
pretenţii de conducător, aşa încât, de câte ori se întâlneau, se luau la ceartă şi se împroşcau 
cu pietre unii pe alţii. Nimeni nu putea să pună capăt acestor dihonii, ci toţi îşi făceau de 
cap ca într-o ţară fără stăpân. 

3. Atât de departe mergeau arhiereii cu semeţia şi cu lipsa de ruşine, încât erau în 
stare să-şi trimită slujitorii pe arie ca să-şi ia cu forţa dijma care altfel se cuvenea preoţilor. 
S-a întâmplat chiar că unii din preoţi au ajuns să moară de foame, atât de departe s-a 
mers cu abuzul de putere". 

4. Acelaşi scriitor mai istoriseşte că în aceeaşi vreme şi-au făcut apariţia pe străzile 
Ierusalimului un fel de tâlhari care, după spusa aceluiaşi autor, ucideau pe trecători în 
plină zi şi chiar între zidurile Ierusalimului. 

5. îndeosebi cu prilejul sărbătorilor amestecându-se în mulţime şi ascunzând în 
mantale nişte pumnale 7 mici, loveau pe nesimţite pe cei care nu ţineau de partida lor, iar 
după ce mişeliile erau săvârşite, tot ei se indignau de cele întâmplate, aşa încât înfăţişarea 
lor „cinstită" îi făcea cu totul nedescoperiţi. 

6. Mai întâi însuşi arhiereul Ionatan a fost ucis în felul acesta, iar după aceea în 
fiecare zi au urmat alţii şi alţii. Frica a devenit mai grozavă decât omorul, căci - ca într-un 
război - fiecare se putea aştepta să-i vie lui rândul. 

XXVI 
De ce au venit peste iudei atâtea nenorociri şi de ce au declarat ei război romanilor 

1. După ce a prezentat, pe cât a fost posibil, amănunte despre nenorocirile cu care a 
fost încercat tot poporul iudeu, Iosif relatează tot aşa de precis, între multe altele, şi 
faptul că mulţi dintre iudeii de frunte, după ce au ajuns să fie pedepsiţi cu biciuirea, 
până la urmă au fost răstigniţi la Ierusalim de către Florus 8 . Acesta era guvernator peste 
ludeea pe vremea când era să izbucnească un nou război, şi anume, în al doisprezecelea 
an de domnie a lui Nero. Iosif istoriseşte că în această răscoală a iudeilor s-a produs o 

5 Deşi nu era rege, Agripa li purta acest titlu. 
6 Anroniu Felix, procurator roman între anii 52-60. 
7 Cunoscuta răscoală a „sicarilor" („sica-ae" înseamnă pumnal). Aceştia erau o grupare fanatică a evreilor, 

care au pregătit marile tulburări ce vor duce la asediul şi dărâmarea Ierusalimului. 
8 Gessius Florus, ultimul procurator (anii 64-66). 
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cumplită tulburare în toată Siria: în toate oraşele, iudeii erau urmăriţi şi ucişi fără milă 
de către ceilalţi orăşeni, încât pretutindeni vedeai oraşele pline de cadavre neîngropate, 
bătrâni aruncaţi la un loc cu copiii, ba vedeai chiar şi femei aruncate fără îmbrăcăminte, 
pe străzi. Toată ţara gemea de astfel de nenorociri care nu se pot descrie, ba, cu cât trecea 
vremea, cruzimile deveneau tot mai mari" . 

Iată, aşadar, ce relatează textual Iosif despre situaţia iudeilor. 

C A R T E A A T R E I A 

. V 
Despre ultimul asediu suportat de iudei după ce a fost răstignit Hristos 

1. După ce Nero a domnit vreme de 13 ani, pe când urmaşii săi, Galba şi Oto n-au 
fost în stare să se menţină decât 1 an şi 6 luni, a fost proclamat de trupe ca împărat singur 
stăpânitor Vespasian, tocmai pe când el se distingea luptând împotriva iudeilor. Pornindu-se 
îndată la drum spre Roma' , noul împărat a încredinţat conducerea luptei împotriva 
iudeilor fiului său, Tit. 

2. Or, întrucât după înălţarea la Cer a Mântuitorului nostru, iudeii nu s-au săturat 
cu câte au săvârşit împotriva Lui, au pus la cale tot felul de uneltiri şi împotriva Apostolilor 
Lui: ucigând mai întâi cu pietre pe Ştefan (Faptele Apostolilor 7, 58-60), iar după aceea 
prinzând pe lacov, fiul lui Zevedeu şi frate cu Ioan, căruia i-au tăiat capul (Faptele 
Apostolilor 12, 2), dar mai cu deosebire punând mâna şi pe celălalt lacov, care după 
înălţarea la Cer a Mântuitorului nostru a ajuns să fie cel dintâi episcop pe scaunul din 
Ierusalim şi p e care l-au nimicit în modul în care a m amintit. La rândul lor şi ceilalţi 
Apostoli au căzut pradă unor nenumărate primejdii de moarte, fiind izgoniţi mai întâi 
din Ierusalim şi fiind nevoiţi să caute alte neamuri , cărora să le descopere vestea 
Evangheliei, aşa cum le fusese încredinţată cu putere de către Hristos, atunci când le-a 
spus: „Mergând, învăţaţi toate neamuri le în n u m e l e M e u " . 

3. în sfârşit, chiar Bisericii din Ierusalim i s-a descoperit printr-o proorocie împărtăşită 
mai marilor acestei cetăţi, poruncindu-le să părăsească cetatea înainte de a începe războiul 
şi să se mute în oraşul Pella din Pereea Aşa se explică de ce şi creştinii s-au mutat din 
Ierusalim şi din toată Iudeea, iar după aceea a început să cadă pedeapsa lui Dumnezeu 
peste iudei, din pricina multelor nelegiuiri săvârşite de ei împotriva lui Hristos şi a 
Apostolilor Lui [...]. 

4 . Câte rele s-au abătut a.tunci peste întreg poporul iudeu, dar mai ales câţi din 
locuitorii Iudeii au căzut în cele mai grele nenorociri, câte mii de oameni din bărbaţii în 
floarea vârstei au pierit atunci, dimpreună cu femei şi cu copii, prin sabie, prin foame şi 
prin nesfârşite alte chinuri; câte oraşe evreieşti şi care anume dintre ele au îndurat 
peripeţiile îngrozitoare ale asediului; apoi, câte nenorociri şi mai grozave au dat peste 
cei care se refugiaseră în cetatea Ierusalimului pe care o credeau că nu va putea fi nimicită; 
în sfârşit, în ce chip a decurs războiul şi care au fost clipele cele mai grele ale lui, precum 
şi care a fost grozăvia înfiorătoare vestită demult de către Prooroci în legătură cu pustiirea 
cetăţii şi a templului lui Dumnezeu 1 0 ; cele aţâţ de vestite altădată, dar care-şi aşteptau 

9 Proclamarea lui s-a făcut în 1 iulie 69, dar sosirea la Roma a avut loc abia în toamna lui 70. Avusese 
destule probleme de rezolvat în Orient, inclusiv cu războiul contra iudeilor. 

10 Daniil 9, 27; 13,11; Matei 24,15; Marcu 13,14. 
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acum nimicirea prin foc, - toate acestea le va putea găsi cine ar vrea, fiind descrise în 
amănunţime în istoria scrisă de Iosif. 

5. Totuşi, sunt de părere că nu trebuie să uităm nici noi că, potrivit numărului celor 
strânşi în ludeea şi în Ierusalim cu prilejul sărbătorilor, aşa cum ne informează acest 
scriitor, aceştia erau, spre a folosi însăşi expresia lui, cam la trei milioane şi stăteau 
îngrămădiţi între zidurile cetăţii, ca şi cum ar fi stat într-o închisoare uriaşă. 

6. Era deci de aşteptat ca tocmai în zilele în care se puseseră la cale atâtea suferinţe 
împotriva Mântuitorului, a Binefăcătorului tuturor şi a Hristos ului lui Dumnezeu, iudeii 
să fie încuiaţi ca într-o temniţă, pentru ca astfel însăşi moartea să cadă asupra lor ca o 
judecată a dreptăţii dumnezeieşti. 

7. Dar, lăsând la o parte tot ce au ajuns să sufere prin sabie ori în alt chip, cred că va 
trebui să descriem măcar suferinţele provocate de foamete, pentru ca cei care vor citi această 
istorie să poată înţelege chiar şi numai din acest capitol pedeapsa lui Dumnezeu, care nu a 
întârziat să lovească pe cei care au săvârşit nelegiuire împotriva Hristosului Dumnezeu. 

VI 
Despre foametea care a dat peste iudei 

1. Să punem mâna, aşadar, pe cea de a 5-a carte a Istoriilor lui Iosif şi să urmărim 
nenorocirea care a avut loc atunci: 

„Chiar şi pentru cei avuţi, rămânerea în oraş însemna o adevărată osândire la moarte. 
Sub bănuiala că ar fi vrut să dezerteze, ei erau omorâţi, întrucât averea îi făcea suspecţi 
de trădare. Deodată cu foametea creştea şi furia răsculaţilor. Cu fiecare zi amândouă 
aceste rele se făceau tot mai mari. 

2. Grâul lipsea pretutindeni, de aceea mulţi intrau prin casele oamenilor ca să 
controleze peste tot. Când găseau la unii câte ceva îi chinuiau în toate felurile, pentru ce 
au tăgăduit; în schimb, dacă la unul nu găseau nimic îl acuzau că şi-ar fi ascuns prea 
bine proviziile. Puteai deduce dacă cineva are sau nu mai are grâu din felul cum se 
prezenta trupeşte: când te uitai Ia cei care se mai ţineau pe picioare, înţelegeai că ei totuşi 
mai au provizii de mâncare şi de băutură; în schimb, când priveai pe cei extenuaţi, pe 
aceştia i-ai fi lăsat în pace, căci ar fi fost o nebunie să omori pe nişte oameni care şi aşa nu 
mai aveau mult de trăit. 

3. Mulţi din cei bogaţi erau în stare să-şi dea întreg avutul pe furiş numai să capete 
o baniţă de grâu, cei săraci, în schimb, se mulţumeau şi cu o baniţă de orz. Unii se 
baricadau în cel mai ascuns ungher al locuinţei lor, iar drept culme a mizeriei unii au 
ajuns să roadă boabele de grâu fără să le mai macine, pe când alţii, de frică ori de nevoie, 
le prăjeau cum se pricepeau. 

4. Nicăieri nu mai vedeai bucate aşezate pe masă, ci ele erau smulse şi roase, aşa 
crude cum erau luate de pe foc. Această hrană era mizerabilă şi era o privelişte de plâns 
să vezi cum cei puternici acaparau mai mult decât alţii, pe câtă vreme cei neputincioşi 
nu puteau decât să geamă. 

5. Foamea e mai grea decât orice suferinţă, dar nicăieri nu se văd mai deplorabil 
urmările ei ca în lipsa de respect, căci tot ceea ce în alte împrejurări merită o preţuire 
oarecare, e călcat acum în picioare. Femeile au ajuns să smulgă bucătura de la gura 
bărbatului, copilul de la gura părinţilor şi, ceea ce-i şi mai înspăimântător, de dragul de 
a supravieţui, chiar şi unele mame trăgeau bucătura din gura pruncilor şi nu se ruşinau 
nici măcar să retragă până şi laptele pentru hrana sugarului sleit de foame. 
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6. Dar şi cei care făceau astfel de fapte nu puteau r ă m â n e necunoscuţi , căci 
pretutindeni auzeai de oameni răsculaţi care jefuiau pentru o bucată de pâine. Şi, oriunde 
vedeai o casă încuiată, era semn că cei dinlăuntru se pregăteau să mănânce, de aceea 
îndată se spărgeau uşile şi se pătrundea înăuntru ca să scoată uneori cu forţa chiar şi din 
gât bucăţile de mâncare ca să le confişte. 

7. Bătrânii care nu voiau să dea bucuros hrana din gură erau loviţi, se smulgea 
părul femeilor dacă acestea ascundeau vreo bucată în palmă, nu se arăta nici o consideraţie 
nici pletelor cărunte şi nici pruncilor, ci erau smulşi cu forţa şi trântiţi la pământ până şi 
copiii care nu voiau să sloboadă din gură bucătura din care au muşcat. Dacă însă cineva 
intra înainte de sosirea hoţilor şi înghiţea vreo porţie înainte de a fi sosit ei, acela era 
bătut şi mai straşnic, socotindu-1 a le fi duşman. 

8. Ca să găsească provizii de hrană au fost scornite cele mai grozave chinuri: astupau 
cu mazăre canalul urinar al acestor nenorociţi, iar cu bastoane ascuţite le înfundau rectul. 
Te îngrozeşti chiar numai când auzi ce fel de chinuri aveau să îndure oamenii până să 
ajungă să declare o singură pâine şi să denunţe un pumn de orz dosit. 

9. Călăii nu sufereau de foame (cruzimea lor ar fi cu mult mai mică dacă ea ar fi 
izvorât din mizerie), căci îşi afişau mândria lor nebună făcându-şi prin aceasta provizii 
pentru vremurile viitoare. 

10. Când unii din ei se furişau noaptea până în apropierea posturilor romane ca să 
caute legume sălbatice şi iarbă şi când credeau că au scăpat de vrăjmaşi, li se lua tot ce 
strânseseră şi, oricât se rugau şi cerşeau de la ei, sau s-a întâmplat adeseori invocând 
chiar şi numele Domnului, ca să le lase din ceea ce adunaseră cu preţul atâtor primejdii, 
totuşi nu li s-a înapoiat nimic, ci li s-a spus doar să fie mulţumiţi că deodată cu hrana 
strânsă nu li s-a luat şi viaţa". 

11. Altădată Iosif mai relatează şi alte amănunte: „întrucât deodată cu pierderea 
posibilităţii de a părăsi Ierusalimul iudeii şi-au pierdut orice nădejde de a mai scăpa cu 
viaţă, groaza înfometării a cuprins tot mai copleşitor casă d upă casă şi familii după familii. 
Acoperişurile caselor erau pline cu cadavre de femei şi de copii", pe uliţele înguste ale 
cetăţii abia dacă mai puteai trece de leşurile bătrânilor. 

12. Cete de copii şi de tineri cu obraze scofâlcite se îmbulzeau ca nişte stafii în pieţe, 
picând de pe picioare acolo unde suferinţa i-a copleşit. Cei bolnavi nu aveau nici atâta 
putere ca să-şi îngroape rudele lor, iar cei care ar fi putut-o face au refuzat s-o facă, din 
pricina mulţimii morţilor şi a nesiguranţei care-i aştepta şi pe ei, căci, într-adevăr, mulţi 
din ei încetau din viaţă în timp ce-şi îngropau morţii, ba unii s-au grăbit să se aşeze în 
mormântul propriu chiar înainte de a le fi venit ceasul lor firesc. 

13. Dar în ciuda tuturor acestor suferinţe, nicăieri parcă nu mai auzeai plânset sau 
geamăt: foamea le sugrumase orice simţire. Cei care se luptau cu moartea priveau în 
linişte pe cei care apucaseră să moară înaintea lor. O linişte adâncă şi un întuneric 
presimţitor de moarte se întinseseră peste întreg oraşul. Dar şi mai răi decât toate aceste 
nenorociri erau hoţii şi tâlharii. 

14. într-adevăr aceştia scormoneau casele, ca şi cum acestea ar fi devenit nişte 
morminte, înşfăcau pe morţi ca să-i dezbrace de haine şi o luau apoi la fugă în hohote de 
râs, după ce-şi probaseră pe cadavrele dezgolite ascuţişul săbiilor lor. Uneori îşi încercau 
şi altfel sabia, străpungând de vii pe cei aflaţi încă în viaţă întinşi pe păturile lor. Dacă 
unii din aceştia îi rugau ca mâna lor ucigătoare să nu-i cruţe, pe unii ca aceştia îi lăsau cu 

Casele din Orient aveau acoperişuri plate. 
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dispreţ să cadă pradă morţii; în astfel de cazuri cei aflaţi în agonie îşi îndreptau privirile 
spre templu cu gândul: cum, Doamne, de mai rabzi în viaţă astfel de oameni? 

15. La început răsculaţii au hotărât să înmormânteze pe cei morţi pe cheltuiala 
statului, pentru că ajunseseră să nu mai poată suferi mirosul rău al cadavrelor; mai târziu, 
însă, când n-au mai putut-o face, au hotărât să-i arunce de pe înălţimea zidurilor tocmai 
în nişte văgăuni adânci. Când Tit a făcut odată controlul acestor văgăuni şi a văzut că 
sunt pline de cadavre intrate în putrefacţie şi că putreziciunea curgea puternic din 
trupurile acelea, a gemut îndată şi, ridicându-şi mâinile spre cer, a luat pe Dumnezeu de 
martor spunând că nu se simte vinovat de o astfel de grozăvie". 

16. Iar după ce a mai istorisit şi alte fapte, Iosif continuă: „N-aş putea sta la îndoială 
să nu arăt cât de mare este suferinţa. Dacă romanii ar fi întârziat şi de astă dată să curme 
îndrăzneala răsculaţilor, eu sunt de părere că oraşul ar fi fost ori înghiţit de un cutremur 
de pământ, ori ar fi căzut pradă unui potop, sau ar fi fost nimicit de trăznet, cum a fost 
nimicită Sodoma, pentru că în el trăia un neam de oameni cu mult mai nelegiuit decât cel 
care a suferit toate acele nenorociri. Dar în felul acesta, din pricina nebuniilor unora a 
trebuit să moară un întreg popor" . 

17. Iată ce mai scrie Iosif şi în cartea a 6-a: „Nesfârşită a fost mulţimea celor care au 
murit atunci în oraş căzând pradă foametei şi de nedescris au fost suferinţele care au 
căzut peste ei. într-adevăr, în fiecare casă în care se putea măcar bănui că ar exista ceva 
hrană, începea războiul şi cei care ţinuseră cel mai mult unii la alţii stăteau gata să se 
încaiere, neştiind în mâna cui va ajunge ultima bucăţică de hrană. Nici măcar în sărăcia 
celor muribunzi nu mai exista crezare. 

18. Orice o m aflat încă în viaţă a ajuns să fie controlat de către tâlhari care credeau 
că omul se preface că ar fi pe moarte, pe când în realitate ar ascunde hrană chiar şi în sân. 
Mânaţi de foame, mulţi din tâlhari umblau clătinându-se pe drum, cu gura deschisă ca 
nişte câini turbaţi, poticnindu-se descumpăniţi şi ciocnindu-se pe la porţi ca nişte beţivani, 
venind de două sau de trei ori pe ceas în aceeaşi locuinţă. 

19. Lipsa îi silea să bage în gură orice: ca să aibă ce să mănânce, ei strângeau şi ceea 
ce n-ar fi gustat nici cele mai spurcate din vieţuitoarele necuvântătoare. Nu se fereau să 
adune până şi şerpare şi talpă, căci până la urmă tăiau în formă de curele pielea de pe 
scuturi şi o rodeau. Pentru unii şi resturile de fân vechi erau o hrană. Mulţi strângeau 
fibre de plante, o porţie de câteva bucăţi, vânzându-le cu preţ de patru atici. 

20. Dar de ce trebuie să pomenesc şi de neruşinarea la care a dus atunci foametea? 
Căci voi descrie o urmare a foamei, cum nu se povesteşte nici la greci, nici la barbari, atât 
e de îngrozitoare de spus şi de necrezut la auzire. Să nu se creadă cumva că scornesc 
poveşti pentru cei ce vor veni după noi, dar mai bucuros aş lăsa deoparte această 
întâmplare dacă n-aş găsi printre contemporani o mulţime de martori, după cum, de 
altfel, aş face şi patriei mele o slabă plăcere trecând sub tăcere nenorocirile pe care ea le-a 
îndurat într-adevăr. 

21 . Trăia pe atunci printre locuitorii de dincolo de Iordan o femeie cu numele Măria, 
fiica lui Eleazar din cetatea Batezor (nume care însemnează „Casa cu isop") , o femeie 
din n e a m vestit şi cu bună stare; era refugiată şi ea în Ierusalim dimpreună cu ceilalţi 
mulţi şi era şi ea asediată acolo. 

22. Tiranii îi luaseră toate bunurile pfe care le strânsese în Pereea şi pe care le adusese 
aici. Totuşi, oameni înarmaţi, zilnic îi forţau casa, luând tot ce mai găseau, fie bunuri, fie 
alimente, din care reuşise să-şi mai procure între timp. O grea amărăciune cuprinse pe 
această femeie care de fiecare dată certa şi blestema pe tâlhari, aţâţându-i. 
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23 . întrucât nu s-a găsit nimeni s-o ucidă - nici de mânie, nici de milă - şi întrucât ea 
nu se mai simţea în stare să mai caute undeva hrana pentru alţii, într-o vreme când 
foamea îi chinuia şi ei măruntaiele şi măduva, dar flacăra inimii sale era totuşi mai aprinsă 
decât foamea, a fost nevoită să ia o hotărâre silită şi a pomit-o împotriva firii: şi-a înşfăcat 
copilul, care sugea încă lapte, şi i se adresă cu următoarele cuvinte: 

24 . „Copil nenorocit ce eşti, în acest război, în foamete şi în răscoala în care trăim, 
pentru cine să te păstrez? Chiar dacă am scăpa cu viaţă, tot ne va ameninţa robia romană! 
Dar iată că moartea prin foame vine mai repede decât robia, iar şi mai răi decât foamea şi 
robia sunt răsculaţii. Hai, mai bine să-mi slujeşti drept hrană pentru mine, pentru cei 
răsculaţi să serveşti drept răzbunare, iar pentru omenirea întreagă să fii subiect de discuţie 
aşa c u m nu s-a mai pomenit în Israil". 

25 . După ce a rostit aceste cuvinte, ea şi-a ucis pruncul, apoi l-a prăjit şi a consumat 
jumătate din el, cu gândul că-şi va păstra cealaltă jumătate pentru zilele următoare. Dar 
iată că tocmai acum îşi fac apariţia răsculaţii, care simţind mirosul acestei fripturi 
nelegiuite au ameninţat pe femeie cu moartea dacă nu le va arăta restul de mâncare. Ea 
răspunse că a mai păstrat o porţie frumoasă şi astfel le-a arătat restul din trupul copilului. 

26. Cuprinşi de frică şi de groază, răsculaţii au încremenit când au văzut această 
privelişte. Femeia le-a spus: „E al meu copilul şi a mea este şi fapta pe care am săvârşit-o. 
Mâncaţi , căci şi eu am mâncat din el! Nu fiţi mai mofturoşi decât o femeie, mai simţitori 
decât o mamă! Iar dacă voi mai aveţi atâta credinţă încât nu vreţi să vă atingeţi de jertfa 
adusă de mine, atunci, ca una care am mâncat jumătate din ea, lăsaţi-mi mie şi partea 
care a mai rămas ! " 

27. La aceste vorbe oamenii s-au retras cu groază înapoi, arătându-se laşi măcar în 
această singură împrejurare, lăsând mai departe mamei această hrană. Dar îndată s-a 
umplut întreg oraşul de vestea acestei întâmplări groaznice, faţă de care se cutremurau 
numai când şi-o puneau înaintea ochilor ca şi c u m ei înşişi ar fi săvârşit o astfel de 
nelegiuire, cei flămânzi îşi doreau parcă şi mai mult acum moartea, socotind fericiţi pe 
cei care au pierit înainte de a fi auzit şi de a fi văzut astfel de nenorociri". 

Iată, dar, care a fost răsplata pentru nedreptatea şi nelegiuirea pe care iudeii le-au 
săvârşit faţă de Hristosul lui Dumnezeu! 

VII 
'• Despre prevestirile făcute de Hristos 

1. Şi acum se cuvine ca la aceste ştiri să a d ă u g ă m şi prevestirea adevărată a 
Mântuitorului, prin care se vede că toate nenorocirile acestea au fost de mult proorocite 
prin cuvintele următoare: „Vai de cele însărcinate şi de cele care vor alăpta în z i le le 
ace lea ! Rugaţ i -vă ca să nu f ie fuga voastră iarna, nic i sâmbăta . Căci va fi a tunci 
strâmtorare mare cum n-a mai fost de la începutul lumii până acum şi n ic i nu va mai 
f i" (Matei 24,19-21). 

2. Făcând socoteala întreagă a tuturor morţilor, istoricul Iosif crede că prin foame şi 
prin sabie au murit cu totul un milion şi o sută de mii 1 2 , pe când ceilalţi, răsculaţi şi hoţi 
care s-au denunţat unul pe altul după ce s-a încheiat ocuparea Ierusalimului, se pare că au 
fost ucişi cu toţii. în acelaşi timp cei mai aleşi şi mai chipeşi dintre tineri au fost aleşi să 
însoţească pe învingători în triumf, iar dintre ceilalţi, şi anume toţi care au împlinit 17 ani, 

1 2 Cifra dată de Iosif e exagerată. Tacit apreciază cam la 600.000 numărul asediaţilor. 
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au fost puşi în lanţuri şi trimişi la munci publice în Egipt, pe când cei mai mulţi vor fi fost 
împărţiţi pentru fiecare provincie a Imperiului, unde urmau să fie daţi morţii în teatre prin 
sabie, ori aruncaţi la fiare. Cei care erau sub 17 ani au fost luaţi prizonieri şi daţi să fie 
vânduţi în bâlciuri. Numai categoria acestora din urmă pare a se fi ridicat în total la 9000. 

3. Toate acestea s-au întâmplat aidoma în al treilea an de domnie a lui Vespasian, şi 
anume aşa cum au fost ele proorocite de vestirile profetice ale Domnului şi Mântuitorului 
nostru Iisus Hristos, Care prin puterea Lui cea dumnezeiască le-a privit ca şi cum s-ar desfăşura 
realmente sub ochii Lui, le-a plâns şi le-a jelit. Căci aşa descriu evenimentele scrierile Sfintelor 
Evanghelii, care reproduc înseşi cuvintele Lui, aşa cum s-a adresat cândva Ierusalimului: 

4. Măcar „dacă ai fi cunoscut şi tu, în ziua aceasta, cele ce sunt spre pacea ta! Dar 
a c u m ascunse sunt de ochii tăi. Căci vor veni zile peste tine, când duşmanii tăi vor 
săpa şanţ în jurul tău şi te vor împresura şi te vor strâmtora din toate părţile. Şi te vor 
face una cu pământul şi pe fiii tăi care sunt în t ine" (Luca 19, 42-44). 

5. Apoi, în legătură cu poporul: „Căci va fi în ţară mare strâmtorare şi mânie 
împotriva acestui popor. Şi vor cădea de ascuţişul săbiei şi vor fi duşi la toate neamurile 
şi Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, până ce se vor împlini vremurile 
neamuri lor" (Luca 21, 23-24). Şi după aceea: „Când veţi vedea Ierusalimul înconjurat 
d e oşti, atunci să ştiţi că s-a apropiat pustiirea lui" (Luca 21, 20). 

6. Şi comparând cuvintele Mântuitorului nostru cu ştirile acestui istoric în legătură 
cu războiul (iudeo-roman - n. tr.), arunci cum să nu te miri şi să nu recunoşti cât de 
adevărată şi cu totul mai presus de fire este preştiinţa şi prezicerea Mântuitorului nostru? 

7. în legătură cu cele ce s-au întâmplat în viaţa întregului popor iudeu în urma 
osândirii la moarte a Mântuitorului, potrivit cuvintelor prin care mulţimea iudeilor scăpa 
de la moarte pe un tâlhar şi pe un ucigaş prin rugăciunile lor, în schimb îndepărta din 
mijlocul lor pe Stăpânul vieţii 1 3 , nu găsim că ar trebui să mai adăugăm ceva în plus. 

8. Totuşi, ar fi drept să amintim, ca o mărturie a Providenţei celei atotmilostive şi 
atotbune faptul că ea a îngăduit să mai treacă încă 40 de ani şi mai bine de la acea mare 
nelegiuire săvârşită împotriva lui Hristos, până să fie nimicit poporul iudeu. în tot acest 
t imp cea mai mare parte din Apostoli şi dintre ucenici, precum şi lacov însuşi, primul 
episcop, supranumit „fratele Domnului" , erau încă în viaţă, petrecând chiar în cetatea 
Ierusalimului, care rămăsese oarecum cea mai sigură întărire de pe atunci. 

9. Purtarea de grijă a lui Dumnezeu şi-a arătat şi în acest mod îndelunga sa răbdare 
c a să vadă dacă nu cumva până la urmă acest popor totuşi s-ar căi de cele ce făcuse şi ar 
pr imi astfel iertare şi mântuire. Pe lângă această îndelungă răbdare, Providenţa le-a mai 
trimis şi semne deosebite în legătură cu ceea ce urma să li se întâmple în caz că nu se 
pocăiesc. De aceea am socotit că, dacă istoricul amintit crede că merită să pomenim şi 
astfel de fapte, atunci nimic n-ar fi mai bine decât să le descriem şi noi. 

VIII . • " 
Semnele dinaintea războiului 

1. Să luăm, dar, în mâini şi să citim cele spuse de Iosif Fia viu în cartea a 6-a Istoriei: 
„Nişte înşelători care, abuzând de numele lui Dumnezeu au câştigat pentru sine pe acest 
nenorocit popor în aşa măsură încât el nu mai dădea nici o atenţie şi nu mai credea nici 

Luca 23,18-19: loan 18,40. 
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în semnele evidente ale pustiirii care bătea la uşă, ci, ca loviţi de trăznet, orbi şi fără 
judecată, luau în râs vestirile lui Dumnezeu. 

2. Mai întâi o stea în formă de sabie se arătase deasupra cetăţii, unde coada ei a rămas 
alungită vreme de un an de zile. Tot aşa, încă înainte de începerea răscoalei şi de frământările 
pregătirilor de război, într-o vreme pe când poporul se strânsese Ia sărbătoarea Azimilor 
în ziua a 8-a a lunii lui Xantic 1 4 , pe la ceasul al nouălea din noapte, s-a arătat o lumină atât 
de puternică deasupra altarului şi a templului, de ai fi crezut că-i plină zi şi această lumină 
a durat o jumătate de ceas; oamenii simpli au înţeles că acesta e un semn bun, dar cărturarii 
şi-au dat seama că prin el se prevesteşte tocmai răul ce avea să urmeze. 

3. Altădată, tot cu prilejul aceleiaşi sărbători, o vacă adusă ca jertfă de marele preot 
a fătat un miel în mijlocul templului. 

4. Pe la şase ceasuri din noapte uşa din lăuntrul templului, care dă spre răsărit -
deşi era din aramă şi foarte grea încât seara abia o închiseseră douăzeci de bărbaţi şi deşi 
fusese închisă cu fiare groase şi cu drugi de fier, iar zăvorul ei era puternic - a fost văzută 
deschizâhdu-se singură dintr-o dată. 

5. La câteva zile după sărbătoare, în ziua de 21 a lunirlui Artemis 1 5 , s-a văzut o 
arătare drăcească mai mare decât s-ar fi putut crede, iar ceea ce ar mai trebui spus ar fi şi 
mai de necrezut, dacă n-ar fi fost povestit de cei care au văzut-o şi dacă suferinţele care 
au urmat n-ar fi fost pe mărimea acestor minuni: într-adevăr, înainte de răsăritul soarelui 
au fost văzute în văzduh în tot ţinutul din apropiere o mulţime de căruţe pline cu oameni 
înarmaţi, cutreierând norii şi înconjurând parcă cetăţile ca să le închidă. 

6. Altădată, în urma sărbătorii numită a Rusalelor, noaptea pe când preoţii veneau 
pentru slujbă, după c u m le era obiceiul, spun că au auzit mai întâi mişcări şi zgomote 
tulburătoare, apoi glasuri repetate: „Să ieşim de aici!" 

7. Şi iată ceva şi mai îngrozitor. Un om cu numele Isus, fiul lui Anania, un ţăran fără 
carte, cu patru ani înainte de a fi început războiul, într-o vreme când treburile oraşului se 
desfăşurau în deplină pace şi în bună stare, venind la sărbătoarea Corturilor, pe care toţi 
trebuiau să le întindă în cinstea lui Dumnezeu, a început să strige dintr-o dată prin templu: 
„Glas de la Răsărit, glas de la Apus, glas din patru vânturi, glas din Ierusalim şi din 
templu, glas de la mireasă şi de la mire, glas peste tot poporul!" Cu astfel de strigăte a 
cutreierat el zi şi noapte străzile oraşului. 

8. Unii dintre căpeteniile cetăţii se alarmaseră din pricina acestor strigăte de rău 
augur şi punând mâna pe om l-au bătut, rănindu-1 greu. Cu toate acestea, el nu spunea 
nimic altceva decât striga aceleaşi cuvinte înaintea celor de faţă. 

9. Până la urmă căpeteniile şi-au închipuit că omul este mânat de o putere 
dumnezeiască, fapt care s-a şi dovedit real, de aceea l-au dus înaintea guvernatorului 
roman. Acesta a poruncit să fie bătut cu vergi până la sânge, dar el n-a scos nici un 
geamăt şi nici n-a plâns, ci repeta doar la fiecare lovitură cât îl ţineau puterile: „Vai, vai 
de tine Ierusalime". 

10. Iosif ne istoriseşte şi alt fapt parcă şi mai straniu. Ne spune anume că în Sfintele 
Scripturi s-ar afla o proorocie potrivit căreia în vremea aceea cineva născut din ţara aceasta 
va ajunge să stăpânească lumea întreagă. Iosif e de părere că această prezicere s-a împlinit 
prin venirea lui Vespasian la cârma Imperiului roman. 

Luna aprilie, la macedoneni. 
Prima lună de primăvară la spartani (aprilie - mai). 
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11. Numai că acest împărat n-a ajuns să conducă întreaga lume, ci numai ţinuturile 
stăpânite de romani, aşa încât ar fi mai potrivit să credem că acea proorocie se referea la 
Hristos, Căruia însuşi Tatăl I-a spus: „Cere de Ia Mine şi-Ţi voi da neamurile stăpânirea 
Ta şi stăpânirea Ta marginile pământului" (Psalm 2, 8). Or, tocmai în vremea aceea s-a 
putut spune despre propovăduirea Sfinţilor Apostoli: „în tot pământul a ieşit vestirea 
l o r s i l a marginile lumii, cuvintele lor" (Psalm 18, 8; Romani 10, 18). 

IX 
Iosif şi scrierile rămase de la el 

1. După toate acestea, e bine să nu uităm nici de persoana lui Iosif însuşi, care a 
contribuit în aşa măsură la scrierea de faţă, ca să cunoaştem şi să aflăm din ce ţară şi din 
ce neam se trage. Iată cum ne-o spune el însuşi: „Iosif, fiul lui Matia, preot în Ierusalim, 
care la început a luptat şi el voluntar împotriva romanilor şi care s-a apropiat apoi de ei, 
dar numai de nevoie"' 6 . 

2. între iudeii de atunci el a fost cu mult cel mai vestit dintre iudei şi s-a bucurat de 
cea mai mare trecere, şi încă nu numai între cei de un neam cu el, ci şi între romani, 
dovadă că a fost cinstit şi în cetatea Romei prin ridicarea unei statui 1 7, iar scrierile compuse 
de el s-au învrednicit a fi colecţionate şi în biblioteca cetăţii. 

3. Antichităţile iudaice Ie-a descris în toate cele douăzeci de cărţi ale operei cu acelaşi 
titlu, iar Istoria războiului purtat în timpul său cu romanii a fost descrisă în şapte cărţi, 
mărturisind el însuşi că, pe bună dreptate, acestea din urmă le-a compus nu numai în 
greceşte, ci şi în limba sa maternă 1 8 . 

1 6 Tatăl lui Iosif Flaviu se numea Matia 
' ' Nimeni în afară de Eusebiu n-a spus acest lucru. 
1 8 Versiunea aramaică a Războiului iudaic s-a pierdut. 
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SCARA 
ÎNTOCMIRII SFINTEI EVANGHELII 

DE LA LUCA 

Capitolul 1 

1,1-4: înaintecuvântarea la Evanghelie, adresată lui Teofil. 
1, 5-7: Drepţii Zaharia şi Elisabeta, părinţii Sfântului Ioan Botezătorul. 
7, 8-14: Slujind la templu, lui Zaharia i se arată îngerul Domnului, vestindu-i naşterea lui Ioan. 
1,15-17: îngerul îi grăieşte lui Zaharia care vor fi darurile şi menirea celui ce se va naşte. 
1,18-22: Zaharia nu crede că e cu putinţă zămislirea lui Ioan, iar Arhanghelul Ga vriil îl pedepseşte 

cu muţenia, până ce se va arăta pruncul. 
1, 23: Zaharia se întoarce din Ierusalim Ia casa sa. 
1, 24-25: Elisabeta zămisleşte, tăinuindu-se pe sine vreme de cinci luni. 
1,26-27: Arhanghelul Gavriil este trimis în Nazaret la Fecioara Măria. 
1,28: îngerul o binecuvintează pe Fecioara Măria 
1, 29: Nedumerirea Măriei. 
1, 30-33: Arhanghelul vesteşte naşterea şi împărăţia Mântuitorului Hristos. 
1,34: „Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat?" 
1, 35-37: Arhanghelul Gavriil vesteşte Fecioarei chipul zămislirii şi o încredinţează de împlinirea 

acesteia. 
1,38: „Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul Tău!" 
1, 39-40: Măria merge lâ Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul. 
1,41-45: Elisabeta o binecuvintează pe Maica Domnului. 
1,46-55: Lauda şi proorocia rostită de Fecioara Măria. 
1,56: După ce a rămas cu Elisabeta trei luni, Fecioara Măria se întoarce acasă. 
7,57-58: Elisabeta îl naşte pe Sfântul Ioan. 
1,59-61: Pruncul este tăiat împrejur şi i se pune numele de către mama sa. 
1,62-66: Zaharia, tatăl său, îi pune acelaşi nume şi în chip minunat se vindecă de surzenie şi muţenie. 
.7, 67-79: Lauda şi proorocia rostită de Zaharia, tatăl înamtemergătorului. 
1, 80: Creşterea şi sălăşluirea în pustie a Sfântului Ioan. 

Capitolul 2 

2,1-3: Recensământul făcut de Quirinius. 
2,4-5: Iosif şi Fecioara Măria pleacă din Betleem în Nazaret. 
2, 6-7: Naşterea şi culcarea în iesle a Mântuitorului Hristos. 
2, 8-12: îngerul Domnului vesteşte păstorilor Naşterea lui Iisus. 
2,13-14: Cetele îngereşti slăvesc întruparea şi Naşterea Fiului lui Dumnezeu. 
2,15-18: Păstorii vin şi se închină Pruncului şi vestesc cuvântul grăit lor. 
2,19: Fecioara Măria păzeşte întru inima sa cuvintele păstorilor. 
2,20: întoarcerea păstorilor şi lauda ce o aduc ei lui Dumnezeu. 
2 ,21: Tăierea împrejur a Pruncului Hristos. 
2,22-24; La patruzeci de zile, Pruncul este adus Ia templul din Ierusalim, pentru închinare. 
2, 25-28: Dreptul Simeon îl primeşte în braţele sale pe Dumnezeu. 
2,29-32: Lauda şi cererea lui Simeon către Dumnezeu. 
2,33: Minunarea lui Iosif şi a Măriei pentru cuvintele lui Simeon. 
2,34-35: Simeon îi binecuvintează pe Iosif şi Măria, iar Fecioarei îi vesteşte cuvânt proorocesc. 
2,36-38: Proorocită Ana, cea cu viaţă cuvioasă, vesteşte cele despre Prunc. 
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2,39: întoarcerea în Nazaret. 
2,40: „Iar Copilul creştea şi Se întărea cu duhul". 
2,41-42: La doisprezece ani, de Paşti, Hristos merge împreună cu Iosif şi Maica Sa la Ierusalim. 
2,43-45: Iosif şi Fecioara se întorc în Nazaret, însă negăsindu-L pe Prunc urcă înapoi în Ierusalim. 
2,46-47: Pruncul Hristos vorbeşte în templu cu învăţătorii de Lege, uimindu-i. 
2,48-50: întâlnirea cu Hristos şi cuvintele pe care Acesta le rosteşte părinţilor Săi. 
2 ,51: Domnul Se în toarce în Nazaret şi le e supus părinţilor. 
2,52: Sporirea cu vârsta trupească a Domnului. 

Capitolul 3 

3,1-3: Vremea în care Ioan Botezătorul a început să propovăduiască botezul pocăinţei, spre. iertarea 
păcatelor. 

3, 4-6: Plinirea proorociei lui Isaia. 
3, 7-9: Sfântul Ioan îi mustră pe iudeii care veneau şi se botezau de către el. 
3,10-11: înaintemergătorul îndeamnă mulţimile să facă milostenie. 
3,12-13: Pe vameşi îi îndeamnă să nu ia mai mult decât se cuvine. 
3,14: Iar pe ostaşi îi îndeamnă să nu nedreptăţească pe nimeni şi să se mulţumească cu solda lor. 
3,15: Poporul se întreabă dacă nu cumva Ioan este Hristos. 
3,16-18: înaintemergătorul îl vesteşte mulţimilor pe adevăratul Hristos şi propovăduieşte vestea 

cea bună. 
3,19-20: Irod tetrarhul îl închide în temniţă pe Ioan, pentru mustrarea ce i-a făcut-o pentru Irodiada. 
3, 21-22: Botezul Mântuitorului, pogorârea Duhului asupra Sa şi glasul din Cer al Tatălui. 
3,23-38: Spiţa neamului Mântuitorului până la Adam. 

Capitolul 4 

4,1-2: Iisus este dus în pustie de către Duhul, spre a posti patruzeci de zile şi a fi ispitit de către 
diavolul. 

4, 3-4: Mântuitorul este ispitit de diavolul să facă pâine din piatră, iar Domnul îl biruieşte prin 
cuvântul Scripturii. 

4, 5-8: Domnul este ispitit cu slava împărăţiilor acestei lumi, şi tot prin cuvântul Scripturii este 
biruit diavolul. 

4, 9-13: Diavolul îl duce pe Domnul pe aripa templului din Ierusalim şi îl îndeamnă să se arunce 
de acolo pentru a cunoaşte el dacă este cu adevărat Hristos, însă şi a treia oară Mântuitorul 
îl biruie prin cuvântul Scripturii. 

4,14-15: Hristos vine şi propovăduieşte în sinagogile din Galileea. 
4,16-21: în sinagoga din Nazaret, citind proorocia lui Isaia, Mântuitorul mărturiseşte plinirea întru 

Sine a acestei proorocii. 
4, 22: Sminteala celor din Nazaret privitor la Hristos. 
4,23-27. Domnul le spune celor din Nazaret că nici un prooroc nu este primit în patria sa, dându-i 

drept pildă pe Die şi Elisei. 
4,28-30: Iudeii se mânie şi dorinţa lor de a-L arunca de pe munte este zădărnicită de Domnul, Care 

trece prin mijlocul lor. 
4, 31-32: Mântuitorul pleacă şi propovăduieşte în Capernaum. 
4,33-35: Vindecarea îndrăcitului în sinagoga din Capernaum. 
4,36-37: Minunarea mulţimilor pentru puterea şi cuvintele lui Hristos. 
4,38-39: Vindecarea de friguri a soacrei lui Petru. 
4,40-41: Mulţimile vin cu bolnavii şi îndrăciţii lor la Mântuitorul, iar Acesta dă tămăduire tuturor. 
4,42: Domnul Iisus merge în loc pustiu, iar mulţimile vin după El. 
4,43-44: Hristos propovăduieşte în sinagogile Galileii. 
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Capitolul 5 

5,1-3: Pe ţărmul lacului Ghenizaret, Mântuitorul propovăduieşte mulţimilor din corăbioara lui Petru. 
5, 4-7: Pescuirea cea minunată poruncită lui Petru de către Domnul. 
5, 8-10: Minunarea şi spaima pescarilor după pescuirea minunată. 
5,10-11: Primii ucenici ai Mântuitorului. 
5,12-14: vindecarea leprosului şi porunca ce i-o dă Domnul ca să se arate preoţilor şi să ducă darul rânduit. 
5,15-16: Răspândirea veştii despre Hristos şi retragerea Sa în pustie. 
5,17-20: Domnul iartă păcatele slăbănogului slobozit prin acoperiş. 
5, 21-23: Cârteala fariseilor şi cărturarilor şi mustrarea cele-o face Hristos. 
5,24-25: Slăbănogul, pe lângă iertarea păcatelor, dobândeşte de la Mântuitorul şi sănătate deplină. 
5, 26: Minunarea mulţimilor pentru această preaslăvită minune. 
5, 27-29: Chemarea lui Matei vameşul de către Iisus şi ospăţul pe care acesta îl dă în cinstea Sa. 
5, 30: Fariseii şi cărturarii zic: „De ce mâncaţi şi beţi împreună cu vameşii şi cu păcătoşii?" 
5,31-32: Răspunsul pe care Domnul îl dă fariseilor şi cărturarilor: „N-am venit să chem pe cei drepţi". 
5,33: Fariseii adeveresc înaintea Domnului postirile ucenicilor lui Ioan. 
5,34-35: Hristos spune când vor posti „fiii nunţii". 
5, 36: Pilda cu peticul nou la o haină veche de postav. 
5,37-39: Pilda burdufurilor şi a vinului nou. 

Capitolul 6 

6,1.-2: Ucenicii Domnului smulg sâmbăta spice şi mănâncă, iar fariseii se scandalizează. 
6,3-5: Domnul aduce înainte cele pentru David, iar apoi grăieşte: „Fiul Omului este Domn şi al sâmbetei". 
6, 6-9: Mântuitorul voieşte să îl vindece în sinagogă pe cel cu mâna uscată, însă îi întreabă pe 

farisei dacă se cuvine a-1 vindeca sâmbăta. 
6,10: Hristos îl vindecă pe slăbănog în sinagogă. 
6,11: Fariseii şi cărturarii se sfătuiesc ce să facă cu Iisus. 
6,12: Iisus urcă în munte şi îşi petrece toată noaptea în rugăciune. 
6,13-16: Alegerea Apostolilor. 
6,17-19: Hristos vindecă mulţi bolnavi şi pe mulţi îndrăciţi îi tămăduieşte. 
6,20-23: Fericirile pe care le vesteşte Domnul. 
6, 24-26: Care sunt „vai-urile" îndestulărilor din această lume. 
6, 27-35: Porunca ce o dă Domnul pentru a ne iubi vrăjmaşii. 
6,36: Porunca milostivirii. 
6,37-42: Porunca nejudecării aproapelui. 
6,43-44: Pomul şi cum poate fi el cunoscut după roadele lui. 
6, 45: Cunoaşterea omului după roadele inimii sale. 
6, 46-49: Pilda casei temeluite pe piatră şi a celei temeluite pe pământ. 

Capitolul 7 

7,1: Hristos vine îh Capernaum. 
7,2-5: Mântuitorul este chemat să vină pentru a vindeca sluga unui sutaş. 
7, 6-8: Sutaşul, socotindu-se nevrednic, li roagă pe Domnul să nu intre în casa sa. 
7,9-10: Iisus se minunează de credinţa sutaşului şi îi vindecă sluga. 
7,11: împreună cu ucenicii, Domnul merge în cetatea Nain. 
7,12-15: învierea fiului văduvei din Nain. 
7,16-17: Mulţimile se minunează de această mare minune şi încep a o propovădui. 
7,18: Lui Ioan Botezătorul i se vesteşte această minune de către ucenicii săi. 
7,19-20: Ioan îşi trimite doi ucenici Ia Mântuitorul spre a-i înţelepţi. 
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7, 21-23: Răspunsul ce îl dă Hristos ucenicilor înaintemergătorului. 
7,24-28: După plecarea ucenicilor lui Ioan, Domnul dă mărturie înaintea mulţimilor pentru Ioan. 
7,29-30: Norodul şi vameşii se botează cu botezul lui Ioan, iar fariseii şi cărturarii calcă în ei înşişi 

voia lui Dumnezeu. 
7,31-35: Mântuitorul îi aseamănă pe iudei cu copiii care se joacă în piaţă: unii cântând de jale, iar 

alţii de veselie. 
7, 36; Domnul este chemat să mănânce în casa lui Simon. 
7, 37-38: Femeia păcătoasă îl unge cu mir pe Mântuitorul. 
7,39: Fariseul Simon îi osândeşte deopotrivă pe femei şi pe Hristos. 
7,40-43: Pilda celor doi datornici. 
7, 44-46: Domnul, în faţa lui Simon, laudă ceea ce săvârşise femeia păcătoasă asupra Sa 
7,47-48: „Iertate sunt păcatele ei cele multe, căci mult a iubit. Iar cui se iartă puţin, puţin iubeşte". 
7, 49: Cârtirea celor ce erau împreună la masă cu Domnul. 
7, 50: „Credinţa ta te-a mântuit, mergi în pace". 

Capitolul 8 

8,1: Iisus propovăduieşte prin cetăţi şi sate împărăţia lui Dumnezeu. 
8, 2-3: Măria Magdalena, Ioana lui Huza şi Suzana slujesc Lui Hristos din avutul lor. 
8,4-8: Mântuitorul rosteşte pilda semănătorului. 
8,9-15: Domnul tâlcuieşte ucenicilor pilda semănătorului. 
8,16-17: Făclia nu se pune sub obroc; vădirea celor tainice. 
8,18: „Celui ce are i se va da; iar de la cel ce nu are şi ce i se pare că are se va lua de la el". 
8,19-21: „Mama Mea şi fraţii Mei sunt aceştia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-L împlinesc pe el". 
8, 22-25: Potolirea furtunii pe mare. 
8,26-39: Vindecarea îndrăcitului din ţinutul Gherghesenilor. 
8,40-42: Iair, mai-marele sinagogii, îi cerc Domnului să-i tămăduiască fiica. 
8, 43-48: în drum spre casa lui Iair, o femeie bolnavă de doisprezece ani de curgerea sângelui, se 

vindecă atingându-se de haina Mântuitorului. 
8,49: Lui Iair i se vesteşte moartea fiicei sale. 
8, 50-56: învierea fiicei lui Iair de către Domnul Hristos. 

Capitolul 9 

9,1-2: Mântuitorul îi trimite la propovăduire pe cei doisprezece Apostoli. 
9,3-5: Sfaturile şi rânduială ce o dă Domnul Apostolilor trimişi la propovăduire. 
9, 6: Apostolii merg prin sate şi propovăduiesc pretutindenea. 
9,7-9: Irod aude despre minunile lui Hristos şi, socotind că a înviat Ioan Botezătorul, căuta să-L vadă. 
9,10: Apostolii se întorc de la propovăduire, iar Mântuitorul îi duce în loc pustiu. 
9,11: Noroadele îl găsesc pe Hristos, iar El le vorbeşte despre împărăţia lui Dumnezeu. 
9,22-15: Venind seara şi isprăvindu-se merindele mulţimii, Mântuitorul îi îndeamnă pe ucenici să-i 

hrănească pe cei cinci mii de bărbaţi. 
9,16-17: înmulţirea celor cinci pâini şi a celor doi peşti şi saturarea mulţimii. 
9,18-19; „Cine zic mulţimile că sunt Eu?" 
9, 20: Mărturisirea lui Petru pentru Hristos. 
9,21-22: Mântuitorul vesteşte ucenicilor că va fi dat spre răstignire, dar a treia zi va învia 
9, 23-25: Porunca pentni luarea şi purtarea Crucii. 
9, 26: Mărturisirea lui Hristos. 
9,2 7:, înainte vestirea Schimbării la faţă. 
9,28-32: înaintea lui Petru, Ioan şi lacov, Hristos Se schimbă la faţă, iar întru slava strălucirii grăieşte 

cu Moise şi. Ilie despre Patimă. 
9,33: Petru vrea să facă trei colibe. 



EVANGHELII DE LA LUCA 363 

9,34-36: Norul care s-a arătat şi glasul Tatălui care a mărturisit pentru Fiul. 
9, 37-43: Vindecarea copilului îndrăcit, al cărui tată era necredincios. 
9,44-45: Domnul Iisus le spune Apostolilor că trebuie să pătimească, dar ei nu înţeleg acest cuvânt. 
9,46: Ucenicii se întreabă care dintre ei ar fi mai mare. 
9,47-48: Pilda pruncului şi a simplităţii sale. 
9, 49-50: Ioan întreabă pentru oprirea celui care nu-I urma Iui Iisus. 
9,51-53: Domnul Se îndreaptă spre Ierusalim şi nu este primit într-un sat de samarineni. 
9,54: Ioan şi Iacov cer Domnului îngăduinţă ca să pogoare foc din cer asupra acestor samarineni. 
9, 55-56: Mântuitorul a venit să mântuiască lumea, nu să o piardă. 
9,57-58: „Vulpile au vizuini, dar Fiul Omului n-are unde să-şi plece capul". 
9,59-60. „Lasă morţii să-şi îngroape morţii lor". 
9,61-62: „Nimeni care punemânapeplug şi se uită îndărăt nu este potrivitpentru împărăţia lui Dumnezeu". 

Capitolul 10 

10,1: Domnul îi trimite înaintea Sa pe cei şaptezeci de ucenici. 
10, 2-12: Sfaturile şi rânduiala de purtare pe care Ie-o dă Mântuitorul celor şaptezeci de ucenici. 
10,13-15: Vai-urile cetăţilor care nu au primit mărturia Domnului. 
10,16: „Cel care se leapădă de Mine, se leapădă de Cel Care M-a trimis pe Mine". 
10,17: Ucenicii s-au înapoiat la Domnul zicând: „Doamne, şi demonii ni se supun în numele Tău". 
10,18-20: Mântuitorul le spune ucenicilor că deşi le-a dat putere să-1 biruie pe satana, mai mult se 

cuvine să se bucure că numele lor a fost scrise în Ceruri. 
10, 21-22: Domnul Se bucură şi mulţumeşte Tatălui pentru că a descoperit tainele pruncilor şi 

mărturiseşte că El are putere deplină şi numai El îl cunoaşte pe Tatăl. 
10, 23-24: Hristos îşi fericeşte ucenicii că îl văd pe Dumnezeu întrupat. 
10, 25-2S: Un învăţător de Lege ÎI ispiteşte pe Domnul. Răspunsul lui Iisus. 
10, 29: „Cine este aproapele meu?" 
10, 30-35: Pilda samarineanului milostiv. 
10,36-37: Porunca de a fi milostiv faţă de aproapele. 
10, 38: Mântuitorul vine în casa Martei. 
10, 39: Măria, sora Martei, se aşază la picioarele Domnului şi ascultă cuvintele Sale. 
10, 40: Marta îl îndeamnă pe Dumnezeu să-i spună surorii ei să o ajute la slujire. 
10, 41-42: Domnul o mustră pe Marta şi-i arată care este singurul lucru ce este de trebuinţă. 

Capitolul 11 

11,1-4: La cererea unuia dintre ucenici, Mântuitorul îi învaţă rugăciunea „Tatăl nostru". 
11,5-8: Pilda omului care vine să împrumute pâine la miezul nopţii. 
11, 9-10: „Cereţi şi vi se va da". 
11,11-13: Darurile tatălui trupesc şi darurile Părintelui Ceresc. 
11,14-15: Mântuitorul îl izbăveşte pe un mut de dracul care îl asuprea; El este prihănit că lucrează 

cu Beelzebul. 
11,16: Domnului i Se cere semn din cer. 
11,17-20: Dezbinarea împărăţiei lui satana şi puterea împărăţiei lui Dumnezeu. 
11,21-22: Biruinţa Celui mai puternic (Dumnezeu), asupra celui mai slab (diavolul). 
11,23: „Cel ce nu este cu Mine este împotriva Mea". 
11,24-26: Cum se fac cele de pe urmă mai rele decât cele dintâi. 
11,27-28: Femeia care a grăit: „Fericit este pântecele care Te-a purtat" şi răspunsul ce i L-a dat Hristos. 
11,29-30: Mântuitorul le spune mulţimilor că neamul lor nu va primi decât seninul lui Ionâ Proorocul. 
11, 31-32: Regina de Ia miazăzi şi bărbaţii din Ninive se vor ridica la judecată împotriva iudeilor 

din pricină că L-au tăgăduit pe Dumnezeu-Omul. 
11,33: Făclia nu se pune sub obroc., 
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11, 34-36: „Luminătorul trupului e ochiul". 
11, 37-38: Domnul intră să prânzească la un fariseu. 
11,39-44: Mântuitorul îi mustră pe farisei pentru făţărnicie, nemilostivire şi iubirea de întâietate. 
11,45-52: Mustrarea adresată învăţătorilor de Lege pentru că îi împovărează pe oameni, pentru că 

sunt vinovaţi de vărsarea sângelui Proorocilor şi pentru că au ascuns cheia cunoştinţei. 
11,53-54: Cărturarii şi fariseii au început să-L urască groaznic pe Domnul şi se sârguiau să-I găsească vină. 

Capitolul 12 

12,1: „Feriţi-vă de aluatul fariseilor, care este făţărnicia". 
12, 2-3: Nimic din cele ale noastre nu va rămâne ascuns, ci toate vor fi cunoscute. 
12,4-5: De Cine se cuvine să ne temem? 
32, 6-7: Pilda celor cinci vrăbii şi neasemuita purtare de grijă a lui Dumnezeu pentru om. 
12, 8-9: Răsplătirea celui care va mărturisi sau se va lepăda de Hristos înaintea oamenilor. 
12,10: Hula împotriva Duhului Sfânt. 
12,11-12: Duhul Sfânt va grăi întru cei care îl vor mărturisi pe Dumnezeu-Omul. 
12, 23-35: Un om îl roagă pe Mântuitorul pentru împărţirea dreaptă a moştenirii părinteşti, iar El 

ne îndeamnă să ne păzim de lăcomie. 
12,16-21: Pilda bogatului care i-a rodit ţarina 
12, 22-23: „Viaţa este mai mult decât hrana şi trupul decât îmbrăcămintea". 
12, 24: Pilda corbilor. 
12, 25-28: Pilda crinilor câmpului. 
12, 29-30: Grija pentru cele lumeşti este păgânească. 
12,31: „Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu". 
12,32: „Nu te teme turmă mică". 
12,33-34: Milostenia agoniseşte comori în Ceruri. 
32,35: îndemn la trezvie. 
32,36-40: Pilda slugilor care veghează în aşteptarea Stăpânului. 
12,41-44: Pilda iconomului credincios şi înţelept. 
12, 45-48: Pilda iconomului necredincios şi neînfrânat. 
12, 49: „Foc am venit să arunc pe pământ". 
12,50: „Cu botez am a Mă boteza". 
12,51-53: Dezbinarea casnicilor prin puterea cuvintelor Dornnului. 
32, 54-57: Cunoaşterea semnelor cerului şi făţărnicia întru a judeca ce este drept. 
12,58-59: Să ne împăcăm cu pârâşul pe cale. 

Capitolul 13 

13,1-5: Pilda galileienilor ucişi de Pilat şi a celor 18 oameni peste care s-a surpat turnul în Siloam. 
13, 6-9: Pilda smochinului care nu a rodit trei ani la rând. 
13,10-13: Mântuitorul o vindecă sâmbăta pe femeia care fusese gârbovă vreme de 18 ani. 
13,14-17: Cârteala mai-marelui sinagogii şi mustrarea pe care o face Domnul. 
13,18-19: Asemănarea împărăţiei Cerurilor cu grăuntele de muştar. 
13, 20-21: Asemănarea împărăţiei Cerurilor cu aluatul care a dospit toată frământătura. 
33, 22: Hristos propovăduieşte prin cetăţi şi sate, călătorind spre Ierusalim. 
13,23: „Doamne, puţini sunt, oare, cei care se mântuiesc?" . . . 
13,24: Să ne silim să intrăm prin poarta cea strâmtă. 
13,25-28: „Nu ştiu de unde sunteţi. Depărtaţi-vă de la Mine toţi lucrătorii nedreptăţii". 
23,29: Cei de la răsărit şi de la apus vor sta la masă în împărăţia lui Dumnezeu. 
13,30: „Unii de pe urmă vor fi întâi". 
13,31-33: Fariseii îi spun Mântuitorului că Irod vrea să-L ucidă, iar Domnul îi mustră în chip tainic. 
13,33-35: Hristos deplânge Ierusalimul şi vesteşte pricinile pentru care va fi lepădată această cetate. 
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Capitolul 14 

14, 1-4: în casa unei căpetenii a fariseilor, Domnul Iisus îl vindecă în zi de sâmbătă pe un om 
bolnav de idropică. 

14, 5-6: Se cuvine să fie călcată sâmbăta pentru a le face pe cele spre izbăvire. 
14, 7-11: învăţătură pentru locul de întâietate şi mai de cinste: „Oricine se înalţă pe sine se va 

smeri, iar cel ce se smereşte pe sine se va înălţa". 
14,12-14: Decât a face ospăţ pentru prieteni, rude sau vecini, cu prisosinţă este mai bine a-1 face 

pentru cei săraci şi năpăstuiţi, care ne agonisesc răsplătire în Ceruri. 
14,15-24: Pilda omului care a făcut cină mare şi fiind refuzat de toţi i-a primit mai apoi pe săraci, 

pe neputincioşi, pe orbi şi pe şchiopi. 
14, 25-27: Urmarea lui Hristos, ura de sine şi purtarea Crucii. 
14,28-30: Pilda înţelepciunii care i se cuvine ziditorului unui turn. 
14, 31-32: Pilda împăratului care se întrarmează de război. 
14,33: Pentru a fi ucenici ai Mântuitorului trebuie să ne lepădăm de tot ce avem. 
14, 34-35: „Bună este sarea". 

Capitolul 15 

15,1-2: Hristos îi primeşte pe vameşi şi pe păcătoşi, iar fariseii şi cărturarii cârtesc. 
15,3-6: Pilda despre oaia cea pierdută. 
15, 7: Bucuria care se face în Ceruri pentru un păcătos care se pocăieşte. 
15, 8-9: Pilda drahmei pierdute. 
15,10: Bucuria care o au îngerii lui Dumnezeu pentru un păcătos care se pocăieşte. 
15,11-32: Pilda fiului risipitor. 

Capitolul 16 

16,1-8: Pilda iconomului care risipea avuţiile, dar atunci când s-a văzut în primejdie a lucrat înţelepţeşte. 
16, 9: „Faceţi-vă prieteni cu bogăţia nedreaptă". 
16,10-12: „Cel ce este credincios în foarte puţin şi în mult e credincios". 
16,13: „Nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui mamona". 
16,14-15: Fariseii îl luau în bătaie de joc pe Domnul Hristos, iar El îi mustră zicând: „Ceea ce la 

oameni este înalt, urâciune este înaintea lui Dumnezeu". 
16,16: „împărăţia lui Dumnezeu se binevesteşte şi fiecare se sileşte spre ea". 
16,17: „Mai lesne este să treacă cerul şi pământul, decât să cadă din Lege un corn de literă". 
16,18: Cel care-şi părăseşte femeia săvârşeşte adulter, precum şi cel care o ia pe cea lăsată. 
16,19-31: Pilda bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr. 

Capitolul 17 

17,1-2: Smintelile trebuie să vină, dar „Vai!" aceluia prin care vin. 
17,3-4: Iertarea aproapelui nostru. 
27,5-6: Puterea credinţei care este cât un grăunte de muştar. 
17, 7-10: Slugii îi este cuviincioasă slujirea, şi de aceea se cade â zice: „Suntem slugi netrebnice 

pentru că am făcut ceea ce eram datori să facem". 
17, 22-29: Domnul Hristos îi tămăduieşte pe cei zece leproşi, iar mulţămită îi aduce doar unul 

singur, care era samarinean. 
27,20: „împărăţia lui Dumnezeu nu va veni în chip văzut". 
17,21: „împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru". 
17,22: „Veni-vor zile când veţi dori să vedeţi una din zilele Fiului Omului". 
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17, 23-24: Semne ale celei de a Doua Veniri. 
17, 25: Mântuitorul grăieşte despre cele care se cuvine ca El să le pătimească. 
17, 26-30: Starea omenirii în vremea sfârşitului lumii. 
17, 31-32: Pilda celui care se va afla „pe acoperişul casei". 
17, 33: „Cine va căuta să-şi scape sufletul, îl va pierde". 
17, 34: „Vor fi doi într-un pat". 
17,35: „Două vor măcina împreună". 
17, 36: „Doi vor fi în ogor". 
37, 37: „Unde va fi stârvul, acolo se vor aduna şi vulturii". 

Capitolul 18 

18,1: Să ne rugăm totdeauna şi să nu ne pierdem nădejdea. 
18, 2-6: Pilda văduvei stăruitoare şi a judecătorului nedrept. 
18, 7-8: Dreptatea pe care o va face Dumnezeu aleşilor Săi. 
38, 9-34: Pilda vameşului şi a fariseului. 
18,15-16: „Lăsaţi copiii să vină la Mine". 
38, 37: „Cine nu va primi împărăţia lui Dumnezeu ca un prunc, nu va intra în ea". 
38, 38-23: Un dregător bogat îl întreabă pe Domnul Hristos ce să facă pentru a dobândi împărăţia 

Cerurilor, însă în cele din urmă pleacă supărat căci nu voieşte să-şi lepede averile. 
38, 24: „Cât de greu vor intra cei ce au averi în împărăţia lui Dumnezeu!" 
38, 25: „Mai lesne este a trece cămila prin urechile acului". 
18,26: „Cine poate să se mântuiască?" 
18, 27: „Cele ce sunt cu neputinţă la oameni sunt cu putinţă la Dumnezeu". 
ÎS, 2S-30: Petru îl întreabă pe Mântuitorul care vor fi răsplătirile lor, iar El le arată că vor dobândi 

viaţa veşnică. 
18, 31-34: Domnul Hristos le vesteşte ucenicilor, pentru a treia oară, că va pătimi în Ierusalim. 
38, 35-42: Vindecarea orbului din lerihon, care striga: „Fiule al lui David, fie-Ţi milă de mine!" 
38,43: Orbul tămăduit, îi urmează lui Iisus. 

Capitolul 19 

19,1-4: Intrând Domnul în lerihon, Zaheu, mai-marele vameşilor, căuta să-L vadă şi s-a urcat într-un 
sicomor. 

19,5: Văzându-1, Mântuitorul îi grăieşte: „Zahee, coboară-te degrabă, căci astăzi în casa ta trebuie 
să rămân". 

19,6-10: Văzând dragostea şi bună voirea Domnului Iisus, Zaheu se pocăieşte din adâncul sufletului, 
iar Hristos îi răspunde: „Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia". 

39, 33-27: Pilda minelor. 
19,28: Iisus se îndreaptă spre Ierusalim. 
39, 29-34: Domnul îi trimite pe doi dintre ucenici să aducă un mânz al asinei, ce era legat. 
39, 35-36: Mântuitorul Se suie pe mânz şi Se apropie de poalele Muntelui Măslinilor. 
39,37-38: „Binecuvântat este împăratul Care vine întru numele Domnului!" 
19, 39: „învăţătorule, ceartă-ţi ucenicii". 
19,40: „Dacă vor tăcea aceştia, pietrele vor striga". 
19, 41-44: Când S-a apropiat de Ierusalim, Domnul a plâns pentru soarta acestuia. 
19, 45-46: Intrând în templu, Hristos i-a izgonit pe cei care neguţătoreau acolo. 
19,47-48: Propovăduind El în templu, arhiereii şi cărturarii căutau să-L piardă, însă nu îndrăzneau 

să săvârşească lucrul din pricină că se temeau de mulţimi. 
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Capitolul 20 

20,1-2: Arhiereii şi cărturarii îl întreabă pe Domnul cu ce putere săvârşeşte pe cele pe care Ie face. 
20, 3-4: Mântuitorul îi întreabă: „Botezul lui Ioan era din Cer sau de la oameni?" 
20, 5-7: Dintru cugetare vicleană, aceştia îi răspund: „Nu ştim". 
20, 8: „Nici Eu nu vă spun vouă cu ce putere fac acestea". 
20, 9-16: Pilda viei care a fost dată lucrătorilor celor răi. 
20,17-18: „Piatra pe care n-au luat-o în seamă ziditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului". 
20,19-20: Cărturarii şi arhiereii căutau să pună mâna pe El şi au trimis iscoade ca să-L prindă în cuvânt. 
20,21-26: „Daţi cele ce sunt ale Cezarului, Cezarului, şi cele ce sunt ale lui Dumnezeu, lui Dumnezeu". 
20,27-38: întrebarea saducheilor despre învierea morţilor şi răspunsul pe care li—1 dă Domnul Hristos. 
20, 39-40: Cărturarii din pricină că erau osebiţi de saduchei, îi dau dreptate Mântuitorului. 
20,41-44: „Cum se zice, dar, că Hristos este Fiul lui David?" 
20, 45-47: Iisus îi îndeamnă pe ucenici să se păzească de făţărnicia cărturarilor. 

Capitolul 21 

21,1-4: Domnul îi priveşte pe cei care puneau daruri în vistieria templului şi vesteşte că darul cel 
mai mare l-a făcut văduva prin cei doi bănuţi ai săi, care îi erau toată avuţia. 

21,5-6: Vestirea dărâmării Ierusalimului. 
21, 7-11: Semne ale sfârşitului lumii. 
21,12-19: Prigonirile Ia care vor fi supuşi Apostolii, mărturia ce o vor aduce întru Duhul Sfânt şi 

nevoinţă întru răbdare. 
21,20-24: Vestirea celor ce se vor petrece după ce Ierusalimul va fi înconjurat de oştiri. 
21, 25-28: Alte semne care se vor săvârşi Ia sfârşitul lumii. 
21, 29-31: Pilda înfrunzirii smochinului dată spre a pricepe apropierea împărăţiei lui Dumnezeu. 
21,32: „Nu va trece neamul acesta până ce nu vor fi toate acestea". 
21,33: „Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece". 
21,34-36: Mântuitorul ne dă îndemn la priveghere şi trezvle, căci neştiută este clipa în care va veni 

Fiul Omului. 
21,37: Domnul îşi petrece ziua în templu, iar noaptea mergea la Muntele Măslinilor. 
21,38: Poporul vine dis-de-dimineaţă în templu ca să îl asculte. 

Capitolul 22 

22,1-2: în apropierea sărbătorii Paştelui, arhiereii şi cărturarii căutau cum să-L omoare pe Iisus. 
22, 3-6; Satana intră în Iuda, iar el îl vinde pe Hristos arhiereilor şi căpeteniilor oastei. 
22, 7-23: Sosind ziua Azimelor, Hristos îi trimite pe Petru şi pe Ioan să pregătească Pastile. 
22, 24-28: Mântuitorul prăznuieşte Pastile împreună cu cei doisprezece Apostoli. 
22, 29-20: Domnul Iisus le dă ucenicilor împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Său. 
22, 21-22: Hristos vesteşte ucenicilor că îl cunoaşte pe cel care îl va vinde şi grăieşte despre cele 

care I Se cuvin Fiului Omului. 
22, 23-24: Apostolii se ceartă între ei din pricină că nu ştiau cine este mai mare. 
22, 25-27: Domnul îi învaţă pe ucenici că mai mare este acela care slujeşte tuturor. 
22,28-30: Mântuitorul le grăieşte ucenicilor despre răsplătirile viitoare. 
22,32-34: Fiul lui Dumnezeu îi vesteşte lui Petru întreita lepădare, iar el tăgăduieşte cuvintele Sale. 
22, 35-36: Apostolilor li se vesteşte că a sosit vremea nevoinţei. 
22,37-38: Plinirea Scripturilor întru Domnul Hristos. 
22,39: Mântuitorul merge cu ucenicii la Muntele Măslinilor. 
22,40-46: întreita rugăciune din Ghetsimani pe care Domnul o săvârşeşte întru sudori de sânge. 
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22,47-48: Iuda îl vinde pe Hristos prin sărutare. 
22,49-51: Petru taie urechea slugii arhiereului, iar Hristos îl vindecă pe cel ciuntit. 
22, 52-53: „Ca la un tâlhar aţi ieşit, cu săbii şi toiege". 
22,54: Iisus este dus în casa arhiereului. 
22, 55-62: întreita lepădare a lui Petru. 
22, 63-65: Domnul Hristos este bătut şi batjocorit de bărbaţii care îl păzeau. 
22, 66-67: Mântuitorul este dus în sinedriu şi este întrebat dacă El este Hristosul. 
22, 68-70: Domnul dă mărturie că El e Hristos, Fiul lui Dumnezeu. 
22, 77: Sinedriul ia mărturia Sa ca pricină de osândire. 

Capitolul 23 

23, 1-2: Mulţimea celor din sinedriu îl duc pe Domnul înaintea lui Pilat şi îl pârăsc cum că Se 
împotriveşte Cezarului. 

23,3-4: Pilat îl întreabă pe Domnul dacă este împărat, iar apoi mărturiseşte: „Nu găsesc nici o vină 
în Omul acesta". 

23, 5-7; Acuzatorii stăruie, iar atunci Pilat îl trimite pe Domnul Ia Irod, care era şi el în Ierusalim. 
23, 8-11: Irod îl întreabă pe Domnul, iar apoi îl batjocoreşte şi îl trimite înapoi la Pilat. 
23,12: Din acea zi, Irod şi Pilat se împrietenesc, mai înainte fiind întru duşmănie. 
23,13-7.6: Pilat dă mărturie că nici el şi nici Irod nu au găsit nici o vină întru Hristos, şi de aceea ÎI 

va slobozi după ce îl va pedepsi. 
23, 77-25: Pilat vrea să îl slobozească pe Iisus, dar poporul cere ca să fie eliberat Baraba, iar Hristos 

să fie răstignit. 
23, 26: Simon Cirineul duce Crucea Iui Hristos. 
23, 27-32: Domnul vesteşte femeilor care îl plângeau să se plângă pe ele însele şi pe copiii lor 

pentru greutăţile şi primejdiile ce vor veni asupră-le. 
23, 32-33: Hristos Domnul este răstignit pe Golgota împreună cu doi făcători de rele. 
23, 34: „Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac". 
23, 35-37: Poporul, căpeteniile şi ostaşii privesc la răstignirea lui Hristos şi îl batjocoresc. 
23,38: Inscripţia de pe Cruce: „Acesta este regele iudeilor". 
23, 39-42: Unul din tâlharii răstigniţi se pocâieşte, zicând: „Pomeneşte-mă, Doamne, când vei 

veni în împărăţia Ta". 
23,43: „Adevărat grăiesc ţie, astăzi vei fi cu Mine în rai". 
23, 44-45: Soarele se întunecă iar catapeteasma templului se sfâşie pe mijloc. 
23, 46: „Părinte, în mâinile Tale încredinţez duhul Meu". 
23,47: Sutaşul grăieşte: „Cu adevărat, Omul acesta drept a fost". 
23,48: Mulţimile care au văzut răstignirea se întorc în cetate bătându-şi pieptul. 
23,49: Femeile şi cunoscuţii care îl însoţeau pe Domnul stau departe privind cele ce se petreceau. 
23,50-54: Iosif din Arimateea cere de la Pilat trupul lui Iisus şi îl îngroapă într-un mormânt nou. 
23,55-56: Femeile mironosiţe îl urmează pe Iosif la mormânt şi apoi pregătesc miruri. 

Capitolul 24 

24,1-3: Femeile mironosiţe aduc miresme la mormânt şi găsesc înăuntru doar giulgiurile cu care a 
fost înfăşurat trupul Domnului. 

24,4-8: Doi îngeri strălucitori le vestesc femeilor învierea, îndemnându-le apoi să-şi aducă aminte 
de cuvintele lui Hristos. 

24, 9-10: întorcându-se de la mormânt femeile au vestit Apostolilor cele petrecute. 
24,11-12: Necrezând cele auzite, Petru merge la mormânt şi se încredinţează de cele mărturisite. 
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24,13-15: Luca şi Cleopa merg spre Emaus, iar Domnul li se alătură întru această cale. 
24,16-24: Ochii ucenicilor sunt ţinuţi ca să nu-L cunoască pe Domnul, iar ei îi istorisesc toate cele 

petrecute cu Iisus în cetatea Ierusalimului. 
24,25-27: Domnul le tâlcuieşte proorociile care trebuiau să se împlinească întra El. 
24, 28-29: Ajunşi în Emaus, Luca şi Cleopa îl roagă pe Domnul să rămână cu ei. 
24,30: Hristos Cel înviat stă la masă cu ucenicii, iar după ce frânge pâinea Se face nevăzut. 
24,31-33: Luca şi Cleopa cunosc Cine este Cel Care a fost de faţă şi se întorc degrabă la Ierusalim 

pentru a vesti celor doisprezece Apostoli cele petrecute. 
24,34-35: Mântuitorul I Se arată lui Petru, iar Luca şi Cleopa mărturisesc cele ce s-au săvârşit cu ei. 
24,36-40: Domnul vine în mijlocul ucenicilor şi aduce drept mărturie mâinile şi picioarele Sale. 
24,41-43: Spre deplina încredinţare a Apostolilor, mănâncă o bucată de peşte şi dintr-un fagure de 

miere. 
24,44-46: Hristos adevereşte Apostolilor plinirea întru Sine a Scripturilor. 
24,47-49: Propovăduirea pocăinţei spre iertarea păcatelor şi trimiterea făgăduinţei Tatălui. 
24,50-51: Hristos îi scoate pe ucenici spre Betania şi dinaintea lor Se înalţă la Cer. 
24,52: Apostolii I Se închină şi se întorc la Ierusalim cu bucurie mare. 
24,53: „Şi erau în toată vremea în templu, lăudând şi binecuvântând pe Dumnezeu. Amin". 
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INDICE AL REFERINŢELOR EVANGHELICE 
UŞOR DE REŢINUT 

SAU DESEORI ÎNTREBUINŢATE 

A adăugat la toate şi aceasta, încât a închis pe 
Ioan în temniţă - Luca 3, 20 

A adus un alabastru cu mir - Luca 7, 37 
A ajuns la voi împărăţia lui Dumnezeu-Luca 11,20 
A auzit Irod tetrarhul toate cele făcute şi era 

nedumerit, că se zicea de către unii că Ioan 
s-a sculat din morţi - Luca 9, 7 

A Cărui lopată este în mâna Lui, ca să cureţe 
aria Sa şi să adune grâul în jitniţa Sa, iar 
pleava o va arde cu foc nestins - Luca 3,17 

A căzut între spini şi spinii, crescând cu ea, au 
înăbuşit-o - Luca 8, 7 

A căzut pe piatră, şi, răsărind, Sra uscat, pentru 
că nu avea umezeală - Luca 8, 6 

A certat vântul şi valul apei şi ele au încetat şi 
s-a făcut linişte - Luca 8, 24 

A coborât cu ei şi a venit în Nazaret şi le era 
supus. Iar mama Lui păstra în inima ei 
toate aceste cuvinte - Luca 2,51 

A doua zi, scoţând doi dinari i-a dat gazdei şi i-a 
zis: Ai grijă de el şi, ce vei mai cheltui, eu, 
când mă voi întoarce îţi voi da - Luca 10,35 

A fost cuvântul lui Dumnezeu către Ioan, fiul 
lui Zaharia, în pustie - Luca 3, 2 

A frânt şi le-a dat lor, zicând: Acesta este 
Trupul Meu care se dă pentru voi; aceasta 
să faceţi spre pomenirea Mea - Luca 22,19 

A ieşit cuvântul acesta despre El în toată ludeea 
şi în toată împrejurimea - Luca 7,17 

A ieşit din el cu nimic vătămându-1 - Luca 4,35 
A ieşit la sorţi după obiceiul preoţiei, să tămâieze 

intrând în templul Domnului - Luca 1,9 
A ieşit să vadă ce s-a întâmplat şi a venit la 

Iisus şi au găsit pe omul din care ieşiseră 
demonii, îmbrăcat şi întreg la minte, 
şezând jos, la picioarele lui Iisus, şi s-au 
înfricoşat - Luca 8, 35 

A ieşit vestea despre El în toată împrejurimea -
Luca 4,14 

A ieşit vestea despre FJ în tot locul din împrejurimi -
Luca 4,37 

A intrat gând în inima lor: Cine dintre ei ar fi 
mai mare? - Luca 9, 46 

A intrat în casa lui Zaharia şi a salutat pe Elisabeta -
Luca 1,40 

A intrat în ziua sâmbetei în sinagogă şi S-a 
sculat să citească-Luca 4,16 

A intrat satana în Iuda, cel numit Iscarioteanul, care 
era din numărul cel6r doisprezece - Lua? 22,3 

A înălţat pe cei smeriţi - Luca 1,52 
A început să ude cu lacrimi picioarele Lui, şi cu 

părul capului Ei le ştergea. Şi săruta 
picioarele Lui şi le ungea cu mir-Luca 7,38 

A închis pe Ioan în temniţă - Luca 3, 20 
A luat-o şi al treilea; şi tot aşa toţi şapte n-au 

lăsat copii şi au murit - Luca 20, 31 
A murit fiica ta. Nu mai supăra pe învăţătorul -

Luca 8,49 
A murit şi bogatul şi a fost înmormântat- Luai 16,22 
A născut pe Fiul său, Cel Unul-Născut şi L-a 

înfăşat şi L-a culcat în iesle, căci nu mai 
era loc de găzduire pentru ei - Luca 2, 7 

A plâns cu amar - Luca 22, 62 
A răspuns Iisus către El: Scris este că nu numai 

cu pâine va trai omul, ci cu orice cuvânt al 
lui Dumnezeu - Luai 4, 4 

A răspuns Ioan tuturor, zicând: Eu vă botez cu 
apă, dar vine Cel Ce este mai tare decât 
mine, Căruia nu sunt vrednic să-I dezleg 
cureaua încălţămiritelor. El vă va boteza cu 
Duh Sfânt şi cu foc - Luca 3,16 

A scăpa un suflet sau a-I pierde? - Luca 6, 9 
A sprijinit pe Israil, slujitorul Său, că să-şi 

aducă aminte de mila Sa - Luca 1,54 
A strigat, zicând: Copilă, scoală-te! - Luca 8,54 
A treia zi să învieze - Luca 9, 22 
A trimis la lucrători o slugă că să-i dea din 

rodul viei. Lucrătorii însă, bătând-o, au 
trimis-o fără nimic - Luca 20,10 

A trimis vestitori înaintea Lui. Şi ei, mergând, 
au intrat într-un sat de samariteni, ca să 
facă pregătiri pentru El - Luca 9,52 

A văzut două corăbii oprite lângă ţărm, iar 
pescarii, coborând din ele, spălau mrejele -
Luca 5,2 

A venit cineva de la mai-marele sinagogii, 
zicând: A murit fiica ta. Nu mai supăra pe 
învăţătorul - Luca 8,49 
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A venit el în toată împrejurimea Iordanului, 
propovăduind botezul pocăinţei, spre iertarea 
păcatelor - Luca 3,3 

A venit Ioan Botezătorul, nemâncând pâine şi 
negustând vin, şi ziceţi: Are demon! -Luca 7,33 

A venit în Nazaret, unde fusese crescut, şi, după 
obiceiul Său, a intrat în ziua sâmbetei în 
sinagogă şi S-a sculat să citească - Luca 4,16 

A venit şi cealaltă, zicând: Doamne, iată mina 
ta, pe care am păstrat-o într-un ştergar -
Luca 19, 20 

A venit şi Fiul Omului, mâncând şi bând, şi ziceţi: 
Iată om mâncăcios şi băutor de vin, prieten al 
vameşilor şi al păcătoşilor! - Luca 7,34 

A venit tremurând şi, căzând înaintea tui, a spus 
de faţă cu tot poporul din ce cauză s-a atins 
de El şi cum s-a tămăduit îndată - Luca 8,47 

A zis către altul: Urmează-Mi. Iar el a zis: 
Doamne, dă-Mi voie întâi să merg să îngrop 
pe tatăl meu - Luca 9,59 

A zis către ei: Aţi adus la mine pe Omul acesta, 
ca pe un răzvrătitor al poporului; dar iată 
eu, cercetându-L în faţă voastră, nici o vină 
n-am găsit în acest Om, din cele ce aduceţi 
împotriva Lui - Luca 23,14 

A zis către ei: Ce cugetaţi în inimile voastre? -
Luca 5, 22 

A zis către ei: Cine dintre voi, având un prieten 
şi se va duce la el în miez de noapte şi-i va 
zice: prietene, împrumută-mi trei pâini -
Luca 11,5 

A zis către ei: Cu dor am dorit să mănânc cu voi 
acest Paşte, mai înainte de patima Mea -
Luca 22,15 

A zis către ei: Mama Mea şi fraţii Mei sunt 
aceştia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu 
şi-1 îndeplinesc - Luca 8,21 

A zis către ei: Oare n-aţi citit ce a făcut David, când 
a flămânzit el şi cei ce erau cu el? - Luca 6,3 

A zis către ei: Să nu luaţi nimic pe drum, nici 
toiag, nici traistă, nici pâine, nici bani şi 
nici să nu aveţi câte două haine - Luca 9, 3 

A zis către ei: Să trecem de cealaltă parte a 
lacului - Luca 8,22 

A zis către ei: Vedeţi şi păziţi-vă de toată 
lăcomia, căci viaţa cuiva nu stă în prisosul 
avuţiilor sale - Luca 12,15 

A zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire 
casei acesteia, căci şi acesta era fiu a lui 
Avraam - Luca 19, 9 

A zis Domnul: Simone, Simone, iată satana v-a 
cerut să vă cearnă ca pe grâu - Luca 22, 31 

A zis ei: Iertate îţi sunt păcatele - Luca 7,48 
A zis Iisus către Simon: Nu te teme; de acum 

înainte vei fi pescar de oameni - Luca 5,10 
A zis Iisus: Cine este cel ce s-a atins de Mine? 

Dar toţi tăgăduind, Petru şi ceilalţi care erau 
cu El, au zis: învăţătorule, mulţimile Te 
îmbulzesc şi Te strâmtorează şi Tu zici: Cine 
este cel ce s-a atins de Mine? - Luca 8,45 

A zis Măria către înger: Cum va fi aceasta, de 
vreme ce eu nu ştiu de bărbat? - Luca 1, 34 

A zis Măria: Iată roaba Domnului. Fie mie 
după cuvântul tău! Şi îngerul a plecat de 
la ea - Luca 1, 38 

A zis Măria: Măreşte sufletul meu pe Domnul -
Luca 1,46 

A zis Petru: Doamne, către noi spui pilda 
aceasta sau şi către toţi? - Luca 12,41 

A zis sluga: Doamne, s-a făcut precum ai 
poruncit şi tot mai este loc - Luca 14,22 

A zis Zaharia către înger: După ce voi cunoaşte 
aceasta? Căci eu sunt bătrân şi femeia mea 
înaintată în zilele ei - Luca 1,18 

A zis: Ce ai cu mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu 
Celui Preaînalt? Rogu-Te, nu mă chinui -
Luca 8,28 

A zis: Doamne, lasă-1 şi anul acesta, până ce îl voi 
săpa împrejur şi voi pune gunoi - Luca 13,8 

A zis: Legiune. Căci demoni mulţi intraseră în 
el - Luca 8,30 

A zis: Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din 
toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din 
toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe 
aproapele tău ca pe tine însuţi - Luca 10,27 

A zis: Socotesc că acela căruia i-a iertat mai mult. 
Iar El i-a zis: Drept ai judecat -Luca 7,43 

A zis: Tinere, ţie îţi zic, scoală-te - Luca 7,14 
Acea îţi zic: Iertate sunt păcatele ei cele multe, 

căci mult a iubit. Iar cui se iartă puţin, puţin 
iubeşte - Lwca 7,47 

Aceasta voi face: Voi strica jitniţele mele şi mai 
mari le voi zidi şi voi strânge acolo tot grâul 
şi bunătăţile mele - Luca 12,18 

Această înscriere s-a făcut întâi pe când 
Quirinius ocârmuia Siria - Luca 2, 2 

Acela, răspunzând dinăuntru, să-i zică: Nu mă 
da de osteneală. Acum uşa e încuiată şi 
copiii mei sunt în pat cu mine. Nu pot să 
mă scol să-ţi dau - Luca 11, 7 

Acest om a început să zidească, dar n-a putut 
isprăvi - Luca 14, 30 

Acest pahar este Legea cea nouă, întru sângele 
Meu, care se varsă pentru voi - Luca 22, 20 
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Acesta este cel despre care s-a scris: Iată trimit 
înaintea feţei Tale pe îngerul Meu, care va 
găti calea Ta, înaintea Ta - Luca 7,27 

Acesta este Fiul Meu cel ales, de El să ascultaţi! -
Luca 9,35 

Acesta este moştenitorul; să-1 omoram ca moş
tenirea să fie a noastră - Luca 20,14 

Acesta este pus spre căderea şi spre ridicarea 
multora din Israil şi ca un semn care va 
stârni împotriviri - Luca 2, 34 

Acesta este regele iudeilor - Luca 23,38 
Acesta este Trupul Meu care se dă pentru voi; aceasta 

să faceţi spre pomenirea Mea -Luca 22,19 
Acesta însă n-a făcut nici un rău - Luca 23,41 
Acesta nu se învoise cu sfatul şi cu fapta lor. El 

era din Arimateea, cetate a iudeilor, aşteptând 
împărăţia lui Dumnezeu - Luca 23,51 

Acesta primeşte la Sine pe păcătoşi şi mănâncă 
cu ei - Luca 15,2 

Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va 
chema şi Domnul Dumnezeu îi va da Lui 
tronul lui David, părintele Său - Luca 1,32 

Acesta vă va fi semnul: Veţi găsi un Prunc 
înfăşat, culcat în iesle - Luca 2,12 

Acesta, venind la Pilat, a cerut trupul lui Iisus -
Luca 23,52 

Acestea se cuvenea să le faceţi şi pe acelea să 
nu le lăsaţi - Luca 11,42 

Acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit către 
voi, fiind încă împreună cu voi, că trebuie 
să se împlinească toate cele scrise despre 
Mine în Legea lui Moise, în Prooroci şi în 
psalmi - Luca 24,44 

Acestea zicând, striga: Cine are urechi de auzit 
să audă - Luca 8,8 

Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor, când 
veţi vedea pe Avraam şi pe Isaac şi pe Iacov şi 
pe toţi Proorocii în împărăţia lui Dumnezeu, 
iar pe voi aruncaţi afară - Luca 13,28 

Acum securea stă la rădăcina pomilor; deci 
orice pom care nu face roadă buna se taie 
şi se aruncă în foc - Luca 3,9 

Acum uşa e încuiată şi copiii mei sunt în pat cu 
mine. Nu pot să mă scol să-ţi dau - Luca 11,7 

Acum, slobozeşte pe robul Tău, Stăpâne, după 
cuvântul Tău, în pace - Luca 2,29 

Acum, voi fariseilor, curăţiţi partea dinafară a 
paharului şi a blidului, dar lăuntrul vostru 
este plin de răpire şi de viclenie - Luca 11,39 

Adevărat grăiesc ţie, astăzi vei fi cu Mine în 
rai - Luca 23,43 

Adevărat grăiesc vouă că nu va trece neamul aces ta 
până ce nu vor fi toate acestea - Luca 21,32 

Adevărat grăiesc vouă: Cine nu va primi 
împărăţia lui Dumnezeu ca un prunc nu va 
intra în ea - Luca 18,17 

Adevărat grăiesc vouă: Nu este nici unul care a 
lăsat casă, sau femeie, sau fraţi, sau părinţi, 
sau copii, pentru împărăţia lui Dumnezeu -
Luca 18,29 

Adevărat grăiesc vouă: Nu Mă veţi mai vedea 
până ce va veni vremea când veţi zice: 
Binecuvântat este Cel Ce vine întru numele 
Domnului! - Luca 13, 35 

Adevărat vă spun că această văduvă săracă a 
aruncat mai mult decât toţi - Luca 21, 3 

Adevărat vă spun că multe văduve erau în 
zilele lui Ilie, în Israil, când s-a închis cerul 
trei ani şi şase luni, încât a fost foamete 
mare peste tot pământul - Luca 4,25 

Adevărat vă spun că o va pune peste toate 
avuţiile sale - L»co 12, 44 

Adevărat vă spun: Se va cere de la neamul 
acesta - Luca 11,51 

Adevărat zic vouă că nici un Prooroc nu este 
bine primit în patria sa - Luca 4, 24 

Adevărat zic vouă că se va încinge şi le va pune la 
masă şi, apropiindu-se le va sluji - Luca 12,37 

Adu aici pe fiul tău - Luca 9, 41 
Aduceau la El şi pruncii, ca să Se atingă de ei. 

Iar ucenicii, văzând, îi certau - Luca 18,15 
Aduceţi degrabă haina lui cea dintâi şi-1 

îmbrăcaţi şi daţi inel în mâna lui şi 
încălţăminte în picioarele lui - Luca 15, 22 

Aduceţi viţelul cel îngrăşat şi-1 junghiaţi şi, 
mâncând, să ne veselim - Luca 15,23 

Aduceţi-vă aminte cum v-a vorbit, fiind încă 
în Galileea - Luca 24, fi 

Aduceţi-vă aminte de femeia lui Lot-Luca 17,32 
Adunându-se mulţime multă şi venind de prin 

cetăţi la El, a zis în pildă - Luca 8,4 
Ai grijă de el şi, ce vei mai cheltui, eu, când 

mă voi întoarce îţi voi da - Luca 10,35 
Ai venit ca să ne pierzi? Te ştiu cine eşti: 

Sfântul lui Dumnezeu - Luca 4,34 
Ajungând la El, bărbaţii au zis: Ioan Botezătorul 

ne-a trimis la Tine, zicând: Tu eşti Cel Ce va 
să vină sau să aşteptăm pe altul? - Luca 7,20 

Al cui chip şi scriere are pe el? Iar ei au zis: 
Ale Cezarului - Luca 20,24 

Al treilea a zis: Femeie mi-am luat şi de aceea 
nu pot veni - Luca 14,20 
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Alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor, 
ca să-1 vadă, căci pe acolo avea să treacă -
Luca 19,4 

Alta a căzut între spini şi spinii, crescând cu 
ea, au înăbuşit-o - Luca 8, 7 

Alta a căzut pe pământul cel bun şi, crescând, 
a făcut rod însutit - Luca 8,8 

Alta a căzut pe piatră, şi, răsărind, s-a uscat, 
pentru că nu avea umezeală - Luca 8, 6 

Altul a zis: Cinci perechi de boi am cumpărat şi 
mă duc să-i încerc; te rog iartă-mă - Luca 14,19 

Altul a zis: îţi voi urma, Doamne, dar întâi 
îngăduie-mi ca să rânduiesc cele din casa 
mea - Luca 9, 61 

Alţii, ispitindu-1, cereau de la El semn din cer-
Luca 11,16 

Alung demoni şi fac vindecări, astăzi şi mâine, 
iar a treia zi voi sfârşi - Luca 13,32 

Am făcut ceea ce eram datori să facem - Luca 17,10 
Am fost trimis să grăiesc către tine şi să-ţi 

binevestesc acestea - Luca 1,19 
Am găsit şi eu cu cale, preaputernice Teofile, 

după ce am urmărit toate cu de-amănuntul 
de la început, să ţi le scriu pe rând - Luca 1,3 

Am intrat în casa ta şi apă pe picioare nu Mi-ai 
dat; ea însă, cu lacrimi, Mi-a udat picioarele 
şi le-a şters cu părul ei - Luca 7,44 

Am mâncat înaintea ta şi am băut şi în pieţele 
noastre ai învăţat - Luca 13, 26 

Am văzut astăzi lucruri minunate -Luca 5,26 
Am văzut pe satana ca un fulger căzând din 

cer -Luca 10,18 
Ana proorocită, fiica lui Fanuel, din seminţia lui 

Aşer, ajunsă la adânci bătrâneţe şi care trăise cu 
bărbatul ei şapte ani de la fecioria sa - Luca 2,36 

Apoi vine diavolul şi ia cuvântul din inima lor, ca 
nu cumva, crezând, să se mântuiască- Luca 8,12 

Apropiindu-se el, demonul l-a aruncat la 
pământ şi l-a zguduit. Iar Iisus a certat pe 
duhul cel necurat şi a vindecat pe copil şi 
l-a dat tatălui lui - Luca 9,42 

Apropiindu-se pe la spate, s-a atins de poala 
hainei Lui şi îndată s-a oprit curgerea 
sângelui ei - Luca 8,44 

Apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele 
untdelemn şi vin, şi, punându-1 pe dobitocul 
său, l-a dus la o casă de oaspeţi şi a purtat 
grijă de el - Luca 10,34 

Apropiindu-se, L-au deşteptat, zicând: învăţăto
rule, învăţătorule, pierim. Iar El, sculându-Se, 
a certat vântul şi valul apei şi ele au încetat şi 
s-a făcut linişte - Luca 8,24 

Apropiindu-Se, S-a atins de sicriu, iar cei ce-1 
duceau s-au oprit. Şi a zis: Tinere, ţie îţi zic, 
scoală-te - Luca 7,14 

Apunând soarele, toţi câţi aveau bolnavi de felurite 
boli îi aduceaula El; iar FJ, punându-Şi mâinile 
pe fiecare dintre ei, îi făcea sănătoşi - Luca 4,40 

Arată-te preotului şi, pentru curăţirea ta, du 
jertfa, precum a orânduit Moise, spre mărtu
rie lor -Luca 5,14 

Arătaţi-Mi un dinar. Al cui chip şi scriere are pe 
el? Iar ei au zis: Ale Cezarului - Luca 20,24 

Arhiereii şi cărturarii căutau cum să-L omoare -
Luca 22,2 

Arhiereii şi cărturarii erau de faţă, învinuindu-L 
foarte tare - Luca 23,10 

Arhiereii şi cărturarii şi fruntaşii poporului 
căutau să-L piardă - L»ca 19,47 

Asemenea este aluatului pe care, luându-1, 
femeia l-a ascuns în trei măsuri de făină, 
până ce s-a dospit totul - Lwca 13,21 

Asemenea este grăuntelui de muştar pe care, 
luându-1, un om l-a aruncat în grădina sa, şi 
a crescut şi s-a făcut copac, iar păsările cerului 
s-au sălăşluit în ramurile lui - Luca 13,19 

Asemenea este unui om care, zidindu-şi casă, a 
săpat, a adâncit şi i-a pus temelia pe piatră, 
şi venind apele mari şi puhoiul izbind în 
casa aceea, n-a putut s-o clintească, fiindcă 
era bine clădită pe piatră - Luca 6,48 

Asemenea şi paharul, după ce au cinat, zicând: 
Acest pahar este Legea cea nouă, întru sângele 
Meu, care se varsă pentru voi - Lwca 22,20 

Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci şi 
acesta era fiu a lui Avraam - Luca 19,9 

Astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta în urechile 
voastre -Luca 4,21 

Aşa cum ni le-au lăsat cei ce le-au văzut de la 
început şi au fost slujitori ai Cuvântului -
Luca 1,2 

Aşa este, dar fericiţi sunt şi cei ce ascultă cuvântul 
lui Dumnezeu şi-L păzesc - Luca 11,28 

Aşa mi-a făcut mie Domnul în zilele în care a 
socotit să ridice dintre oameni ocara mea -
Luca 1,25 

Aşa Părinte, căci aşa a fost înaintea Ta, bunăvoinţa 
' Ta-Luca 10,21 

Aşa se face bucurie îngerilor lui Dumnezeu 
pentru un păcătos care se pocăieşte - Luca 
15,10 

Aşa se întâmplă cu cel ce-şi adună comori sieşi 
şi nu se îmbogăţeşte în Dumnezeu - Luca 
12,21 
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Aşa şi voi, când veţi face toate cele poruncite 
vouă să ziceţi: Suntem slugi netrebnice, 
pentru că am făcut ceea ce eram datori să 
facem - Luai 17,20 

Aşa şi voi, când veţi vedea făcându-se acestea, să 
ştiţi că aproape este împărăţia lui Dumnezeu— 
Luca 21.31 

Aşa va fi şi Fiul Omului în ziua Sa - Luca 17,24 
Aşadar oricine dintre voi care nu se leapădă 

de tot ce are nu poate să fie ucenicul Meu -
Luca 14,33 

Aşadar, dacă tot trupul tău e luminat, neavând 
nici o parte întunecată, luminat va fi în 
întregime, ca şi când te luminează făclia cu 
strălucirea ei - Luca 11, 36 

Aşadar, daţi cele ce sunt ale Cezarului, Cezarului, şi 
cele ce sunt ale lui Dumnezeu, lui Dumnezeu -
Luca 20,25. 

Aşadar, mărturisiţi şi încuviinţaţi faptele părin-
Iilor voştri, pentru că ei i-au ucis, iar voi le 
clădiţi mormintele - Luca 11,48 

Aşadar, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu? Şi El a zis 
către ei: Voi ziceţi că Eu sunt - Luca 22, 70 

Aşezaţi-i jos, în cete de câte cincizeci de inşi -
' Luca 9,14 

Aşterneau hainele lor pe cale - Luca 19,36 
Atingându-Se de urechea lui l-a vindecat -

Luca 22,51 
Atunci cei din ludeea să fugă la munţi şi cei 

din mijlocul lui să iasă din el şi cei de prin 
ţarini să nu intre în el - Luca 21,21 

Atunci Iisus a zis către ei: Vă întreb pe voi, ce se 
cade a face sâmbăta: a face bine sau a face rău? 
A scăpa un suflet sau a-1 pierde? - Luca 6,9 

Atunci le-a deschis mintea ca să priceapă 
Scripturile - Luca 2 4 , 4 5 

^Atunci le-a zis: Se va ridica neam peste neam şi 
împărăţie peste împărăţie - Luca 21 , 30 

Atunci merge şi ia cu el alte şapte duhuri mai 
rele decât el şi, intrând, locuieşte acolo; şi se 
fac cele de pe urmă ale omului aceluia mai 
rele decât cele dintâi - Luca 11,26 

Atunci vei avea cinstea în faţa tuturor celor care 
vor şedea împreună cu tine - Luca 1.4,10 

Atunci vei vedea să scoţi paiul din ochiul 
fratelui tău - Luca 6,42 

Atunci voi veţi începe să ziceţi: Am mâncat 
înaintea ta şi am băut şi în pieţele noastre 
ai învăţat - Luca 13, 26 

Atunci vorîncepe să spună munţilor. Cădeţi peste 
noi; şi dealurilor: Acoperiţi-ne - Luca 23,30 

Atunci vor posti în acele zile - Luca 5 , 3 5 

Atunci vor vedea pe Fiul Omului venind pe 
nori cu putere şi cu slavă multă - Luca 21,27 

Atunci, mâniindu-se, stăpânul casei a zis: Ieşi 
îndată în pieţele şi uliţele cetăţii, şi pe săraci, 
şi pe neputincioşi, şi pe orbi, şi pe şchiopi 
adu-i aici - Luca 14,21 

Aţi adus la mine pe Omul acesta, ca pe un răzvrătitor 
al poporului; dar iată eu, cercetându-L în faţa 
voastră, nici o vină n-am găsit în acest Om, din 
cele ce aduceţi împotriva Lui - Luca 23,24 

Au ajuns cu corabia în ţinutul Gherghesenilor, 
care este în faţa Galileii - Luca 8,26 

Au auzit vecinii şi rudele ei că Domnul a mărit 
mila Sa faţă de ea şi se bucurau împreună 
cu e a - L u c a 1,58 

Au făcut aşa şi i-au aşezat pe toţi - Luca 9 , 1 5 
Au făcut semn celor care erau în cealaltă 

corabie, să vină să le ajute. Şi au venit şi au 
umplut amândouă corăbiile, încât erau gata 
să se afunde - Luca 5, 7 

Au făcut semn tatălui său cum ar vrea să fie 
numit-Luca 1 ,62 

Au fugit şi au vesti t în cetate şi prin sate - luca 8,34 
Au găsi t pe omul din care ieşiseră demonii, îmbrăcat 

şi întreg la minte, şezând jos, la picioarele lui 
Iisus, şi s-au înfricoşat - Luca 8,35 

Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt -
Luca 24, 2 

Au început cei ce şedeau împreună la masă să 
zică în sine: Cine este Acesta care iartă şi 
păcatele? — Luca 7,49 

Au lăsat totul şi au mers după EI - Luca 5,11 
Au mâncat şi s-au săturat toţi şi au luat ceea ce le-a 

rămas, douăsprezece coşuri de fărâmituri -
Luca 9,17 

Au nu zece s-au curăţit? Dar cei nouă unde 
sunt? - Luca 2 7 , 2 7 

Au pe Moise şi pe Prooroci; să asculte de ei -
Luca 2 6 , 2 9 

Au prins mulţime mare de peşte, că li se rupeau 
mrejele-Luca 5, 6 

Au rămas uimiţi părinţii ei. Iar FJ le-a poruncit să 
nu spună nimănui ce s-a întâmplat - Luca 8.56 

Au ridicat glasul şi au zis: Iisuse, învăţătorule, 
fie-Ţi milă de noi! - Luca 1 7 , 2 3 

Au venit la El mama Lui şi fraţii Lui; dar nu 
puteau să se apropie de El din pricina 
mulţimii - Luca 8,19 

Au venit şi au aflat pe Măria şi pe Iosif şi pe 
PrunC, culcat în iesle - Luca 2,16 

Au venit şi au umplut amândouă corăbiile, 
încât erau gata să se afunde - Luca 5 , 7 
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Au venit şi vameşii să se boteze şi i-au spus: 
învăţătorule noi ce să facem? - Luca 3,12 

Au vestit cuvântul grăit lor despre acest Copil -
Luca 2,17 

Au vestit lui Ioan ucenicii lui despre toate 
acestea - Luai 7,18 

Au zis către ea: Nimeni din rudenia ta nu se 
cheamă cu numele acesta - Luca 1,61 

Auzind acestea, unul dintre cei ce şedeau cu El 
la masă I-a zis: Fericit este cel ce va prânzi 
în împărăţia lui Dumnezeu! - Luca 14,15 

Auzind despre Iisus, a trimis la El bătrâni ai 
iudeilor, rugându-L să vină şi să vindece pe 
sluga lui - Luca 7,3 

Auzind, i-a răspuns: Nu te teme; crede numai 
şi se va izbăvi - Luca 8,50 

Auzind, Iisus i-a zis: încă una îţi lipseşte: Vinde 
toate câte ai şi le împarte săracilor, şi vei avea 
comoară în Ceruri; şi vino şi urmează Mie -
Luca 18, 22 

Auzi ţi ce spune judecătorul cel nedrept? - Luca 
18,6 

Avea o soră ce se numea Măria, care, aşezându-se 
le picioarele Domnului, asculta cuvântul Lui -
Luca 10,39 

Aveţi aici ceva de mâncare? -Luca 24,41 
Avraam, Părintele nostru - Luca 1,73 

B 

Bateţi şi vi se va deschide - Luca 11, 9 
Bărbatul din care ieşiseră demonii îl ruga să rămână 

cu EL Iisus însă i-a dat drumul - Luca 8,38 
Bărbaţii din Ninive se vor scula la judecată cu 

neamul acesta şi-1 vor osândi, pentru că s-au 
pocăitla propovăduirea lui Ionâ; şi iată, mai 
mult decât Ionâ este aici - Luca 11,32 

Bine este ca noi să fim aici şi să facem trei coli
be: una Ţie, una lui Moise şi una lui Ilie -
Luca 9,33 

Bine slugă bună, fiindcă întru puţin ai fost 
credincioasă, să ai stăpânire peste zece cetăţi -
Luca 19,17 

Binecuvântând pe Dumnezeu - Luca 1,64 
Binecuvântat este Cel Ce vine întru numele 

Domnului! - Luca 13,35 
Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui 

Israil, că a cercetat şi a făcut răscumpărare 
poporului Său - Luca 1,68 

Binecuvântat este împăratul care vine întru 
numele Domnului! Paceîncerşislavăîntru 
cei de Sus - Luca 19,38 

Binecuvântat este rodul pântecelui tău - Luca 1,42 
Binecuvântată eşti tu între femei - Luca 1,28 
Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat 

este rodul pântecelui tău - Luca 1,42 
Binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, rugaţi-vă 

pentru cei ce vă fac necazuri - Luca 6, 28 
Botezându-Se şi Iisus şi rugându-Se, s-a deschis 

cerul - Luca 3, 21 
Botezul lui Ioan era din Cer sau de la oameni? -

Luca 20, 4 
Bucuraţi-vă cu mine, că am găsit oaia cea 

pierdută - Luca 15,6 
Bucuraţi-vă cu mine, căci am găsit drahma pe 

care o pierdusem - Luca 15,9 
Bucuraţi-vă în ziua aceea şi vă veseliţi, că, iată, 

plata voastră multă este în Cer; pentru că tot 
aşa făceau Proorocilor părinţii lor - Luca 6,23 

Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu 
tine. Binecuvântată eşti tu între femei - Liica 1,28 

Bucurie şi veselie vei avea şi, de naşterea lui 
mulţi se vor bucura - Luca 1,14 

Bună este sarea, dar dacă şi sarea se va strica, cu 
ce va fi dreasă? - Luca 14, 34 

Bunule învăţător, ce să fac să moştenesc viaţa 
de veci? - Luca 18,18 

c 

Ca la un tâlhar aţi ieşit, cu săbii şi cu toiege -
Luca 22,52 ' ' . 

Ca nu cumva, crezând, să se mântuiască - Luai 8,12 
Ca nu cumva, punându-i temelia şi neputând 

să-1 termine, toţi cei care vor vedea să 
înceapă a-1 lua în râs - Luca 14, 29 

Ca să cureţe aria Sa şi să adune grâul în jitniţa Sa, 
iar pleava o va arde cu foc nestins -Luca 3,17 

Ca să întoarcă inimile părinţilor spre copii şi 
pe cei neascultători la înţelepciunea 
drepţilor, ca să-I gătească Domnului un 
popor pregătit - L»ca 1,17 

Ca să mâncaţi şi să beţi la masa Mea, în 
împărăţia Mea şi şă şedeţi pe tronuri, 
judecând cele douăsprezece seminţii ale 
lui Israil - Luca 22,30 

Ca să se ceară de la neamul acesta sângele 
tuturor Proorocilor, care s-a vărsat de la 
facerea lumii - Luca Ti, 50 

Ca şă se descopere gândurile din multe inimi -
Luca 2, 35 

Ca să se înscrie împreună cu Măria, cea logodită 
cu el, care era însărcinată - Luca 2,5 
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Ca să te încredinţezi despre temeinicia învăţăturii 
pe care ai primit-o - Luca 1,4 

Ca să-I gătească Domnului un popor pregătit -
Luca 1,17 

Ca un semn care va stârni împotriviri - Luca 2,34 
Ca, fiind izbăviţi din mâna vrăjmaşilor, să ne 

dea nouă fără frică - Luca 1, 74 
Ca, văzând, să nu vadă şi, auzind, să nu înţeleagă -

Luca 8,10 
Când a auzit Elisabeta salutarea Măriei, pruncul 

a săltat în pântecele ei şi Elisabeta s-a 
umplut de Duh Sfânt - Luca 1,41 

Când a fost ceasul, S-a aşezat la masă, şi 
Apostolii împreună cu El - Luca 22,14 

Când a fost El de doisprezece ani, s-au suit la 
Ierusalim, după obiceiul sărbătorii - Luai 2,42 

Când a fost ziua a opta, au venit să taie împrej ur 
pruncul şi-1 numeau Zaharia, după numele 
tatălui său - Luca 1,59 

Când a intrat El în casa unuia dintre căpeteniile 
fariseilor sâmbăta, ca să mănânce, şi ei ÎI 
pândeau - Luca 14,1 

Când a încetat a vorbi, i-a zis lui Simon: Mână 
ta adânc şi lăsaţi în jos mrejele voastre, ca 
să pescuiţi - Luca 5,4 

Când a stat împreună cu ei la masă, luând 
pâinea, a binecuvântat şi, f rângând, Ie-a dat 
lor - Luca 24,30 

Când a trecut glasul, S-a aflat Iisus singur. Şi ei 
au tăcut şi nimănui n-au spus nimic, în zilele 
acelea, din cele ce văzuseră - Luca 9,36 

Când cel tare şi înarmat fiind îşi păzeşte curtea, 
avuţiile lui sunt în pace - Luca 11,21 

Când duhul cel necurat iese din om, umblă prin 
locuri fără apă, căutând odihnă, şi, negăsind, 
zice: Mă voi întoarce la casa Mea, de unde 
am ieşit - Lwca 12,24 

Când faci prânz sau cină, nu chema pe prietenii tăi, 
nici pe fraţii tăi, nici pe rudele tale, nid vecinii 
bogaţi, ca nu cumva să te cheme şi ei, la rândul 
lor, pe tine, şi să-ţi fie ca răsplată - Luca 14,12 

Când faci un ospăţ, cheamă pe săraci, pe nepu
tincioşi, pe şchiopi, pe orbi - Luca 14,13 

Când înfrunzesc aceştia, văzându-i, de la voi 
înşivă ştiţi că vara este aproape -Luca 21,30 

Când mergi cu pârâşul tău la dregător, dă-ţi 
silinţa să te scapi de el pe cale, ca nu cumva 
să te târască la judecător, şi judecătorul să 
te dea în mâna temnicerului, iar temnicerul 
să te arunce în temniţă - Luca 22,58 

Când ochiul tău e rău, atunci şi trupul tău e 
întunecat - Luca 11,34 

Când ochiul tău este curat, atunci tot trupul tău 
e luminat; dar când ochiul tău e rău, atunci 
şi trupul tău e întunecat - Luca 22,34 

Când părinţii au adus înăuntru pe Pruncul Iisus, ca 
să facă pentru H după obiceiul Legii - Luai 2,27 

Când S-a apropiat de poarta cetăţii, iată scoteau 
un mort, singurul copil al mamei sale, şi ea 
era văduvă, şi mulţime mare din cetate era 
cu ea - Luca 7,12 

Când s-a făcut ziuă a chemat la Sine pe ucenicii 
Săi şi a ales din ei doisprezece, pe care i-a 
numit Apostoli - Luca 6,13 

Când S-a întors Iisus, L-a primit mulţimea, căci 
toţi îl aşteptau - Luca 8,40 

Când s-au despărţit ei de H, Petru a zis către Iisus: 
învăţătorule, bine este ca noi să fim aici şi să 
facem trei colibe: una Ţie, una lui Moise şi 
una lui Ilie, neştiind ce spune - Luca 9,33 

Când s-au împlinit opt zile, ca să-L taie 
împrejur, I-au pus numele Iisus, cum a fost 
numit de înger, mai înainte de a zămisli în 
pântece -Luca 2,21 

Când s-au împlinit zilele curăţirii lor, după Legea 
lui Moise, L-au adus pe Prunc la Ierusalim, 
ca să-L pună înaintea Domnului - Luca 2,22 

Când s-au împlinit zilele înălţării Sale, El S-a 
hotărât să meargă la Ierusalim - Luca 9,52 

Când s-au împlinit zilele slujirii lui la templu, 
s-a dus la casa sa - Luca 1,23 

Când Se ruga El singur, erau cu EI ucenicii, şi 
i-a întrebat, zicând: Cine zic mulţimile că 
sunt Eu? -Luca 9,18 

Când soarele s-a întunecat; iar catapeteasma 
templului s-a sfâşiat pe mijloc - Luca 23,45 

Când suflă vântul de la miazăzi, ziceţi că va fi 
arşiţă, şi aşa este - Luca 12,55 

Când unul mai tare decât el vine asupra lui şi-1 
înfrânge, îi ia toate armele pe care se bizuia, 
iar prăzile de la el le împarte - Luca 22,22 

Când v-am trimis pe voi fără pungă, fără traistă 
şi fără încălţăminte, aţi avut lipsă de ceva? 
Iar ei au zis: De nimic - Luca 22,35 

Când vă rugaţi, ziceţi: Tatăl nostru, Care eşti în 
Ceruri, sfinţească-se numele Tău. Vie 
împărăţia Ta. Facă-se voia Ta, precum în Cer 
aşa şi pe pământ - Luca 11,2 

Când vă vor duce în sinagogi şi la dregători şi 
la stăpâniri nu vă îngrijiţi cum sau ce veţi 
răspunde, sau ce veţi zice - Luca 22,11 

Când vedeţi un nor ridicându-se dinspre apus, 
îndată ziceţi că vine ploaie mare; şi aşa este -
Luca 12,54 
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Când vei fi chemat de cineva la nuntă, nu te aşeza 
la locul cel dintâi, ca nu cumva să fie chemat 
de el altul mai de cinste decât tine - Luca 14,8 

Când vei fi chemat, mergând aşează-te în cel din 
urmă loc, ca atunci când va veni cel ce te-a 
chemat, el să-ţi zică: Prietene, mută-te mai sus. 
Atunci vei avea cinstea în faţa tuturor celor 
care vor şedea împreună cu tine - Luca 14,10 

Când veţi vedea făcându-se acestea, să ştiţi că 
aproape este împărăţia lui Dumnezeu -
Luca 21, 31 

Când veţi vedea Ierusalimul înconjurat de oşti, 
atunci să ştiţi că s-a apropiat pustiirea lui -
Luca 21, 20 

Când veţi vedea pe Avraam şi pe Isaac şi pe lacov 
şi pe toţi Proorocii în împărăţia lui Dumnezeu, 
iar pe voi aruncaţi afară - Luca 13,28 

Când vor începe să fie acestea, prindeţi curaj şi 
ridicaţi capetele voastre, pentru că răscum
părarea voastră se apropie - Luca 21,28 

Când zicea El acestea, o femeie din mulţime, 
ridicând glasul, I-a zis: Fericit este pântecele 
care Te-a purtat şi fericiţi sunt sânii pe care 
i-ai supt! - Luca 11,27 

Care [Baraba] era aruncat în temniţă pentru o 
răscoală făcută în cetate şi pentru omor -
Luca 23,19 

Care de multă vreme nu mai punea haină pe el 
şi în casă nu mai locuia, ci prin morminte -
Luca 8,27 

Care dintre aceşti trei ţi se pare că a fost aproapele 
celui căzut între tâlhari? - Luca 10,36 

Care dintre voi, de-i va cădea fiul sau boul în fân
tână nu-1 va scoate îndată în ziua sâmbetei? -
Luca 14,5 

Care este semnul când au să fie acestea?-Luca 21,7 
Care om dintre voi, având o sută de oi şi pierzând 

din ele una, nu lasă pe cele nouăzeci şi nouă 
în pustie şi se duce după cea pierdută, până 
ce o găseşte? - Luca 15,4 

Care tată dintre voi, dacă îi va cere fiul pâine, oare 
îi va da piatră? Sau dacă îi va cere peşte, oare 
îi va da, în loc de peşte, şarpe? - Luca 11,11 

Care ziceau că a înviat cu adevărat Domnul şi 
S-a arătat lui Simon - Luca 24,34 

Care, arătându-se întru slavă, vorbeau despre 
sfârşitul Lui, pe care avea să-1 împlinească 
în Ierusalim - Luca 9,31 

Care-ţi este numele? Iar el a zis: Legiune. Căci 
demoni mulţi intraseră în el - Luca 8,30 

Cât de greu vor intra cei ce au averi în împărăţia 
lui Dumnezeu! - Luca 18,24 

Catapeteasma templului s-a sfâşiat pe mijloc -
Luca 23,45 

Câte am auzit că ai făcut în Capemaum, fă şi 
aici în patria Ta - Luca 4,23 

Câte aţi spus la întuneric se vor auzi la lumină; 
şi ceea ce aţi vorbit la ureche, în odăi, se va 
vesti de pe acoperişuri - Luca 12,3 

Câţi argaţi ai tatălui meu sunt îndestulaţi de 
pâine, iar eu pier aici de foame! -Luca 15,17 

Câţi nu vă vor primi, ieşind din acea cetate 
scuturaţi praful de pe picioarele voastre, 
spre mărturie împotriva lor - Lxca 9,5 

Că a căutat spre smerenia roabei Sale. Că iată, de 
acum mă vor ferici toate neamurile - Luca 1,48 

Că a cercetat şi a făcut răscumpărare poporului 
Său - Luca 1, 68 

Că a venit, din cale, un prieten la mine şi n-am 
ce să-i pun înainte - Luca 11, 6 

Că aşa mi-a făcut mie Domnul în zilele în care a 
socotit să ridice dintre oameni ocara mea -
Luca 1,25 

Că aşa şi în Cer va fi mai multă bucurie pentru 
un păcătos care se pocăieşte, decât pentru 
nouăzeci şi nouă de drepţi, care n-au nevoie 
de pocăinţă - Luca 15, 7 

Că aţi luat cheia cunoştinţei, voi înşivă n-aţi 
intrat, iar pe cei ce voiau să intre i-aţi împie
dicat - Luca 11, 52 

Că ce foloseşte omului dacă va câştiga lumea 
toată, iar pe sine se va pierde, sau se va 
păgubi? - Luca 9, 25 

Că cine dintre voi vrând să zidească un turn nu 
stă mai întâi şi-şi face socoteala cheltuielii, 
dacă are cu ce să-1 isprăvească? - Luca 14,28 

Că daţi zeciuială din izmă şi din untariţă şi din toate 
legumele şi lăsaţi la o parte dreptatea şi iubirea 
de Dumnezeu; pe acestea se cuvenea să le faceţi 
şi pe acelea să nu le lăsaţi - Luca 11,42 

Că Duhul Sfânt vă va învăţa chiar în ceasul acela, 
ce trebuie să spuneţi - Luca 12,12 

Că iată, cum veni la urechile mele glasul 
salutării tale, pruncul a săltat de bucurie 
în pântecele meu - Luca 1, 44 

Că iată, de acum mă vor ferici toate neamurile -
Luca 1,48 

Că iubiţi scaunele din faţă în sinagogi şi 
închinăciunile în pieţe - Luca 11, 43 

Că împovăraţi pe oameni cu sarcini anevoie 
de purtat, iar voi nu atingeţi sarcinile nici 
cel puţin cu un deget - Luca 11,46 

Că îngerilor Săi va porunci, pentru Tine, ca să 
Te păzească - Luca 4,10 



378 REFERINŢE EVANGHELICE 

Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă -
Luca 1, 37 

Ca mai lesne este a trece cămila prin urechile 
acului decât să intre bogatul în împărăţia lui 
Dumnezeu - Luca 18,25 

Că mai uşor va fi Sodomei în ziua aceea, decât 
cetăţii aceleia - Luca 10,12 

Că mă temeam de tine, pentru că eşti om aspru: 
iei ce nu ai pus şi seceri ce nu ai semănat -
Luca 19,21 

Că mi-a făcut mie mărire Cel Puternic şi sfânt 
este numele Lui - Luca 1,49 

Că nimic nu este acoperit care să nu se descopere şi 
nimic ascuns care să nu se cunoască- Luca 12,2 

Că ochii mei văzură mântuirea Ta - Luca 2,30 
Că oricine cere ia; şi cel ce caută găseşte, şi celui 

care bate i se va deschide - Luca 11,10 
Că oricui are i se va da, iar de la cel ce nu are şi 

, ceea ce are i se va lua - Luca 19, 26 
Că porunceşte duhurilor necurate, cu stăpânire 

şi cu putere, şi ele ies - Luca 4, 36 
Câ să lumineze pe cei care şed în întuneric şi în 

umbra morţii şi să îndrepte picioarele 
noastre pe calea păcii - Luca 1, 79 

Că sunteţi ca mormintele ce nu se văd, şi oamenii, 
care umblă peste ele, nu Ie ştiu - Luca 11,44 

Câ şi păcătoşii acelaşi lucru fac - Luca 6,33 
Că ştiau că El este Hristosul - Luca 4,41 
Că vi s-a născut azi Mântuitor, care este Hristos 

Domnul, în cetatea lui David - Luca 2,11 
Că zic vouă: Nu voi mai bea de acum din rodul 

viţei, până ce nu va veni împărăţia lui 
Dumnezeu - Luca 22,18 

Că zidiţi mormintele Proorocilor pe care 
părinţii voştri i-au ucis - Luca 11,47 

Că, iată, plata voastră multă este în Cer; pentru că 
tot aşa făceau Proorocilor părinţii lor- Luca 6,23 

Căci a venit Ioan Botezătorul, nemâncând pâine şi 
negustând vin, şi ziceţi: Are demon! - Luca 7,33 

Căci acest fiu al meu mort era şi a înviat, pierdut 
era şi s-a aflat - Luca 25,24 

Căci acestea sunt zilele răzbunării, ca să se 
împlinească toate cele scrise - Luca 21,22 

Căci acestea trebuie să fie întâi, dar sfârşitul nu 
va fi curând - Luca 21,9 

Căci am cinci fraţi, să le spună lor acestea, ca să 
nu vină şi ei în acest loc de chin - Luca 16,28 

Căci am simţit o putere care a ieşit din Mine -
Luca g, 46 

Căci avea numai o fiică, ca de doisprezece ani, 
şi ea era pe moarte. Şi, pe când se ducea El, 
mulţimile îl împresurau - Luca 8,42 

Căci ceea ce la oameni este înalt, urâciune este 
înaintea lui Dumnezeu - Luca 26. 25 

Căci cel ce este mai mic între voi toţi, acesta este 
mai mare - Luca 9,48 

Căci cine este mai mare: cel care stă la masă, 
sau cel care slujeşte? Oare, nu cel ce stă la 
masă? Iar Eu, în mijlocul vostru, sunt ca 
unul ce slujeşte - Luca 22,27 

Căci cine nu este împotriva voastră este pentru 
voi - Luca 9,50 

Căci cine va voi să-şi scape sufletul îl va pierde; 
iar cine-şi va pierde sufletul pentru Mine, 
acela îl va mântui - Luca 9,24 

Căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceeaşi vi se 
va măsura - Luca 6,38 

Căci cuvântul Lui era cu putere - Luca 4,32 
Căci dacă fac acestea cu lemnul verde, cu cel 

uscat ce va fi? - Luca 23, 31 
Căci dacă în Tir şi în Sidon s-ar fi făcut minunile 

care s-au făcut Ia voi, de mult s-ar fi pocăit, 
stând în sac şi în cenuşă - Luca 10,13 

Căci de acum înainte cinci dintr-o casă vor fi 
dezbinaţi: trei împotriva a doi şi doi 
împotriva a trei - Luca 12,52 

Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele 
Mele, de acesta şi Fiul Omului se va ruşina, 
când va veni întru slava Sa şi a Tatălui şi a 
Sfinţilor îngeri - Luca 9,26 

Căci din prisosul inimii grăieşte gura lui - Luca 6,45 
Căci după cum fulgerul, fulgerând într-o parte 

de sub cer, luminează până la cealaltă parte de 
sub cer, aşa va fi şi Fiul Omului în ziua Sa -
Luca 17,24 

Căci erau ca la cinci mii de bărbaţi. Dar El a zis 
către ucenicii Săi: Aşezaţi-i jos, în cete de 
câte cincizeci de inşi - Luca 9,14 

Căci este încredinţat că Ioan a fost Prooroc -
Luca 20, 6 

Căci eu sunt bătrân şi femeia mea înaintată în 
zilele ei-Luca 1,18 

Căci Eu vă voi da gură şi înţelepciune, căreia 
nu-i vor putea sta împotrivă, nici să-i 
răspundă toţi potrivnicii voştri -Luca 21,15 

Căci fiecare pom se cunoaşte după roadele lui. 
Că nu se adună smochine din mărăcini şi nici 
nu se culeg struguri din spini - Luca 6,44 

Căci fiii veacului acestuia sunt mai înţelepţi în 
neamul lor decât fiii luminii - Luca 16, 8 

Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască 
pe cel pierdut - Luca 19,10 

Căci Fiul Omului n-a venit ca să piardă sufletele 
oamenilor, ci ca să le mântuiască - Luca 9,55 
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Căci Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor-
Luca 9,44 

Căci iată, vin zile în care vor zice: Fericite sunt 
cele sterpe şi pântecele care n-au născut şi 
sânii care n-au alăptat! - Luca 23, 29 

Căci iubeşte neamul nostru şi el ne-a zidit 
sinagoga - Luca 7,5 

Căci însuşi David spune în Cartea Psalmilor: 
„Zis-a Domnul Domnului meu: Şezi de-a 
dreapta Mea - Luca 20,42 

Căci mâna Domnului era cu el -: Luca 1,66 
Căci Măria partea cea bună şi-a ales, care nu se 

va lua de la ea - Luca 10,42 . 
Căci nici să moară nu mai pot, căci sunt la fel 

cu îngerii şi sunt fii ai lui Dumnezeu, fiind 
fii ai învierii - Luca 20,36 

Căci nu este nimic ascuns, care să nu se dea pe 
faţă şi nimic tainic, care să nu se cunoască 
şi să nu vină la arătare - Luca 8,17 

Căci nu este pom bun care să facă roade rele şi, iarăşi, 
nici pom rău care să facă roade bune- Luca 6,43 

Căci poruncea duhului necurat să iasă din om, 
pentru că de mulţi ani îl stăpânea, şi era legat 
în lanţuri şi obezi, păzindu-1, dar el, sfărâ
mând legăturile, era mânat de demon în 
pustie - Luca 8,29 

Căci precum a fost Ionâ un semn pentru nini viteni, 
aşa va fi şi Fiul Omului semn pentru acest 
neam - Luca 11,30 

Căci scris este: Că îngerilor Săi va porunci, 
pentru Tine, ca să Te păzească - Luca 4,10 

Căci scris este: Domnului Dumnezeului tău să 
te închini şi numai Lui Unuia să-I slujeşti -
Luca 4,8 

Căci spaima îl cuprinsese pe el şi pe toţi cei ce 
erau cu el,pentru pescuitul peştilor pe care 
îi prinseseră - Luca 5,9 

Căci şi eu sunt om pus sub stăpânire, având sub 
mine ostaşi, şi zic acestuia: Du-te, şi se duce, 
şi altuia: Vino, şi vine, şi slugii mele: Fă 
aceasta, şi face - Luca 7,8 

Căci şi păcătoşii iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei -
Luca 6,32 

Căci toate acestea păgânii lumii le caută; dar Tatăl 
vostru ştie că aveţi nevoie de acestea- Luca 12,30 

Căci tot aşa făceau proorocilor mincinoşi 
părinţii lor - Luca 6,26 

Căci toţi aceştia din prisosul lor au aruncat la 
daruri, aceasta însă din sărăcia ei a aruncat 
tot ce avea pentru viaţă - Luca 21,4 

Căci ţi se va răsplăti la învierea drepţilor -
Luca 14,14 

Căci unde este comoara voastră acolo va fi şi 
inima voastră - Luca 12,34 

Căci va fi dat [Hristos] păgânilor şi va fi batj ocorit 
şi va fi ocărât şi va fi scuipat - Luca 18,32 

Căci va fi în ţară mare strâmtorare şi mânie 
împotriva acestui popor - Luca 21,23 

Căci va fi mare înaintea Domnului; nu va bea 
vin nici altă băutură ameţitoare şi încă din 
pântecele mamei sale se va umple de Duhul 
Sfânt - Luca 1,15 

Căci va veni peste toţi cei ce locuiesc pe faţa 
întregului pământ - Luca 21,35 

Căci vă spun că trebuie să se împlinească întru 
Mine Scriptura aceasta: „Şi cu cei fără de 
lege s-a socotit", căci cele despre Mine au 
ajuns la sfârşit - Luca 22,37 

Căci vor veni zile peste tine, când duşmanii tăi vor 
săpa şanţ în jurul tău şi te vor împresura şi te 
vor strâmtora din toate părţile - Luca 19,43 

Căci zic vouă că de acum nu-1 voi mai mânca, 
până când nu va fi desăvârşit în împărăţia 
lui Dumnezeu - Luca 22,1.6 

Căci zic vouă: Mulţi Prooroci şi regi au voit să vadă 
ceea ce vedeţi voi, dar n-au văzut, şi să audă 
ceea ce auziţi, dar n-au auzit - Luca 10,24 

Căci zic vouă: Nici unul din bărbaţii aceia care 
au fost chemaţi nu va gusta din cina Mea -
Luca 14,24 

Căci, iată vă binevestesc vouă bucurie mare, 
care va fi pentru tot poporul - Luca 2,10 

Căci, iată, împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul 
vostru -Luca 17,21 

Căci, oricine se înalţă pe sine se va smeri, iar cel 
ce se smereşte pe sine se va înălţa - Luai 1.4,11 

Căderea şi spre ridicarea multora din Israil -
Luca 2, 34 

Căile cele strâmbe se vor face drepte şi cele 
colţuroase, drumuri netede - Luca 3,5 

Căpeteniile îşi băteau joc de El, zicând: Pe alţii 
i-a mântuit; să Se mântuiască şi pe Sine 
însuşi, dacă El este Hristosul, alesul lui 
Dumnezeu - Luca 23,35 

Cărturarii şi fariseii îl pândeau de-1 va vindeca 
sâmbăta, ca să-I găsească vină - Luca 6, 7 

Căruia nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua 
încălţămintelor. El vă va boteza cu Duh 
Sfânt şi cu foc - Luca 3,16 

Către femeie a zis: Credinţa ta te-a mântuit; 
mergi în pate - Luca 7,50 

Către o fecioară logodită cu un bărbat care se 
numea Iosif, din casa lui David; iar numele 
fecioarei era Măria - Luca 1,27 
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Către unii care se credeau că sunt drepţi şi pri
veau cu dispreţ pe ceilalţi, a zis pilda aceasta -
Luca 18,9 

Căuta să vadă cine este Iisus, darnu putea demulţime, 
pentru că era mic de statură - Luca 19,3 

Căutaţi mai întâi împărăţia Lui, şi toate acestea 
se vor adăuga vouă - Luca 12,31 

Căutaţi şi veţi afla; bateţi şi vi se va deschide -
Luca 11,9 

Căzând înaintea Lui, a spus de faţă cu tot 
poporul din ce Cauză s-a atins de El şi cum 
s-a tămăduit îndată - Luca 8,47 

Căzând la picioarele lui Iisus, îl ruga să intre 
în casa lui - Luca 8,41 

Ce ai cu mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu Celui 
Preaînalt? Rogu-Te, nu mă chinui - Luca 8,28 

Ce ai cu noi, Iisuse Nazarinene? Ai venit ca să 
ne pierzi? Te ştiu cine eşti: Sfântul lui 
Dumnezeu — Luca 4,34 

Ce aţi ieşit să priviţi în pustie? Oare trestie 
clătinată de vânt? - Luca 7,24 

Ce cugetaţi în inimile voastre? - Luca 5,22 
Ce este aceasta ce aud despre tine? Dă-mi 

socoteala de iconomia ta, căci nu mai poţi 
să fii iconom - Luca 16,2 

Ce este acest cuvânt? Că porunceşte duhurilor 
necurate, cu stăpânire şi cu putere, şi ele ies -
Luca 4,36 

Ce este mai uşor? A zice: Iertate sunt păcatele 
tale, sau a zice: Scoală şi umblă? - Luca 5,23 

Ce este scris în Lege? Cum citeşti? - Luca 10,26 
Ce fel de închinăciune poate să fie aceasta? -

Luca 1,29 
Ce foloseşte omului dacă va câştiga lumea toată, 

iar pe sine se va pierde, sau se va păgubi? -
Luca 9,25 

Ce i se pare că are se va lua de la el - Luca 8,18 
Ce înseamnă pilda aceasta? - Luca 8,9 
Ce înseamnă, deci, scriptura aceasta: „Piatra pe 

care n-au luat-o în seamă ziditorii, aceasta a 
ajuns în capul unghiului"? - Luca 20,17 

Ce ne mai trebuie mărturii, căci noi înşine am 
auzit din gura Lui? - Luca 22, 71 

Ce rău a săvârşit Acesta? Nici o vină de moarte 
nu am aflat întru El. Deci, pedepsindu-L, îl 
voi elibera - Luca 23,22 

Ce să facem deci? - Luca 3,10 
Ce sunt cuvintele acestea pe care le schimbaţi 

unul cu altul în drumul vostru? - Luca 24,17 
Ce va face, deci, acestora, stăpânul viei?- Luca 20,15 
Ce va fi oare, acest copil? Căci mâna Domnului 

era cu el - Luca 1,66 

Ce voi face că stăpânul meu ia iconomia de la 
mine? Să sap, nu pot; să cerşesc mi-e ruşine -
Luca 26,3 

Ce voi face, că n-am unde să adun roadele mele? -
Luca 12,27 

Ce voi face? Voi trimite pe fiul meu cel iubit; 
poate se vor ruşina de el - Luca 20, 23 

Ce voieşti să-ţi fac? Iar el a zis: Doamne, să văd! -
Luca 18,41 

Cea căzută între spini sunt cei ce aud cuvântul, dar 
umblând cu grijile şi cu bogăţia şi cu plăcerile 
vieţii, se înăbuşă şi nu rodesc -Luca 8,14 

Cea de lângă drum sunt cei care aud, apoi vine 
diavolul şi ia cuvântul din inima lor, ca nu 
cumva, crezând, să se mântuiască - Luca 8,12 

Cea de pe pământ bun sunt cei ce, cu inimă 
curată şi bună, aud cuvântul, îl păstrează şi 
rodesc întru răbdare - Luca 8,15 

Cea de pe piatră sunt aceia care, auzind cuvântul, 
îl primesc cu bucurie, dar aceştia nu au 
rădăcină; ei cred până la o vreme, iar la vreme 
de încercare se leapădă - Luca 8,13 

Ceea ce aţi vorbit la ureche, în odăi, se va vesti 
de pe acoperişuri - Luca 22,3 

Cei ce poartă haine scumpe şi petrec în desfă
tare sunt în casele regilor - Luca 7,25 

Cei ce se vor învrednici să dobândească veacul 
acela şi învierea cea din morţi, nici nu se 
însoară, nici nu se mărită - Luca 20,35 

Cei ce văzuseră le-au spus cum a fost izbăvit 
demonizatul - Luca 8,36 

Cei chinuiţi de duhuri necurate se vindecau -
Luca 6,18 i 

Cel care a făcut milă cu el. Şi Iisus i-a zis: Mergi 
şi fă şi tu asemenea - Luca 10,37 

Cel care stă la masă, sau cel care slujeşte? Oare, 
nu cel ce stă la masă? Iar Eu, în mijlocul 
vostru, sunt ca unul ce slujeşte - Luca 22,27 

Cel care va fi pe acoperişul casei, şi lucrurile 
lui în casă, să nu se coboare ca să le ia; de 
asemenea, cel ce va fi în ţarină să nu se 
întoarcă înapoi - Luca 17,31 

Cel ce are două haine să dea celui ce nu are şi cel 
ce are bucate să facă asemenea - Luca 3,22 

Cel ce aude, dar nu face, este asemenea omului 
. care şi-a zidit casa pe pământ fără temelie, şi 

izbind în ea puhoiul de ape, îndată a căzut şi 
prăbuşirea acelei case a fost mare - Luca 6,49 

Cel ce caută găseşte, Şi celui care bate i se va 
deschide - Luca 11,10 

Cel ce e nedrept în foarte puţin şi în mult este 
nedrept - Luca 26,20 
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Cel ce este credincios în foarte puţin şi în mult 
e credincios; şi cel ce e nedrept în foarte 
puţin şi în mult este nedrept - Luca 16,10 

Cel ce este mai mic între voi toţi, acesta este mai 
mare - Luca 9,48 

Cel ce ia pe cea lăsată de bărbat săvârşeşte 
adulter-Luca 16,18 

Cel ce nu adună cu Mine risipeşte - Luca 11,23 
Cel ce nu este cu Mine este împotriva Mea; şi cel 

ce nu adună cu Mine risipeşte - Luca 11,23 
Cel ce nu-şi poartă crucea sa şi nu vine după Mine 

nu poate să fie ucenicul Meu - Luca 14,27 
Cel ce se leapădă de Mine se leapădă de Cel Ce 

M-a trimis pe Mine - Luca 10,16 
Cel ce se leapădă de voi se leapădă de Mine; iar 

cel ce se leapădă de Mine se leapădă de Cel 
Ce M-a trimis pe Mine - Luca 10,16 

Cel ce se smereşte pe sine se va înălţa - Luca 14,11 
Cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, 

lepădat va fi înaintea îngerilor lui Dumnezeu -
Luca 12,9 

Cel ce va fi în ţarină să nu se întoarcă înapoi -
Luca 1.7,31' 

Cel ce vă ascultă pe voi pe Mine mă ascultă, şi 
cel ce se leapădă de voi se leapădă de Mine; 
iar cel ce se leapădă de Mine se leapădă de 
Cel Ce M-a trimis pe Mine - Luca 10,16 

Cel dintâi i-a zis: Ţarină am cumpărat şi am nevoie 
să ies ca s-o văd; te rog iartă-mă - Luca 14,18 

Cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai tânăr, şi 
căpetenia ca acela care slujeşte - Luca 22,26 

Cel mai mic în împărăţia lui Dumnezeu este 
mai mare decât el - Luca 7.28 

Cele ce ai pregătit ale cui vor fi? - Luca 12.20 
Cele ce sunt ale Cezarului, Cezarului, şi cele ce 

sunt ale lui Dumnezeu, lui Dumnezeu -
Luca 20,25 

Cele ce sunt cu neputinţă la oameni sunt cu 
putinţă la Dumnezeu - Luca 18,27 

Cele despre Iisus Nazarineanul, Care era Pro
oroc puternic în faptă şi în cuvânt înain
tea Iui Dumnezeu şi a întregului popor -
Luca 24,19 

Cele despre Mine au ajuns la sfârşit- Luca 22,37 
Celui care bate i se va deschide - Luca 11,10 
Celui ce are i se va da; iar de la cel ce nu are, şi ce 

i se pare că are se va lua de la el - Luca 8,18 
Celui ce te loveşte peste obraz, întoarce-i şi pe 

celălalt; pe cel ce-ţi ia haina nu-1 împiedica 
să-ţi ia şi cămaşa - Luca 6,29 

Cerând o tăbliţă, el a scris, zicând: Ioan este 
numele lui. Şi toţi s-au mirat - Luca 1,63 

Cereau de la El semn din cer - Luca 11,16 
Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla; bateţi şi 

vi se va deschide - Luca 11,9 
Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele 

nu vor trece - Luca 21,33 
Chemând la sine pe doi dintre ucenicii săi, Ioan 

i-a trimis către Domnul, zicând: Tu eşti Cel Ce 
va să vină sau să aşteptăm pe altul? - Luca 7,19 

Chemând pe cei doisprezece ucenici ai Săi, Ie-a 
dat putere şi stăpânire peste toţi demonii şi 
să vindece bolile - Luca 9,1 

Chiar dacă, sculându-se, nu i-ar da pentru că-i 
este prieten, dar, pentru îndrăzneala lui, 
sculându-se, îi va da cât îi trebuie - Luca 11,8 

Chipul feţei Sale s-a făcut altul şi îmbrăcămintea 
Lui albă strălucind - Luca 9,29 

Ci iubiţi pe vrăjmaşi voştri şi faceţi bine şi daţi 
cu împrumut, fără să nădăjduiţi nimic în 
schimb, şi răsplata voastră va fi multă şi veţi 
fi fiii Celui Preaînalt, că El este bun cu cei 
nemulţumitori şi răi - Luca 6,35 

Ci ne izbăveşte de cel rău - Luca 11,4 
Ci spune cu cuvântul şi se va vindeca sluga mea -

Luca 7,7 
Ci şi perii capului vostru, toţi sunt număraţi. 

Nu vă temeţi; voi sunteţi mai de preţ decât 
multe vrăbii - Luca 12,7 

Ci vă bucuraţi că numele voastre sunt scrise 
în ceruri - Luca 10, 20 

Ci vinul nou trebuie pus în burdufuri noi şi 
împreună se vor păstra - Luca 5,38 

Ci, când faci un ospăţ, cheamă pe săraci, pe 
neputincioşi, pe şchiopi, pe orbi-Luca 14,13 

Ci, când vei fi chemat, mergând aşează-te în 
cel din urmă loc - Luca 14,10 

Ci, mergând, arată-te preotului şi, pentru 
curăţirea ta, du jertfa, precum a orânduit 
Moise, spre mărturie lor - Luca 5,14 

Cinci perechi de boi am cumpărat şi mă duc 
să-i încerc; te rog iartă-mă - Luca 14,19 

Cine are urechi de auzit să audă- Luca 8,8; 14,35 
Cine dintre ei ar fi mai mare? - Luca 9,46 
Cine dintre voi, având o slugă la arat sau la păscut 

turme, îi va zice când se va întoarce din ţarină: 
Vino îndată şi şezi la masă? - Luca 17,7 

Cine dintre voi, având un prieten şi se va duce 
la el în miez de noapte şi-i va zice: prietene, 
împrumută-mi trei pâini - Luca 11,5 

Cine dintre voi, îngrijindu-se, poate să adauge 
staturii sale un cot? - Luca 12, 25 

Cine e Acesta care grăieşte hule? Cine poate să ierte 
păcatele decât unul Dumnezeu? - Luca 5,21 
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Cine este Acesta care iartă şi păcatele? - Luai 7,49 
Cine este aproapele meu? - Luca 10, 29 
Cine este cel ce s-a atins de Mine? Dar toţi 

tăgăduind, Petru şi ceilalţi care erau cu El, 
au zis: învăţătorule, mulţimile Te îmbulzesc 
şi Te strâmtorează şi Tu zici: Cine este cel ce 
s-a atins de Mine? - Luca 8,45 

Cine este dar Acesta despre care aud asemenea 
lucruri? - Luca 9, 9 

Cine este iconomul credincios şi înţelept pe care 
stăpânul îl va pune peste slugile sale, ca să le 
dea, la vreme, partea lor de grâu? - Lwca 12,42 

Cine îl va pierde, acela îl va dobândi - Luca 17,33 
Cine nu este împotriva voastră este pentru voi -

Luca 9,50 
Cine nu va primi împărăţia lui Dumnezeu ca 

un prunc nu va intra în ea - Lwca 18,3 7 
Cine poate să ierte păcatele decât unul 

Dumnezeu? - Lwca 5 ,21 
Cine va căuta să-şi scape sufletul, îl va pierde; 

iar cine îl va pierde, acela îl va dobândi -
Luca 17, 33 

Cine va voi să-şi scape sufletul îl va pierde; 
iar cine-şi va pierde sufletul pentru Mine, 
acela îl va mântui - Luca 9,24 

Cine.zic mulţimile că sunt Eu? - Luca 9,18 
Cine-şi va pierde sufletul pentru Mine, acela 

îl va mântui - Luca 9,24 
Cineva avea un smochin, sădit în via sa şi a venit 

să caute rod în el, dar n-a găsit - Luca 13, 6 
Coborând împreună cu ei, a stat în loc şes, El 

şi mulţime multă de ucenici ai Săi şi 
mulţime mare de popor din toată ludeea, 
din Ierusalim şi de pe ţărmul Tirului şi al 
Sidonului, care veniseră ca să-L asculte şi 
să se vindece de bolile lor - Luca 6,17 

Coborât-a pe cei puternici de pe tronuri şi a 
înălţat pe cei smeriţi - Luca 1,52 

Comoară neîmpuţinată în Ceruri, unde .fur nu 
se apropie, nici molie nu o strică - Lwca 12,33 

Copilă, scoală-te! - Lwca 8,54 
Copilul creştea şi seîntărea cu duhul, umplându-Se 

de înţelepciune, şi harul lui Dumnezeu era 
asupra Lui - Luca 2,40 

Copilul Iisus a rămas în Ierusalim şi părinţii 
Lui nu ştiau - Luca 2,43 

Corabia se umplea de apă şi erau în primejdie -
Luca 8,23 

Crede numai şi se va izbăvi - Luca 8,50 
Credeţi, oare, că aceşti galileieni au fost ei mai 

păcătoşi decât toţi galileienii, fiindcă au 
suferit acestea? - Luca 23,2 

Credinţa ta te-a mântuit - Luca 17,19; 18, 42 
Credinţa ta te-a mântuit. Mergi în pace - Luca 

7,50; 8,48 
Cu adevărat îmi veţi spune această pildă: 

Doctore, vindecă pe tine însuţi! Câte am 
auzit că ai făcut în Capernaum, fă şi aici în 
patria Ta - Luca 4, 23 

Cu adevărat însă vă spun vouă: Sunt unii, 
dintre cei ce stau aici, care nu vor gusta 
moartea, până ce nu vor vedea împărăţia 
lui Dumnezeu - Luca 9,27 

Cu adevărat şi acesta era cu EI, căci este 
galileian - Luca 22, 59 

Cu adevărat, Omul acesta drept a fost - Luca 23,47 
Cu Beelzebul, căpetenia demonilor, scoate pe 

demoni - Luca 12, 25 
Cu cât mai de preţ sunteţi voi decât păsările! -

Luca 22, 24 
Cu ce este asemenea împărăţia lui Dumnezeu 

şi cu ce o voi asemăna? - Luca 13,18 
Cu ce măsură veţi măsura, cu aceeaşi vi se va 

măsura - Luca 6, 38 
Cu ce voi asemăna împărăţia lui Dumnezeu? -

Luca 13,20 
Cu cine voi asemăna pe oamenii acestui neam? 

Şi cu cine sunt ei asemenea? - Luca 7, 33 
Cu dor am dorit să mănânc cu voi acest Paşte, 

mai înainte de patima Mea - Luca 22,15 
Cu glas mare a strigat şi a zis: Binecuvântată 

eşti tu între femei şi binecuvântat este 
rodul pântecelui tău - Luca 2, 42 

Cu neputinţă este să nu vină smintelile, dar 
vai aceluia prin care ele vin! - Luca 27, 2 

Cu untdelemn capul Meu nu l-ai uns; ea însă 
cu mir Mi-a uns picioarele - Luca 7, 46 

Cui i s-a încredinţat mult, mai mult i se va cere -
Luca 12,48 

Cum a intrat în casa lui Dumnezeu şi a luat pâinile 
punerii înainte şi a mâncat şi a dat şi înso
ţitorilor săi, din ele, pe care nu se cuvine să le 
mănânce decât numai preoţii - Luca 6,4 

Cum L-au osândit Ia moarte şi L-au răstignit 
arhiereii şi mai-marii noştri - Luca 24, 20 

Cum poţi să zici fratelui tău: Frate, lasă să scot 
paiul din ochiul tău, nevăzând tu bârna care 
este în ochiul tău? Făţarnice, scoate mai întâi 
bârna din ochiul tău şi atunci vei vedea să 
scoţi paiul din ochiul fratelui tău - Luca 6,42 

Cum se zice, dar, că Hristos este Fiul lui David? -
Luca 20,42 

Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de 
bărbat? -Luca 1,34 
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Cum veni la urechile mele glasul salutării tale, 
pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu -
Luca 1,44 

Cuvântul acesta era ascuns pentru ei şi nu 
înţelegeau cele spuse - Luca 18,34 

Cuvântul Lui era cu putere - Luca 4, 32 
Cuvine-se a vindeca sâmbăta ori nu? - Luca 14,3 
Cuvintele acestea au părut înaintea lor ca o 

aiurare şi nu le-au crezut - Luca 24,11 

D 

Da! Zic vouă: şi mai mult decât un Prooroc -
Luca 7,26 

Da, vă zic vouă, de acela să vă temeţi - Luca 12,5 
Dacă ai fi cunoscut şi tu, în ziua aceasta, cele ce 

sunt spre pacea ta! Dar acum ascunse sunt 
de ochii tăi - Luca 19,42 

Dacă daţi împrumut celor de la care nădăjduiţi 
să luaţi înapoi, ce mulţumire puteţi avea? 
Că şi păcătoşii dau cu împrumut păcătoşilor, 
ca să primească înapoi întocmai - Luca 6,34 

Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te de aici 
jos - Luca 4,9 

Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, zi acestei pietre 
să se facă pâine - Luca 4,3 

Dacă Eu scot demoni cu Beelzebul, fiii voştri 
cu cine îi scot? De aceea ei vă vor fi judecă
tori - Luca 11,19 

Dacă Eu, cu degetul lui Dumnezeu, scot pe 
demoni, iată a ajuns la voi împărăţia lui 
Dumnezeu - Luca 11,20 

Dacă faceţi bine celor ce vă fac vouă bine, ce 
mulţumire puteţi avea? Că şi păcătoşii 
acelaşi lucru fac - Luca 6,33 

Dacă iarba care este azi pe câmp, iar mâine se aruncă 
în cuptor, Dumnezeu aşa o îmbracă, cu cât mai 
mult pe voi, puţin credincioşilor! -Luca 12,28 

Dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteţi 
avea? Căci şi păcătoşii iubesc pe cei ce îi 
iubesc pe ei - Luca 6; 32 

Dacă în Tir şi în Sidon s-ar fi făcut minunile 
care s-au făcut la voi, de mult s-ar fi pocăit, 
stând în sac şi în cenuşă - Luca 10,13 

Dacă moare fratele cuiva, având femeie, şi el 
n-a avut copii, să ia fratele lui pe femeie şi 
să ridice urmaş fratelui său - Luca 20,28 

Dacă nu ascultă de Moise şi de Prooroci, nu vor 
crede nici dacă ar învia cineva dintre morţi -
Luca 16,31 

Dacă nu puteţi să faceţi nici cel mai mic lucra, 
de ce vă îngrijiţi de celelalte? - Luca 12,26 

Dacă nu vă veţi pocăi, toţi veţi pieri la fel -
Luca 13, 3 

Dacă satana s-a dezbinat în sine, cum va mai 
sta împărăţia lui? Fiindcă ziceţi că Eu scot 
pe demoni cu Beelzebul - Luca 11,18 

Dacă tot trupul tău e luminat, neavând nici o 
parte întunecată, luminat va fi în întregime, 
ca şi când te luminează făclia cu strălucirea 
ei - Luca 11,36 

Dacă Tu eşti regele iudeilor, mântuieşte-Te pe 
Tine însuţi! - Luca 23,37 

' Dacă Tu Te vei închina înaintea mea, toată va fi 
a Ta - Luca 4, 7 

Dacă vă voi spune, nu veţi crede - Luca 22, 67 
Dacă vine cineva la Mine şi nu urăşte pe tatăl 

său şi pe mamă şi pe femeie şi pe copii şi 
pe fraţi şi pe surori, chiar şi pe sufletul 
său însuşi, nu poate să fie ucenicul Meu -
Luca 14, 26 

Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se 
lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi 
să-Mi urmeze Mie - Luca 9,23 

Dacă vom spune: Din Cer, va zice: Pentru ce n-aţi 
crezut în el? - Luca 20,5 

Dacă vom zice: De la oameni, tot poporul ne va 
ucide cu pietre, căci este încredinţat că Ioan 
a fost Prooroc - Luca 20,6 

Dacă vor tăcea aceştia, pietrele vor striga - Luca 
19,40 

Dar aceasta, fiică al lui Avraam fiind, pe care a 
legat-o satana, iată de optsprezece ani, nu 
se cuvenea, oare, să fie dezlegată de legătura 
aceasta, în ziua sâmbetei? - Luca 13,16 

Dar aceasta să ştiţi, că s-a apropiat împărăţia 
lui Dumnezeu - Luca 10,11 

Dar acesta este ceasul vostru şi stăpânirea 
întunericului - Luca 22,53 

Dar acum ascunse sunt de ochii tăi - Luca 19,42 
Dar altul a zis: îţi voi urma. Doamne, dar întâi 

îngăduie-mi ca să rânduiesc cele din casa 
mea - Luca 9, 61 

Dar apunând soarele, toţi câţi aveau bolnavi 
de felurite boli îi aduceau la El; iar El, 
punându-Şi mâinile pe fiecare dintre ei, îi 
făcea sănătoşi - Luca 4,40 

Dar Avraam a zis: Fiule, adu-H aminte că ai 
primit cele bune ale tale în viaţa ta, şi Lazăr, 
asemenea, pe cele rele; iar acum aici el se 
mângâie, iar tu te chinuieşti - Luca 16,25 

Dar când a venit acest fiu al tău, care ţi-a mân
cat averea cu desfrânatele, ai junghiat 
pentru el viţelul cel îngrăşat - Lwca 15, 30 
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Dar când ochiul tău e rău, atunci şi trupul tău e 
întunecat - Luca 11,34 

Dar când unul mai tare decât el vine asupra lui 
şi-I înfrânge, îi ia toate armele pe care se bizuia, 
iar prăzile de la el le împarte - Luca 21,22 

Dar cărturarii şi fariseii îl pândeau de-1 va vindeca 
sâmbăta, ca să-I găsească vină - Luca 6,7 

Dar ce aţi ieşit să vedeţi? Oare om îmbrăcat în haine 
moi? Iată, cei ce poartă haine scumpe şi petrec 
în desfătare sunt în casele regilor - Luca 7,25 

Dar ce-aţi ieşit să vedeţi? Oare Prooroc? Da! Zic 
vouă: şi mai mult decât un Prooroc -Luca 7,26 

Dar cei nouă unde sunt? - Luca 17,17 
Dar cel mai mic în împărăţia lui Dumnezeu este 

mai mare decât el - Luca 7,28 
Dar celui ce va huli împotriva Duhului Sfânt, 

nu i se va ierta - Luca 12,10 
Dar cetăţenii Iui îl urau şi au trimis solie în 

urma lui; zicând: Nu voim ca acesta să 
domnească peste noi - Luca 19,14 

Dar dacă nu vă veţi pocăi, toţi veţi pieri la fel -
Luca 13,3 

Dar dacă şi sarea se va strica, cu ce va fi dreasă? -
Luai 14,34 

Dar de nu vă veţi pocăi toţi veţi pieri la fel -
Luca 23,5 

Dar Dumnezeu, oare, nu va face dreptate aleşilor 
Săi care strigă către El ziua şi noaptea şi 
pentru care El rabdă îndelung? - Luca 18,7 

Dar ei îl rugau stăruitor, zicând: Rămâi cu noi 
că este spre seară şi s-a plecat ziua. Şi a intrat 
să rămână cu ei - Luca 24,29 

Dar ei n-au înţeles cuvântul pe care l-a spus lor -
Luca 2,50 

Dar ei nu L-au primit, pentru că El se îndrepta 
către Ierusalim - Luca 9,53 

Dar ei stăruiau, cerând cu strigăte mari ca FJ să fie 
răstignit, şi strigătele lor au biruit - Luai 23,23 

Dar ei stăruiau, zicând că întărâtă poporul, 
învăţând prin toată ludeea, începând din 
Galileea până aici - Luca 23,5 

Dar ei strigau, zicând: Răstigneşte-L! Răstig-
neşte-L! - Luca 23,21 

Dar ei, cu toţii, au strigat, zicând: Ia-L pe Acesta 
şi eliberează-ne pe Baraba - Luca 23,18 

Dar El a zis către ucenicii Săi: Aşezaţi-i jos, în 
cete de câte cincizeci - Luca 9,14 

Dar FJ, certându-i, nu-i lăsa să vorbească acestea, 
că ştiau că El este Hristosul - Luca 4,41 

Dar El, cunoscând gândurile lor, Ie-a zis: Orice 
împărăţie, dezbinându-se în sine, se pustieşte 
şi casă peste casă cade-Luca 22,27 

Dar el, voind să se îndrepteze pe sine, a zis către 
Iisus: Şi cine este aproapele meu? - Luca 10,29 

Darfariseii şi cărturarii lormurmurau către ucenicii 
Lui, zicând: De ce mâncaţi şi beţi împreună cu 
vameşii şi cu păcătoşii? - Luca 5,30 

Dar fericiţi sunt şi cei ce ascultă cuvântul lui 
Dumnezeu şi-L păzesc - Luca 11,28 

Dar Fiul Omului, când va veni, va găsi, oare, 
credinţă pe pământ? - Luca 28, 8 

Dar iată, mâna celui ce Mă vinde este cu Mine 
la masă - Luca 22,22 

Dar Iisus, auzind, i-a răspuns: Nu te teme; crede 
numai şi se va izbăvi - Luca 8,50 

Dar Iisus, cunoscând vicleşugul lor, a zis către 
ei: De ce Mă ispitiţi? - Luca 20,23 

Dar Iisus, răspunzând a zis: Lăsaţi, până aici. Şi 
atingându-Se de urechea lui l-a vindecat -
Luca 22,51 

Dar îngerul le-a zis: Nu va temeţi. Căci, iată vă 
binevestesc vouă bucurie mare, care va fi 
pentru tot poporul - Luca 2, 20 

Dar între voi să nu fie astfel, ci cel mai mare 
dintre voi să fie ca cel mai tânăr, şi căpetenia 
ca acela care slujeşte - Luca 22,26 

Dar înţelepciunea a fost găsită dreaptă de către 
toţi fiii ei - Luca 7,35 

Dar lăuntrul vostru este plin de răpire şi de 
viclenie - Luca 22,39 

Dar mai întâi El trebuie să sufere multe şi să 
fie lepădat de neamul acesta - Luca 17,25 

Dar mai lesne e să treacă cerul şi pământul, decât 
să cadă din lege un com de literă - Luca 16,27 

Dar negăsind pe unde să-1 ducă, din pricina 
mulţimii, s-au suit pe acoperiş şi printre 
cărămizi, l-au lăsat cu patul în mijloc, 
înaintea lui Iisus - Luca 5,19 

Dar noi ce să facem? Şi le-a zis: Să nu asupriţi pe 
nimeni, nici să învinuiţi pe nedrept, şi să fiţi 
mulţumiţi cu solda voastră - Luca 3,14 

Dar nu aveau nici un copil, deoarece Elisabeta 
era stearpă şi amândoi erau înaintaţi în 
zilele lor - Luca 2,7 . 

Dar nu vă bucuraţi de aceasta, că duhurile vi se 
pleacă, ci vă bucuraţi că numele voastre sunt 
scrise în Ceruri - Luca 10,20 

Dar nu voia Mea, ci voia Ta să se facă - Luca 22,42 
Dar ochii lor erau ţinuţi ca să nu-L cunoască -

Luca 24,16 
Dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul 

său - Luca 6,40 
Dar pe când erau ei acolo s-au împlinit zilele 

ca ea să nască - Luca 2, 6 
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Dar semn nu i se va da decât semnul Proorocului 
loca-Luca 11,29 

Dar şi câinii venind, lingeau bubele lui - Luca 
16.21 . 

Dar şi mai mult străbătea vorba despre El şi 
mulţimi multe se adunau, ca să asculte şi să 
se vindece de bolile lor - Luca 5,15 

Dar şi nişte femei de ale noastre ne-au spăimânta t, 
ducându-se dis-de-dimineaţă la mormânt -
Luca 24,22 

Dar Tatăl vostru ştie că aveţi nevoie de acestea -
Luca 12,30 

Dar Tirului şi Sidonului mai uşor le va fi la 
judecată, decât vouă - Luca 10,14 

Dar toţi tăgăduind, Petru şi ceilalţi care erau cu 
El, au zis: învăţătorule, mulţimile Te îmbul
zesc şi Te strâmtorează şi Tu zici: Cine este 
cel ce s-a atins de Mine? - Luca 8,45 

Dar un lucru trebuie: căci Măria partea cea bună 
şi-a ales, care nu se va lua de la ea - Luca 10,42 

Dar unii dintre farisei au zis: De ce faceţi ce nu 
se cade a face sâmbăta? - Luca 6, 2 

Dar unii farisei din mulţime au zis către El: 
învăţătorule, ceartă-ţi ucenicii - Luca 19,39 

Dar vai celor ce vor avea în pântece şi celor care 
vor alăpta în acele zile. Căci va fi în ţară mare 
strâmtorare şi mânie împotriva acestui 
popor -Luca 21,23 

Dar vai vouă bogaţilor, că vă luaţi pe pământ 
mângâierea voastră - Luca 6,24 

Dar vai vouă, fariseilor! Că daţi zeciuială din 
izmă şi din untariţă şi din toate legumele şi 
lăsaţi la o parte dreptatea şi iubirea de 
Dumnezeu; pe acestea se cuvenea să Ie 
faceţi şi pe acelea să nu le lăsaţi -Luca 11,42 

Dar vă spun vouă, prietenii Mei: Nu vă temeţi 
de cei ce ucid trupul şi după aceasta n-au ce 
să mai facă - Luca 12,4 

Dar vine Cel Ce este mai tare decât rrdne,Căruia nu 
sunt vrednicsă-I dezleg cureaua mcâlţăminteloi: 
FJ vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu f oc - Luca 3,16 

Darvoicineziceţică sunt Eu? Iar Petru, răspun
zând, a zis: Hristosul lui Dumnezeu -
Luca 9,20 

Dar vor veni zile când Mirele se va lua de la ei; 
atunci vor posti în acele zile - Luca 5,35 

Dar ziua a început să se plece spre seară. Şi, 
venind la El, cei doisprezece I-au spus: Dă 
drumul mulţimii să se ducă prin satele şi 
prin sătuleţele dimprejur, ca să poposească 
şi să-şi găsească mâncare, că aici suntem în 
loc pustiu - Luca 9,12 

Dar, mai înainte de toate acestea, îşi vor pune 
mâinile pe voi şi vă vor prigoni, dându-vă în 
sinagogi şi în temniţe, ducându-vă la îm
păraţi şi la dregători, pentru numele Meu -
Luca 21,12 

Dar, neavând ei cu ce să plătească, i-a iertat pe 
amândoi. Deci care dintre ei îl va iubi mai 
mult? - Luca 7,42 

Dar, pe când ei se duceau, s-au curăţit - Luca 17,14 
Dar, pe când ei vâsleau, El a adormit. Şi s-a lăsat 

pe lac o furtună de vânt, şi corabia se umplea 
de apă şi erau în primejdie - Luca 8,23 

Dar, venindu-şi în sine, a zis: Câţi argaţi ai 
tatălui meu sunt îndestulaţi de pâine, iar eu 
pier aici de foame! - Luca 15,17 

Daţi mai întâi milostenie cele ce sunt înlăuntrul 
vostru şi, iată, toate vă vor fi curate! -Luca 11,41 

Daţi şi vi se va da - Luca 6,38 
Daţi-le voi să mănânce. Iar ei au zis: Nu avem mai 

mult decât cinci pâini şi doi peşti, afară dacă 
numai ducându-ne noi, vom cumpăra merinde 
pentru tot poporul acesta - Luca 9,13 

Dă acestuia locul - Luca 14, 9 
Dă drumul mulţimii să se ducă prin satele şi 

prin sătuleţele dimprejur, ca să poposească 
şi să-şi găsească mâncare, că aici suntem în 
loc pustiu - Luca 9,12 

Dă-mi socoteala de iconomia ta, căci nu mai poţi 
să fii iconom - Luca 16,2 

De acea îţi zic: Iertate sunt păcatele ei cele multe, 
căci mult a iubit. Iar cui se iartă puţin, puţin 
iubeşte - Luca 7,47 

De aceea ei vă vor fi judecători - Luca 11,19 
De aceea nici pe mine nu m-am socotit vrednic 

să vin la Tine. Ci spune cu cuvântul şi se 
va vindeca sluga mea - Luca 7, 7 

De aceea şi înţelepciunea lui Dumnezeu a zis: 
„Voi trimite la ei Prooroci şi Apostoli şi dintre 
ei vor ucide şi vor prigoni" - Luca 11,49 

De aceea zic vouă: Nu vă îngrijiţi pentru viaţa 
voastră ce veţi mânca, nici pentru trupul 
vostru cu ce vă veţi îmbrăca - Luca 12, 22 

De aceea, câte aţi spus la întuneric se vor auzi la 
lumină; şi ceea ce aţi vorbit la ureche, în odăi, 
se va vesti de pe acoperişuri - Luca 12,3 

De acum înainte vei fi pescar de oameni -
Luca 5,10 

De acum însă Fiul Omului va şedea de-a 
dreapta puterii lui Dumnezeu - Luca 22,69 

De acum nu-1 voi mai mânca, până când nu va 
fi desăvârşit în împărăţia 1 ai Dumnezeu -
Luca 22,16 
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De ar şti stăpânul casei în care ceas vine furul, 
ar veghea şi n-ar lăsa să i se spargă casa -
Lwca 22, 39 

De asemenea şi un levit, ajungând în acel loc 
şi văzând, a trecut pe alături - Lwca 20, 32 

De aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi 
zice acestui sicomor Dezrădăcinează-te şi te 
sădeşte în mare, şi vă va asculta - Luca 2 7,6 

De ce căutaţi pe Ce] viu între cei morţi? - L7/ca 24,5 
De ce dezlegaţi mânzul? - Luca 19, 33 
De ce dormiţi? Sculaţi-vă şi vă rugaţi, ca să nu 

intraţi în ispită - Luca 22,46 
De ce era să Mă căutaţi? Oare nu ştiaţi că în 

cele ale Tatălui trebuie să fiu? - Luca 2,49 
De ce faceţi ce nu se cade a face sâmbăta? - Luca 6,2 
De ce mâncaţi şi beţi împreună cu vameşii şi 

cu păcătoşii? - Luca 5, 30 
De ce Mă ispitiţi? - Luca 20,23 
De ce sunteţi tulburaţi şi pentru ce se ridică astfel 

de gânduri în inima voastră? - Luca 24,38 
De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău, iarbârna 

din ochiul tău nu o iei în seamă? - Luca 6,41 
De ce, dar, de la voi înşivă nu judecaţi ce este 

drept? - Luca 12,57 
De cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele 

Mele, de acesta şi Fiul Omului se va ruşina, 
când va veni întru slava Sa şi a Tatălui şi a 
Sfinţilor îngeri - Luca 9,26 

De jurământul cu care S-a jurat către Avraam, 
Părintele nostru - i.tuv, !. 73 -

De la cel care ia lucrurile tale, nu cere înapoi -
Luca 6,30 

De la cel ce nu are, şi ce i se pare că are se va 
lua de la el - Luca 8,18 

De la sângele lui Abel până la sângele lui 
Zaharia, care a pierit între altar şi templu. 
Adevărat vă spun: Se va cere de la neamul 
acesta - Luca 21,52 

De naşterea lui [Ioan] mulţi se vor bucura -
Luca 1, 14 

De nu vă veţi pocăi toţi veţi pieri la fel - Luca 13,5 
De unde mie aceasta să vină la mine Maica 

Domnului meu? - Luca 2,4.3 
De va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră se 

va odihni peste el, iar de nu, se va întoarce 
la voi - Luca 20, 6 

De vreme ce eu nu ştiu de bărbat? - Luca 1,34 
Deci a zis: Un om de neam mare s-a dus într-o 

ţară îndepărtată, ca să-şi ia domnie şi să se 
întoarcă - Luca 29,22 

Deci care dintre ei îl va iubi mai mult? -
Luca 7, 42 

Deci dacă n-aţi fost credincioşi în bogăţia 
nedreaptă, cine vă v-a încredinţa pe cea 
adevărată? - Luca 16,11 

Deci dacă nu puteţi să faceţi nici cel mai mic 
lucru, de ce vă îngrijiţi de celelalte? -
Luca 12, 26 

Deci dacă Tu Te vei închina înaintea mea, toată 
va fi a Ta - Luca 4, 7 

Deci dacă voi, răi fiind, ştiţi să daţi fiilor voştri 
daruri bune, cu cât mai mult Tatăl vostru 
Cel din ceruri va da Duh Sfânt celor care îl 
cer de la El! - Luca 11,13 

Deci David îl numeşte Domn; şi cum este fiu 
al lui? - Luca 20,44 

Deci femeia, la înviere, a căruia dintre ei va fi 
soţie, căci toţi şapte au avut-o de soţie? -
Luca 20,33 

Deci orice pom care nu face roadă buna se taie 
şi se aruncă în foc - Luca 3,9 

Deci Pilat a hotărât să se împlinească cererea 
lor-Luca 23,24 

Deci şi voi fiţi gata, că în ceasul în care nu 
gândiţi Fiul Omului va veni - Luca 12, 40 

Deci zicea Ioan mulţimilor care veneau să se 
boteze de el: Pui de vipere cine v-a arătat 
să fugiţi de mânia ce va să fie? - Luca 3, 7 

Deci zicea: Cu ce este asemenea împărăţia lui 
Dumnezeu şi cu ce o voi asemăna? - Luca 13,18 

Deci, pedepsindu-L, îl voi elibera - Luca 23, 26 
Demonull-a anincatlapământ şi l-a zguduit. Iar 

Iisus a certat pe duhul cel necurat şi a vindecat 
pe copil şi l-a dat tatălui lui - Luca 9,42 

Demonul, aruncându-1 în mijlocul sinagogii, a 
ieşit din el cu nimic vătămându-1 - Luca 4,35 

Deoarece mulţi s-au încercat să alcătuiască o 
istorisire despre faptele deplin adeverite 
între noi - Luca 1,1 

Deodată s-a văzut, împreună cu îngerul, 
mulţime de oaste cerească, lăudând pe 
Dumnezeu şi zicând - Luca 2,1.3 

Depărtaţi-vă de la Mine toţi lucrătorii nedreptăţii -
Lua; 13,27 

Deşi de Dumnezeu nu mă tem şi de om nu mă 
ruşinez-Luca 28,4 

Deşteptându-se, au văzut slava Lui şi pe cei doi 
bărbaţi stând cu El - Luca 9,32 

De-fi va greşi fratele tău dojeneşte-1 şi dacă se 
va pocăi, iartă-1 - Luca 17,3 

Dezbinaţi vor fi: tatăl împotriva fiului şi fiul 
împotriva tatălui, mama împotriva fiicei şi fiica 
împotriva mamei, soacra împotriva nurorii sale 
şi nora împotriva soacrei - Luca 1.2,53 
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Dezrădăcinează-te şi te sădeşte în mare, şi vă 
va asculta - Luca 17,6 

Diavolul, sfârşind toată ispita, s-a îndepărtat de 
la El, până la o vreme - Luca 4,13 

Din cuvintele tale te voi judeca, slugă vicleană. 
Ai ştiut că eu sunt om aspru: iau ce nu am 
pus şi secer ce nu am semănat - Luca 19,22 

Din îndemnul Duhului a venit la templu când pă
rinţii au adus înăuntru pe Pruncul Iisus, ca să 
facă pentru FJ după obiceiul Legii - Luca 2,27 

Din întâmplare un preot cobora pe calea aceea 
şi, văzându-1, a trecut pe alături - Luca 10,31 

Din mulţi ieşeau şi demoni, care strigau şi 
ziceau: Tu eşti Fiul lui Dumnezeu. Dar El, 
certându-i, nu-i lăsa să vorbească acestea, că 
ştiau că El este Hristosul - Luca 4,4.1 

Din pântecele mamei sale se va umple de 
Duhul Sfânt - Luca 1,15 

Din prisosul inimii grăieşte gura lui - Luca 6,45 
Doamne au nu socoteşti că sora mea m-a lăsat 

singură să slujesc? Spune-i deci să-mi ajute -
Luca 10,40 

Doamne, către noi spui pilda aceasta sau şi către 
toţi? - Luca 1.2,41. 

Doamne, cu Tine sunt gata să merg şi în temniţă 
şi la moarte - Luca 22,33 

Doamne, dacă voieşti, poţi să mă curăţeşti -
Luca 5,12 

Doamne, dacă vom lovi cu sabia? - Luca 22,49 
Doamne, dă-Mi voie întâi să merg să îngrop pe 

tatăl meu - Luca 9,59 
Doamne, deschide-ne! - ş i el, răspunzând, vă va 

zice: Nu vă ştiu de unde sunteţi - Luca 13,25 
Doamne, iată aici două săbii. Zis-a lor: Sunt de 

ajuns-Luca 22,38 
Doamne, iată mina ta, pe care am păstrat-o 

într-un ştergar - Luca 19,20 
Doamne, lasă-1 şi anul acesta, până ce îl voi săpa 

împrejur şi voi pune gunoi - Luca 13,8 
Doamne, mina ta a adus câştig zece mine - Luca 

19,16 
Doamne, nu Te osteni, că nu sunt vrednic ca să 

intri sub acoperământul meu - Luca 7, 6 
Doamne, puţini sunt, oare, cei ce se mântuiesc? -

Luca 13,23 
Doamne, s-a făcut precum ai poruncit şi tot mai 

este loc - Luca 14,22 
Doamne, să văd! -Luca 18,41 
Doamne, şi demonii ni se supun în numele Tău -

Luca 10,1.7 
Doamne, vrei să zicem să se coboare foc din cer 

şi să-i mistuie, cum a făcut şi Ilie? - Luca 9,54 

Doctore, vindecă pe tine însuţi! Câte am auzit 
că ai făcut în Capernaum, fă şi aici în patria 
Ta - Luca 4,23 

Doi bărbaţi au stat înaintea lor, în veşminte 
strălucitoare - Luca 24,4 

Doi bărbaţi vorbeau cu El, care erau Moise şi 
Ilie - Luca 9,30 

Doi dintre ei mergeau în aceeaşi zi la un sat care 
era departe de Ierusalim, ca la şaizeci de 
stadii, al cărui nume era Emaus - Luca 24,13 

Doi oameni s-au suit la templu, ca să se roage: 
unul fariseu şi celălalt vameş - Luca 18,10 

Doi vor fi în ogor; unul se va lua şi altul se va 
lăsa - Luca 17,36 

Domnul a ales alţi şaptezeci şi i-a trimis câte 
doi, înaintea feţei Sale, în fiecare cetate şi 
loc, unde însuşi avea să vină - Luca 10,1. 

Domnul a zis către el: Acum, voi fariseilor, 
curăţiţi partea dinafară a paharului şi a 
blidului, dar lăuntrul vostru este plin de 
răpire şi de viclenie - Luca 11, 39 

Domnul Dumnezeu îi va da Lui tronul lui 
David, părintele Său - Luca 1,32 

Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între 
femei - Luca 1, 28 

Domnul i-a răspuns şi a zis: Făţarnicilor! Fiecare 
dintre voi nu dezleagă, oare, sâmbăta boul 
său, sau asinul de la iesle, şi nu-1 aduce să-1 
adape? - Luca 13,15 

Domnul i-a zis: Marto, Marto, te îngrijeşti şi 
pentru multe te sileşti - Luca 10, 41 

Domnului Dumnezeului tău să te închini şi 
numai Lui Unuia să-I slujeşti - Luca 4,8 

Dorea să-şi sature pântecele din roşcovele pe 
care le mâncau porcii, însă nimeni nu-i 
dădea - Luca 15,16 

Două vor măcina împreună; una va fi luată şi 
alta va fi lăsată - Luca 17,35 

Douăsprezece coşuri de fărâmituri - Luca 9,17 
Drept ai judecat - Luca 7,43 
Drept ai răspuns; fă aceasta şi vei trăi - Luca 1.0,28 
Du jertfa, precum a orânduit Moise, spre 

mărturie lor - Luca 5,14 
Duceţi-vă şi vă arătaţi preoţilor. Dar, pe când 

ei se duceau, s-au Curăţit - Luca 2 7,14 
Duhul Domnului peste Mine, pentru care M-a 

uns să binevestesc săracilor; M-a trimis să 
vindec pe cei zdrobiţi cu inima; să propovă
duiesc robilor dezrobirea şi celor orbi vederea; 
să slobozesc pe cei apăsaţi - Luca 4,1.8 

Duhul ei s-a întors şi a înviat îndată; şi a poruncit 
El să i se dea să mănânce - Luca 8,55 
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Duhul Sfânt era asupra lui [Simeon] - Luca 2,25 
Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea 

Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi 
Sfântul care Se va naşte din tine, Fiul lui 
Dumnezeu Se va chema - Luca 1,35 

Duhul Sfânt vă va învăţa chiar în ceasul acela, 
ce trebuie să spuneţi - Luca 12,12 

Dumnezeu deci nu este Dumnezeu al morţilor, 
ci al viilor, căci toţi trăiesc în El - Luca 20,38 

Dumnezeu i-a zis: Nebune! în această noapte 
vor cere de la tine sufletul tău. Şi cele ce ai 
pregătit ale cui vor fi? - Luca 12, 20 

Dumnezeu poate şi din pietrele acestea să ridice 
fii lui Avraam - Luca 3 ,8 

Dumnezeu, oare, nu va face dreptate aleşilor 
Săi care strigă către El ziua şi noaptea şi 
pentru care El rabdă îndelung? - Luca 18, 7 

Dumnezeule, îţi mulţumesc că nu sunt ca 
ceilalţi oameni, răpitori, nedrepţi, adulteri, 
sau ca şi acest vameş - Luca 18,11 

Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului -
Luca 18,13 

După aceasta a ieşit şi a văzut un vameş, cu 
numele Levi, care şedea la vamă, şi i-a zis: 
Vino după Mine - Luca 5, 27 

După aceea a zis altuia: Dar tu, cât eşti dator? EI i-a 
spus: O sută de măsuri de grâu. Zis-a iconomul: 
Ia-ţi zapisul şi scrie optzeci - Luca 16,7 

După aceea Iisus umbla prin cetăţi şi prin sate, 
propovăduind şi binevestind împărăţia lui 
Dumnezeu, şi cei doisprezece erau cu El - Luca 8,1 

După aceea, S-a dus într-o cetate numită Nain 
şi cu El împreună mergeau ucenicii Lui şi 
multă mulţime - Luca 7,11 

După aceste zile, Elisabeta, femeia Iui, a zămis
lit şi cinci luni ş-a tăinuit pe sine zicând -
Luca 1,24 

După ce a cheltuit totul, s-a făcut foamete mare 
în ţara aceea, şi el a început să ducă lipsă -
Luca 15,14 

După ce au săvârşit toate, s-au întors în Galileea, 
în cetatea lor Nazaret - Luca 2,39 

După ce Îngerii au plecat de la ei, la Cer, păstorii 
vorbeau unii către alţii: Să mergem dar până la 
Betleem, să vedem cuvântul acesta ce s-a făcut şi 
pe care Domnul ni l-a făcut cunoscut - Luca 2,15 

După ce s-a împlinit vremea să nască, Elisabeta 
a născut un fiu - Luca 1,57 

După ce se va scula stăpânul casei şi va încuia uşa şi 
veţi începe să staţi afară şi să bateţi la uşă, zicând: 
Doamne, deschide-ne! - şi eL răspunzând, vă 
va zice: Nu vă ştiu de unde sunteţi - Luca 13,25 

După ce trimişii lui Ioan au plecat. El a început 
să vorbească mulţimilor despre Ioan: Ce aţi 
ieşit să priviţi în pustie? Oare trestie clătinată 
de vânt? - Luca 7,24 

După ce voi cunoaşte aceasta? Căci eu sunt bătrân 
şi femeia mea înaintată în zilele ei -Luca 1,18 

După cuvintele acestea, ca la opt zile, luând cu 
Sine pe Petru şi pe Ioan şi pe Iacov, S-a suit 
în munte ca să Se roage - Luca 9,28 

După trei zile L-au aflat în templu, şezând în 
mijlocul învăţătorilor, ascultându-i şi între-
bându-i - Luca 2,46 

Du-te, şi se duce, şi altuia: Vino, şi vine, şi slugii 
mele: Fă aceasta, şi face - Luca 7,8 

E 

E mai bun cel vechi - Luca 5, 39 
Ea însă cu mir Mi-a uns picioarele - Luca 7,46 
Ea însă de când am intrat, n-a încetat să-Mi 

sărute picioarele - Luca 7,45 
Ea, îndată sculându-se, le slujea - Luca 4,39 
Ea, văzându-1, s-a tulburat de cuvântul lui şi 

cugeta în sine: Ce fel de închinăciune poate 
să fie aceasta? - Luca 1,29 

Ei au înţeles că a văzut vedenie în templu; şi el 
le făcea semne şi a rămas mut - Luca 1,22 

Ei au înţeles că Iisus spusese pilda aceasta 
pentru ei - Luca 20,19 

Ei au tăcut şi nimănui n-au spus nimic, în zilele 
acelea, din cele ce văzuseră - Luca 9,36 

Ei au zis către El: Ucenicii lui Ioan postesc adesea 
şi fac rugăciuni, de asemenea şi ai fariseilor, 
iar ai Tăi mănâncă şi beau - Luca 5,33 

Ei cred până la o vreme, iar la vreme de încercare 
se leapădă - Luca 8,13 

Ei I-au dat o bucată de peşte fript şi dintr-un 
fagure de miere - Luca 24,42 

Ei însă au tăcut. Şi luându-1, l-a vindecat şi i-a 
dat drumul - Luca 14,4 

Ei însă s-au umplut de mânie şi vorbeau uriii 
cu alţii ce să facă cu Iisus - Luca 6,11 

Ei n-au înţeles cuvântul pe care l-a spus lor -
Luca 2,50 

Ei nu înţelegeau cuvântul acesta, căci era ascuns 
pentru ei ca să nu-1 priceapă şi se temeau să-L 
întrebe despre acest cuvânt - Luca 9,45 

Ei s-au spăimântat când au intrat în nor- Luca 9,34 
Ei, plecând, mergeau prin sate binevestind şi 

vindecând pretutindeni - Luca 9,6 
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EL răspunzând, au zis: Ioan Botezătorul, iar alţii 
Die, iar alţii că a înviat un Prooroc din cei 
vechi - Luca 9,19 

El a adormit. Şi s-a lăsat pe lac o furtună de vânt, 
şi corabia se umplea de apă şi erau în pri
mejdie - Luca 8,23 

El a făcut aşa şi mâna lui s-a făcut la loc 
sănătoasă, ca şi cealaltă - Luca 6,10 

El a intrat într-un sat, iar o femeie, cu numele 
Marta, L-a primit în casa ei - Luca 10,38 

El a început a zice către ei: Astăzi s-a împlinit 
Scriptura aceasta în urechile voastre - Luca 4,21 

El a început a zice: Neamul acesta este un neam 
viclean; cere semn dar semn nu i se va da 
decât semnul Proorocului Ionâ -Luca 11,29 

El a primit şi căuta prilej să-L dea lor, fără ştirea 
mulţimii - Luca 22, 6 

El a stat în mijlocul lor şi le-a zis: Pace vouă -
Luca 24,36 

El a zis către ei: Aşadar, daţi cele ce sunt ale 
Cezarului, Cezarului, şi cele ce sunt ale lui 
Dumnezeu, lui Dumnezeu - Luca 20, 25 

El a zis către ei: Ce sunt cuvintele acestea pe care le 
schimbaţi unul cu altul în drumul vostru? Iar 
ei s-au oprit, cuprinşi de întristare - Luca 24,2 7 

FJ a zis către ei: Daţi-le voi să mănânce. Iar ei au zis: 
Nu avem mai mult decât cinci pâini şi doi peşti, 
afară dacă numai ducându-ne noi, vom cumpăra 
merinde pentru tot poporul acesta- Luai 9,13 

El a zis către ei: De ce era să Mă căutaţi? Oare nu 
ştiaţi că în cele ale Tatălui trebuie să fiu? -
Luca 2,49 

FJ a zis către ei: O, nepricepuţilor şi zăbavnici 
cu inima ca să credeţi toate câte au spus 
Proorocii! - Luca 24,25 

El a zis către ei: Trebuie să binevestesc împărăţia 
lui Dumnezeu şi altor cetăţi, fiindcă pentru 
aceasta am fost trimis - Luca 4,43 

El a zis către ucenicii Săi: Aşezaţi-i jos, în cete 
de câte cincizeci - Luca 9,14 

FJ a zis: Aşa este, dar fericiţi sunt şi cei ce ascultă 
cuvântul lui Dumnezeu şi-L păzesc -Luca.11,28 

FJ a zis: Nu plângeţi;n-a murit, ci doarme-Luca 8,52 
El a zis: Vouă vă este dat să cunoaşteţi tainele 

împărăţiei lui Dumnezeu, iar celorlalţi în 
pilde, ca, văzând, să nu vadă şi, auzind, să 
nu înţeleagă - Luca 8,10 

El era din casa şi din neamul lui David - Luca 2,4 
El i-a întrebat: Cum se zice, dar, că Hristos este 

Fiul lui David? - Luca 20,41 
EI i-a zis: Drept ai răspuns; fă aceasta şi vei trăi -

Luca 10,28 

El i-a zis: îndrăzneşte, fiică, credinţa ta te-a 
mântuit. Mergi în pace - Luca 8,48 

FJ i-a zis: Lasă morţii să-şi îngroape morţii lor, iar tu 
mergi de vesteşte împărăţia lui Dumnezeu -
Luca 9,60 

El i-a zis: Omule, cine M-a pus pe Mine judecător 
sau împărţitor peste voi? - Luca 12,14 

El însă, privind la ei, a zis: Ce înseamnă, deci, 
scriptura aceasta: „Piatra pe care n-au luat-o 
în seamă ziditorii, aceasta a ajuns în capul 
unghiului"? - Luca 20,17 

El L-a primit în braţele sale şi a binecuvântat 
pe Dumnezeu şi a zis - Luca 2.28 

El le făcea semne şi a rămas mut - Luca 1, 22 
FJ le-a poruncit să nu spună nimănui ce s-a 

întâmplat - Luca 8, 56 
El le-a răspuns: Nu faceţi nimic mai mult decât 

vă este rânduit - Luca 3, 33 
El le-a zis: Acum însă cel ce are pungă să o ia, 

tot aşa şi traista, şi cel ce nu are sabie să-şi 
vândă haina şi să-şi cumpere - Luca 22,36 

El le-a zis: Care? Iar ei I-au răspuns: Cele despre 
Iisus Nazarineanul, Care era Prooroc puternic 
în faptă şi în cuvânt înaintea lui Dumnezeu 
şi a întregului popor - Luca 24, 39 

El le-a zis: Cu adevărat îmi veţi spune această 
pildă: Doctore, vindecă pe tine însuţi! Câte am 
auzit că ai făcut în Capernaum, fă şi aici în 
patria Ta - Luca 4,23 

El le-a zis: Dacă vă voi spune, nu veţi crede -
Luca 22, 67 

El Ie-a zis: Dar voi cine ziceţi că sunt Eu? Iar 
Petru, răspunzând, a zis: Hristosul lui 
Dumnezeu - Luca 9, 20 

El le-a zis: Duceţi-vă şi vă arătaţi preoţilor. Dar, 
pe când ei se duceau, s-au curăţit - Luca 3 7,34 

El le-a zis: Omule, iertate îţi sunt păcatele tale -
Luca 5,20 

El le-a zis: Regii neamurilor domnesc peste ele şi 
cei ce le stăpânesc se numesc binefăcători -
Luca 22,25 

El n-a săvârşit nimic vrednic de moarte - Luca 
23, 35 

FJ S-a bucurat în Duhul Sfânt şi a zis: Te slăvesc 
pe Tine, Părinte, Doamne al Cerului şi al 
pământului, că ai ascuns acestea de cei 
înţelepţi şi de cei pricepuţi şi le-ai descoperit 
pruncilor. Aşa Părinte, căci aşa a fost înaintea 
Ta,bunăvoinţa Ta -Luca 10,21 

El s-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, 
şi îngenunchind, Se ruga - Luca 22,43 

El s-a sculat şi a mers după El - Luca 5,28 
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El Se retrăgea în locuri pustii şi Se ruga -
Luca 5,16 

El ştia gândurile lor şi a zis omului care avea 
mâna uscată: Scoală-te şi stai în mijloc. El 
s-a sculat şi a stat - Luca 6, 8 

El vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc -Luca 3.16 
El, auzind acestea, s-a întristat, căci era foarte 

bogat - Luca 18, 23 
El, certându-i, le-a poruncit să nu spună nimănui 

aceasta - Luca 9,21 
El, cunoscând gândurile lor, le-a zis: Orice 

împărăţie, dezbinându-se în sine, se pusti
eşte şi casă peste casă cade - Luca 11,17 

El, fiind în chin de moarte, mai stăruitor Se ruga. 
Şi sudoarea Lui s-a făcut ca picături de sânge 
care picurau pe pământ - Luca 22,44 

El, intrând în corabie, S-a înapoiat - Luca 8,37 
El, întorcându-Se, i-a certat şi le-a zis: Nu ştiţi, 

oare, fiii cărui duh sunteţi? Căci Fiul Omului 
n-a venit ca să piardă sufletele oamenilor, ci 
ca să le mântuiască - Luca 9,55 

El, plecându-Se asupra ei, a certat frigurile şi 
frigurile au lăsat-o. Iar ea, îndată sculându-se, 
le slujea - Luca 4,39 

EI, primindu-le, le vorbea despre împărăţia lui 
Dumnezeu, iar pe cei ce aveau trebuinţă de 
vindecare, îi făcea sănătoşi - Luca 9,11 

El, punându-Şi mâinile pe fiecare dintre ei, îi 
făcea sănătoşi - Luca 4,40 

El, răspunzând, a zis către ei: Mama Mea şi fraţii 
Mei sunt aceştia care ascultă cuvântul Iui 
Dumnezeu şi-1 îndeplinesc - Luca 8,21 

El, răspunzând, a zis către ei: Vă voi întreba şi Eu 
pe voi un cuvânt, şi spuneţi-Mi - Luca 20,3 

El, răspunzând, a zis: Să iubeşti pe Domnul 
Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot 
sufletul tău şi din toată puterea ta şi din tot 
cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine 
însuţi -Luca 10,27 

El, ridicându-Şi ochii spre ucenicii Săi, zicea: 
Fericiţi voi cei săraci, că a voastră este 
împărăţia lui Dumnezeu - Luca 6,20 

El, scoţând pe toţi afară şi apucând-o de mână, a 
strigat, zicând: Copilă, scoală-te! - Luca 8,54 

EI, sculându-Se, a certat vântul şi valul apei şi 
ele au încetat şi s-â făcut linişte - Luca 8,24 

El, trecând prin mijlocul lor, S-a dus - Luca 4,30 
El, voind să se îndrepteze pe sine, a zis către Iisus: 

Şi cine este aproapele meu? - Luca 10,29 
Ele şi-au adus aminte de cuvintele Lui - Luca 24,8 
Eliberează-ne pe Baraba - Luca 23,18 
Elisabeta a născut un fiu - Luca 1,57 

Elisabeta era stearpă şi amândoi erau înaintaţi 
în zilele lor - Luca 1, 7 

Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt - Luca 1,41 
Elisabeta, femeia lui, a zămislit şi cinci luni s-a 

tăinuit pe sine - Luca 1,24 
Elisabeta, femeia ta, îţi va naşte un fiu şi-1 vei 

numi Ioan - Luca 2, 23 
Elisabeta, rudenia ta, a zămislit şi ea fiu la 

bătrâneţea ei şi aceasta este a şasea lună 
pentru ea, cea numită stearpă - Luca 2,36 

Era acolo o turmă mare de porci, care păşteau 
pe munte. Şi L-au rugat să le îngăduie să 
intre în ei; şi le-a îngăduit - Luca 8,32 

Era din Arimateea, cetate a iudeilor, aşteptând 
împărăţia lui Dumnezeu - Luca 23,51 

Era în cetate o femeie păcătoasă şi, aflând că 
şade la masă, în casa fariseului, a adus un 
alabastru cu mir - Luca 7,37 

Era în zilele lui Irod, regele Iudeii, un preot cu 
numele Zaharia din ceata preoţească a lui 
Abia, iar femeia lui era din fiicele lui Aaron 
şi se numea Elisabeta - Luca 2,5 

Era mulţime multă de vameşi şi de alţii care 
şedeau cu ei la masă — Luca 5,29 

Era şi Ana proorocită, fiica lui Fanuel, din seminţia 
lui Aşer, ajunsă la adânci bătrâneţe şi care 
trăise cu bărbatul ei şapte ani - Luca 2,36 

Era un om bogat care avea un iconom şi acesta a 
fost pârât lui că-i risipeşte avuţiile - Luca 16,1 

Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi în 
vison, veselindu-se în toate zilele în chip 
strălucit - Luca 16, 29 

Era un om în Ierusalim, cu numele Simeon; şi omul 
acesta era drept şi temător de Dumnezeu, 
aşteptând mângâierea lui Israil, şi Duhul Sfânt 
era asupra lui - Luca 2,25 

Era văduvă, în vârstă de optzeci şi patru de ani, 
şi nu se depărta de templu, slujind noaptea 
şi ziua în post şi în rugăciuni - Luca 2, 37 

Erau amândoi drepţi înaintea lui Dumnezeu, 
umblând fără prihană în toate poruncile şi 
rânduielile Domnului - Luca 1, 6 

Erau ca la cinci mii de bărbaţi - Luca 9,14 
Erau deci şapte fraţi. Şi cel dintâi, luându-şi 

femeie, a murit fără de copii - Luca 20,29 
Erau în toată vremea în templu, lăudând şi 

binecuvântând pe Dumnezeu - Luca 24, 53 
Erau uimiţi de învăţătura Lui, căci cuvântul Lui 

era cu putere - Luca 4,32 
Este glasul celui ce strigă în pustie: Gătiţi calea 

Domnului, drepte faceţi cărările Lui -Luca 3,4 
Este încredinţat că Ioan a fost Prooroc - Luca 20,6 
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Eu M-am rugat pentru tine să nu piară credinţa 
ta. Şi tu, oarecând, întorcându-te, întăreşte 
pe fraţii tăi - Luca 22,32 

Eu suntGavriil, cel ce stă înaintea lui Dumnezeu. 
Şi am fost trimis să grăiesc către tine şi să-ţi 
binevestesc acestea - Luca 1,19 

Eu sunt, şi vremea s-a apropiat. Nu mergeţi 
după ei - Luca 21, 8 

Eu vă botez cu apă, dar vine Cel Ce este mai 
tare decât mine, Căruia nu sunt vrednic să-I 
dezleg cureaua încălţămintelor. El vă va 
boteza cu Duh Sfânt şi cu foc - Luca 3,16 

Eu vă rânduiesc vouă împărăţie, precum Mi-a 
rânduit Mie Tatăl Meu - Luca 22,29 

Eu vă trimit ca pe nişte miel în mijlocul lupilor -
Luca 10,3 

Eu zic vouă: Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi 
afla; bateţi şi vi se va deschide - Luca 11,9 

Eu zic vouă: Faceţi-vă prieteni cu bogăţia 
nedreaptă, ca atunci, când veţi părăsi viaţa, 
să vă primească ei în corturile cele veşnice -
Luca 16,9 

Eu, în mijlocul vostru, sunt ca unul ce slujeşte -
Luca 22,27 

F 

Facă-se voia Ta, precum în Cer aşa şi pe pământ -
Luca 11,2 

Faceţi bine celor ce vă urăsc pe voi - Luca 6,27 
Faceţi, daţ roade vrednice de pocăinţă şi nu începeţi 

a zice în voi înşivă: Avem tată pe Avraam, căci 
vă spun că Dumnezeu poate şi din pietrele 
acestea să ridice fii lui Avraam - Luca 3,8 

Faceţi-vă prieteni cu bogăţia nedreaptă, ca atunci, 
când veţi părăsi viaţa, să vă primească ei în 
corturile cele veşnice - Luca 16,9 

Faceţi-vă pungi care nu se învechesc, comoară 
neîmpuţinată în Ceruri, unde fur nu se 
apropie, nici molie nu o strică - Luca 12,33 

Fariseii şi cărturarii au început să cârtească, 
zicând: Cine e Acesta care grăieşte hule? 
Cine poate să ierte păcatele decât unul 
Dumnezeu? - Luca 5,21 

Fariseii şi cărturarii lor murmurau către ucenicii 
Lui, zicând: De ce mâncaţi şi beţi împreună 
cu vameşii şi cu păcătoşii? - Luca 5,30 

Fariseii şi învăţătorii de lege au călcat voia lui 
Dumnezeu în ei înşişi, nebotezându-se de 
el - Luca 7,30 

Fariseul s-a mirat văzând că El nu S-a spălat 
înainte de masă - Luca 11,38 

Fariseul, stând, aşa se ruga în sine: Dumnezeule, 
îţi mulţumesc că nu sunt ca ceilalţi oameni, 
răpitori, nedrepţi, adulteri, sau ca şi acest 
vameş - Luca 18,11 

Faţa pământului şi a cerului ştiţi să o deosebiţi, 
dar vremea aceasta cum de nu o deosebiţi? -
Luca 12,56 s, 

Fă aceasta şi vei trăi - Luca 10,28 
Făcând ei aceasta, au prins mulţime mare de 

peşte, că li se rupeau mrejele - Luca 5,6 
Făci|jt-a tărie cu braţul Său, risipit-a pe cei 

mândri în cugetul inimii lor - Luca 1,51 
Fă-mi dreptate faţă de potrivnicul meu - Luca 18,3 
Făţarnice, scoate mai întâi bârna din ochiul tău 

şi atunci vei vedea să scoţi paiul din ochiul 
fratelui tău - Luca 6,42 

Făţarnicilor! Faţa pământului şi a cerului ştiţi 
să o deosebiţi, dar vremea aceasta cum de 
nu o deosebiţi? - Luca 12,56 

Făţarnicilor! Fiecare dintre voi nu dezleagă, oare, 
sâmbăta boul său, sau asinul de la iesle, şi 
nu-1 aduce să-1 adape? - Luca 13,15 

Femeie mi-am luat şi de aceea nu pot veni -
Luca 14, 20 

Femeie, eşti dezlegată de neputinţa ta -
Luca 13, 12 

Femeie, nu-L cunosc - Luca 22,57 
Fericit este acela care nu se va sminti întru Mine -

Luca 7,23 
Fericit este cel ce va prânzi în împărăţia lui 

Dumnezeu! - Luca 14,15 
Fericit este pântecele care Te-a purtat şi fericiţi 

sunt sânii pe care i-ai supt! - Luca 11,27 
Fericit vei fi că nu pot să-ţi răsplătească. Căci ţi se 

va răsplăti la învierea drepţilor - Luca 14,14 
Fericită este aceea care a crezut că se vor împlini 

cele spuse ei de la Domnul - Luca 1,45 -
Fericită este sluga aceea pe care, venind 

stăpânul, o va găsi făcând aşa - Luca 12,43 
Fericite sunt cele sterpe şi pântecele care n-au 

născut şi sânii care n-au alăptat! - Luca 23,29 
Fericite sunt slugile acelea pe care, venind, 

stăpânul le va afla veghind - Luca 12,37 
Fericiţi cei ce plângeţi acum că veţi râde - Luca 6 , 2 1 
Fericiţi sunt ochii care văd cele ce vedeţi voi! -

Luca 10,23 
Fericiţi sunt şi cei ce ascultă cuvântul lui 

Dumnezeu şi-L păzesc - Luca 11,28 
Fericiţi veţi fi când oamenii vă vor uri pe voi şi 

vă vor izgoni dintre ei, şi vă vor batjocori şi 
vor lepăda numele voastre ca rău din pricina 
Fiului Omului - Lucn 6,22 
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Fericiţi voi care flămânziţi acum, că vă veţi 
sătura - Luca 6,21 

Fericiţi voi cei săraci, că a voastră este împărăţia 
lui Dumnezeu - Luca 6,20 

Feriţi-vă de aluatul fariseilor, care este făţărnicia -
Luca 12,1 

Fie că va veni la straja a doua, fie că va veni Ia 
straja a treia, şi le va găsi aşa, fericite sunt 
acelea - Luca 12,38 

Fie mie după cuvântul tău! - Luca 1,38 
Fiecare dintre voi nu dezleagă, oare, sâmbăta 

boul său, sau asinul de la iesle, şi nu-1 aduce 
să-1 adape? - Luca 13,15 

Fiecare pom se cunoaşte după roadele lui. Că 
nu se adună smochine din mărăcini şi nici 
nu se culeg struguri din spini - Luca 6,44 

Ee-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi ude vârful 
degetului în apă şi să-mi răcorească limba, căci 
mă chinuiesc în această văpaie - Luca 16,24 

Fiice ale Ierusalimului, nu Mă plângeţi pe Mi
ne, ci pe voi plângeţi-vă şi pe copiii voştri -
Luca 23.28 ' • '• 

Fiii veacului acestuia se însoară şi se mărită -
Luca 20,34 

Fiii veacului acestuia sunt mai înţelepţi în 
neamul lor decât fiii luminii - Luca 16, 8 

Fiind izbăviţi din mâna vrăjmaşilor, să ne dea 
nouă fără frică - Luca 1, 74 

Fiindcă nu este cu putinţă să piară Prooroc afară 
de Ierusalim - Luca 13, 33 

Fiindcă sau pe unul va urî şi pe celălalt îl va 
iubi, sau de unul se va ţine şi pe celălalt îl 
va dispreţui - Luca 16,13 

Fiindcă văduva aceasta îmi face supărare, îi voi 
face dreptate, ca să nu vină mereu să mă 
supere - Luca 18,5 

Fiindcă ziceţi că Eu scot pe demoni cu Beelzebul -
Luca 11,18 

Fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru este 
milostiv - Luca 6,36 

Fiul Celui Preaînalt se va chema şi Domnul 
Dumnezeu îi va da Lui tronul lui David, 
părintele Său - Luca 2,32 

Fiul lui Dumnezeu se va chema—Luca 1,35 
Fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui 

Dumnezeu - Luca 3,38 
Fiul lui Iacov, fiul lui Isaac, fiul lui Avraam... -

Luca 3,34 
Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască 

pe cel pierdut - Luca 19,1.0 
Fiul Omului are pe pământ putere să ierte 

păcatele - Luca 5,24 

Fiul Omului este Domn şi al sâmbetei - Luca 6,5 
Fiul Omului merge precum a fost orânduit, dar 

vai omului aceluia prin care este vândut! -
Luca 22,22 

Fiul Omului n-a venit ca să piardă sufletele 
oamenilor, ci ca să Ie mântuiască - Luca 9,55 

Fiul Omului n-are unde să-Şi plece capul -
Luca 9,5S 

Fiul Omului trebuie să fie dat în mâinile 
oamenilor păcătoşi şi să fie răstignit, iar a 
treia zi să învieze - Luca 24, 7 

Fiul Omului trebuie să pătimească multe şi să 
fie defăimat de către bătrâni şi de către 
arhierei şi de către cărturari şi să fie omorât, 
iar a treia zi să învieze - Luca 9,22 

Fiul Omului va şedea de-a dreapta puterii lui 
Dumnezeu - Luca 22, 69 

Fiule al lui David, fie-Ţi milă de mine! - Luca 
28,39 

Fiule de ce ne-ai făcut nouă aşa? Iată, tatăl Tău 
şi eu Te-am căutat îngrijoraţi - Luca 2,48 

Fiule, adu-ţi aminte că ai primit cele bune ale 
tale în viaţa ta, şi Lazăr, asemenea, pe cele 
rele; iar acum aici el se mângâie, iar tu te 
chinuieşti - Luca 16,25 

Fiule, tu totdeauna eşti cu mine şi toate ale 
mele ale tale sunt - Luca 15,32 

Foarte de dimineaţă, au venit ele la mormânt, 
aducând miresmele pe care le pregătiseră -
Luca 24,1 

Foc am venit să arunc pe pământ şi cât aş vrea 
să fie acum aprins! - Luca 22,49 

Frate, lasă să scot paiul din ochiul tău, nevă-
zând tu bârna care este în ochiul tău! Făţar
nice, scoate mai întâi bârna din ochiul tău 
şi atunci vei vedea să scoţi paiul din ochiul 
fratelui tău - Luca 6,42 

Fratele tău a venit, şi tatăl tău a înjunghiat 
viţelul cel îngrăşat, pentru că l-a primit 
sănătos - Luca 25, 27 

Frica i-a cuprins pe toţi care locuiau împrejurul 
lor; şi în tot ţinutul muntos al Iudeii s-au 
vestit toate aceste cuvinte - Luca 2, 65 

Frica i-a cuprins pe toţi şi slăveau pe Dumnezeu, 
zicând: Prooroc mare s-a ridicat între noi 
şi Dumnezeu a cercetat pe poporul Său -
Luca. 7,16 

Frică li s-a făcut tuturor şi spuneau unii către 
alţii, zicând: Ce este acest cuvânt? Că porun
ceşte duhurilor necurate, cu stăpânire şi cu 
putere, şi ele ies - Luca 4,36 
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G 

Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui -
Luca 3,4 

Glas s-a făcut din nor, zicând: Acesta este Fiul 
Meu cel ales, de EI să ascultaţi! - Luca 9,35 

Glasul celui ce strigă în pustie: Gătiţi calea 
Domnului, drepte faceţi cărările Lui - Luca 3,4 

Grăbindu-se, au venit şi au aflat pe Măria şi pe 
Iosif şi pe Prunc, culcat în iesle - LUCII 2,16 

H 

Harul lui Dumnezeu era asupra Lui - LUCA 2,40 
Hristosul lui Dumnezeu - Luca 9, 20 

I 

I s-a dat cartea Proorocului Isaia Şi, deschizând El 
cartea, a găsit locul unde era scris... - Luai 4,2 7 

I s-a făcut milă de ea şi i-a zis: Nu plânge! -
LUCII 7,23 

I s-a vestit: Mama Ta şi fraţii Tăi stau afară şi 
voiesc să Te vadă - Luca 8,20 

I-a arătat într-o clipă toate împărăţiile lumii -
Luca 4,5 

I-a binecuvântat Simeon şi a zis către Măria, 
mama lui: Iată, Acesta este pus spre căderea 
şi spre ridicarea multora din Israil şi ca un 
semn care va stârni împotriviri - Luca 2,34 

I-a făcut Levi ospăţ mare în casa sa Şi era mulţi
me multă de vameşi şi de alţii care şedeau 
cu ei la masă - Luai 5,29 

Ia patul tău şi mergi la casa ta - Luai 5,24 
I-a răspuns: Nu te teme; crede numai şi se va 

izbăvi - Luca 8,50 
Ia seama deci ca lumina din tine să nu fie 

întuneric - Luca 11,35 
I-a trimis să propovăduiască împărăţia lui 

Dumnezeu şi să vindece pe cei bolnavi -
Luca 9, 2 

I-a zis diavolul: Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, 
zi acestei pietre să se facă pâine - Luca 4, 3 

I-a zis diavolul: Ţie îţi voi da toată stăpânirea 
aceasta şi strălucirea lor, căci mi-a fost dată 
mie şi eu o dau cui voiesc - Luca 4,6 

I-a zis Iisus: Vulpile au vizuini şi păsările 
cerului au cuiburi; dar Fiul Omului n-are 
unde să-Şi plece capul - Luca 9,58 

I-a zis: Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te 
de aici jos - Luca 4 ,9 

Ia-L pe Acesta şi eliberează-ne pe Baraba -
Luca 23,18 

Iar a doua zi, scoţând doi dinari i-a dat gazdei şi 
i-a zis: Ai grijă de el şi, ce vei mai cheltui, eu, 
când mă voi întoarce îţi voi da - Luca 10,35 

Iar a treia zi să învieze - Luca 9, 22 
Iar a treia zi va învia - Luca 18,33 
Iar aceasta să ştiţi că, de ar şti stăpânul casei în 

care ceas vine furul, ar veghea şi n-ar lăsa 
să i se spargă casa - Luca 12,39 

Iar acela, răspunzând dinăuntru, să-i zică: Nu 
mă da de osteneală. Acum uşa e încuiată şi 
copiii mei sunt în pat cu mine. Nu pot să 
mă scol să-ţi dau - Luca 11, 7 

Iar alţii, ispitindu-1, cereau de la El semn din 
cer - Luca 11, 76 

Iar bărbatul din care ieşiseră demonii îl ruga 
să rămână cu EI. Iisus însă i-a dat drumul -
Luca 8,38 

Iar bărbaţii care îl păzeau pe Iisus, îl batjocoreau, 
bătâdu-L - Luca 22,63 

Iar ca să ştiţi că Fiul Omului are pe pământ 
putere să ierte păcatele, a zis slăbănogului: 
Ţie îţi zic: Scoală-te, ia patul tău şi mergi la 
casa ta - Luca 5,24 

Iar când a auzit Elisabeta salutarea Măriei, 
pruncul a săltat în pântecele ei şi Elisabeta 
s-a umplut de Duh Sfânt - Luca 1,41 

Iar când a fost El de doisprezece ani, s-au suit 
Ia Ierusalim, după obiceiul sărbătorii -
Luca 2, 42 

Iar când a fost ziua a opta, au venit să taie împre
jur pruncul şi-1 numeau Zaharia, după nu
mele tatălui său - Luca 1,59 

Iar când a încetat a vorbi, i-a zis lui Simon: Mână 
la adânc şi lăsaţi în jos mrejele voastre, ca să 
pescuiţi - Luca 5,4 

Iar când a trecut ca un ceas, un altul susţinea 
zicând: Cu adevărat şi acesta era cu El, căci 
este galileian - Luca 22,59 

Iar când S-a apropiat de Betfaghe şi de Betania, 
către muntele care se zice Muntele Măslinilor, 
a trimis pe doi dintre ucenici - Luca 19,29 

Iar când S-a apropiat de poarta cetăţii, iată 
scoteau un mort, singurul copil al mamei 
sale, şi ea era văduvă, şi mulţime mare din 
cetate era cu ea - Luca 7,12 

Iar când suflă vântul de la miazăzi, ziceţi că 
va fi arşiţă, şi aşa este - Luca 12,55 

Iar când vă vor duce în sinagogi şi la dregători 
şi la stăpâniri nu vă îngrijiţi cum sau ce veţi 
răspunde, sau ce veţi zice - Luca 12, II 
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Iar când veri auzi de războaie şi de răzmeriţe, 
să nu vă înspăimântaţi; căci acestea trebuie 
să fie întâi, dar sfârşitul nu va fi curând -
Luca 23,9 

Iar când veţi vedea Ierusalimul înconjurat de 
oşti, atunci să ştiţi că s-a apropiat pustiirea 
lui - Luca 21, 20 ' 

Iar când vor începe să fie acestea, prindeţi curaj şi 
ridicaţi capetele voastre, pentru că răscum
părarea voastră se apropie - Luai 21,28 

Iar că morţii înviază a arătat chiar Moise la rug, 
când numeşte Domn pe Dumnezeul lui Avra
am, şi Dumnezeul lui Isaac, şi Dumnezeul lui 
lacov-Lwca 20,37 

Iar cărturarii şi arhiereii căutau să pună mâna 
pe El, în ceasul acela, dar s-au temut de 
popor. Căci ei au înţeles că Iisus spusese 
pilda aceasta pentru ei - Lwca 20,19 

Iar către femeie a zis: Credinţa ta te-a mântuit; 
mergi în pace - Luca 7,50 

Iar cea de lângă drum sunt cei care aud, apoi vine 
diavolul şi ia cuvântul din inima lor, ca nu 
cumva, crezând, să se mântuiască- Lwca 8,12 

Iar cea de pe pământ bun sunt cei ce, cu inimă 
curată şi bună, aud cuvântul, îl păstrează şi 
rodesc întru răbdare - Lwca 8,15 

Iar cea de pe piatră sunt aceia care, auzind 
cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar aceştia 
nu au rădăcină; ei cred până la o vreme, iar 
la vreme de încercare se leapădă - Luca 8,13 

Iar cei ce se vor învrednici să dobândească 
veacul acela şi învierea cea din morţi, nici 
nu se însoară, nici nu se mărită - Lwca 20,35 

Iar cei din preajma Lui, văzând ce avea să se 
întâmple, au zis: Doamne, dacă vom lovi cu 

• sabia?-Luca 22, 49 
Iar cel ce aude, dar nu face, este asemenea omu

lui care şi-a zidit casa pe pământ fără 
temelie, şi izbind în ea puhoiul de ape, 
îndată a căzut şi prăbuşirea acelei case a fost 
mare - Lwca 6,49 

Iar cel ce se leapădă de Mine se leapădă de Cel 
Ce M-a trimis pe Mine - Luca 10,16 

Iar cel ce se smereşte pe sine se va înălţa - Luca 14,11 
Iar cel ce se va lepăda de Mine înaintea oame

nilor, lepădat va fi înaintea îngerilor lui 
Dumnezeu - Lwca 12,9 

Iar cine-şi va pierde sufletul pentru Mine, acela 
îl va mântui - Luca 9,24 

Iar copilul creştea şi se întărea cu duhul, 
umplân-du-Se de înţelepciune, şi harul lui 
Dumnezeu era asupra Lui - Luca 2,40 

Iar copilul creştea şi se întărea cu duhul. Şi a 
fost în pustie până în ziua arătării lui către 
Israil - Luca 1, 80 

Iar cui se iartă puţin, puţin iubeşte - Lwca 7,47 
Iar dacă Eu scot demoni cu Beelzebul, fiii voştri 

cu cine îi scot? De aceea ei vă vor fi jude
cători - Lwca 22,29 

Iar dacă Eu, cu degetul lui Dumnezeu, scot pe 
demoni, iată a ajuns la voi împărăţia lui 
Dumnezeu - Luca 22,20 

Iar dacă iarba care este azi pe câmp, iar mâine se 
aruncă în cuptor, Dumnezeu aşa o îmbracă, 
cu cât mai mult pe voi, puţin credincioşilor! -
Luca 22,28 

Iar dacă vă voi întreba, nu-Mi veţi răspunde -
Luca 22, 68 

Iar dacă vom zice: De la oameni, tot poporul ne 
va ucide cu pietre, căci este încredinţat că 
Ioan a fost Prooroc - Luca 20, 6 

Iar de nu, încă fiind el departe, îi trimite solie 
şi se roagă de pace - Luca 24,32 

Iar de unii că Ilie s-a arătat, iar de alţii, că un 
Prooroc din cei vechi a înviat - Luca 9, 8 

Iar de va zice sluga aceea în inima sa: Stăpânul 
meu zăboveşte să vină, şi va începe să bată 
pe slugi şi pe slujnice, şi să mănânce, şi să 
bea şi să se îmbete... - Lwca 32,45 

Iar demonul, aruncându-I în mijlocul sinagogii, a 
ieşit din el cu nimic vătămându-1 - Luca 4,35 

Iar Domnul a zis: De aţi avea credinţă cât un 
grăunte de muştar, aţi zice acestui sicomor: 
Dezrădăcinează-te şi te sădeşte în mare, şi 
vă va asculta - Luca 17, 6 

Iar Domnul i-a răspuns şi a zis: Făţarnicilor! 
Fiecare dintre voi nu dezleagă, oare, sâmbăta 
boul său, sau asinul de la iesle, şi nu-1 aduce 
să-1 adape? - Luca 23,25 

Iar Dumnezeu i-a zis: Nebune! în această 
noapte vor cere de la tine sufletul tău. Şi cele 
ce ai pregătit ale cui vor fi? - Luca 12,20 

Iar după aceste zile, Elisabeta, femeia lui, a 
zămislit şi cinci luni s-a tăinuit pe sine -
Lwca 1, 24 

Iar după acestea, Domnul a ales alţi şaptezeci 
şi i-a trimis câte doi, înaintea feţei Sale, în 
fiecare cetate şi loc, unde însuşi avea să vină -
Lwca 30, 3 

Iar după ce îngerii au plecat de la ei, la Cer, 
păstorii vorbeau unii către alţii: Să mergem 
dar până la Betleem, să vedem cuvântul 
acesta ce s-a făcut şi pe care Domnul ni l-a 
făcut cunoscut - Lwca 2, 35 
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Iar după cuvintele acestea, ca la opt zile, luând 
cu Sine pe Petru şi pe Ioan şi pe Iacov, S-a 
suit în munte ca să Se roage - Luca 9,28 

Iar după El venea mulţime multă de popor şi 
de femei, care se băteau în piept şi îl 
plângeau - Luca 23,27 

Iar după trei zile L-au aflat în templu, şezând 
în mijlocul învăţătorilor, ascultându-i şi 
întrebându-i - Luca 2,46 

Iar ea i-a spus: Fratele tău a venit, şi tatăl tău a 
înjunghiat viţelul cel îngrăşat, pentru că l-a 
primit sănătos - Luca 35,27 

Iar ea, îndată sculându-se, le slujea - Luca 4,39 
Iar ea, văzându-1, s-a tulburat de cuvântul lui şi 

cugeta în sine: Ce fel de închinăciune poate 
să fie aceasta? - Luca 1,29 

Iar ei au început să se întrebe, unul pe altul, 
cine dintre ei ar fi acela, care avea să facă 
aceasta? - Luca 22,23 

Iar ei au răspuns: Pentru că are trebuinţă de el 
Domnul - Luca 19,34 

Iar ei au zis către El: Ucenicii lui Ioan postesc adesea 
şi fac rugăciuni, de asemenea şi ai fariseilor, 
iar ai Tăi mănâncă şi beau - Luca 5,33 

Iar ei au zis toţi: Aşadar, Tu eşti Fiul lui 
Dumnezeu? Şi El a zis către ei: Voi ziceţi că 
Eu sunt - Luca 22, 70 

Iar ei au zis: Doamne, iată aici două săbii. Zis-a 
lor: Sunt de ajuns - Luca 22,38 

Iar ei au zis: Nu avem mai mult decât cinci pâini 
şi doi peşti, afară dacă numai ducându-ne noi, 
vom cumpăra merinde pentru tot poporul 
acesta - Luca 9,13 

Iar ei auzind, au zis: Să nu se întâmple! - Luca 
20,16 

Iar ei I-au dat o bucată de peşte fript şi dintr-un 
fagure de miere - Luca 24,42 

Iar ei I-au zis: Unde voieşti să pregătim? -
Luca 22, 9 

Iar ei încă necrezând de bucurie şi minunân-
du-se, El le-a zis: Aveţi aici ceva de mâncare? -
Luca 24,41 

Iar ei nu înţelegeau cuvântul acesta, căci era 
ascuns pentru ei ca să nu-1 priceapă şi se 
temeau să-L întrebe despre acest cuvânt -
Luca 9,45 

Iar ei, închinându-se Lui, s-au întors în Ierusa
lim cu bucurie mare - Luca 24,52 

Iar ei, înspăimântându-se şi înfricoşându-se, 
credeau că văd duh - Luca 24,37 

Iar ei, plecând, mergeau prin sate binevestind 
şi vindecând pretutindeni - Luca 9, 6 

Iar ei, răspunzând, au zis: Ioan Botezătorul, iar 
alţii Ilie, iar alţii că a înviat un Prooroc din 
cei vechi - Luca 9,19 

Iar ei, temându-se, s-au mirat, zicând unii către 
alţii: Oare cine este Acesta, că porunceşte şi 
vânturilor şi apei, şi-L ascultă? - Luca 8,25 

Iar ei, venind la Iisus, L-au rugat stârnitor zicând: 
Vrednic este să-i faci lui aceasta -Luca 7,4 

Iar el a făcut aşa şi mâna lui s-a făcut la loc sănă
toasă, ca şi cealaltă - Luca 6,10 

Iar El a zis a treia oară către ei: Ce rău a săvârşit 
Acesta? Nici o vină de moarte nu am aflat 
întru El. Deci, pedepsindu-L, îl voi elibera -
Luca 23,22 

Iar El a zis către ei: Daţi-le voi să mănânce. Iar 
ei au zis: Nu avem mai mult decât cinci pâini 
şi doi peşti, afară dacă numai ducându-ne 
noi, vom cumpăra merinde pentru tot popo
rul acesta - Luca 9,1.3 

Iar El a zis: Aşa este, dar fericiţi sunt şi cei ce 
ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-L păzesc -
Luca 11,28 

Iar el a zis: Cel care a făcut milă cu el. Şi Iisus i-a 
zis: Mergi şi fă şi tu asemenea - Luca 10,37 

Iar el a zis: Legiune. Căci demoni mulţi intra
seră în el - Luca 8,30 

Iar El a zis: Nu plângeţi; n-a murit, ci doarme -
Luca 8,52 

Iar el a zis: Nu, părinte Avraam, ci, dacă cineva 
dintre morţi se va duce la ei, se vor pocăi -
Luca 16,30' 

Iar el a zis: O sută de măsuri de untdelemn. 
Iconomul i-a zis: Ia-ţi zapisul şi, şezând, 
scrie degrab cincizeci - Luca 16, 6 

Iar el a zis: Rogu-te, dar, părinte, să-1 trimiţi în 
casa tatălui meu - Luca 16,27 

Iar el a zis: Toate acestea le-am păzit din tine
reţile mele - Luca 18,21 

Iar El a zis: Vai şi vouă, învăţătorilor de Lege! 
Că împovăraţi pe oameni cu sarcini anevoie 
de purtat, iar voi nu atingeţi sarcinile nici 
cel puţin cu un deget - Luca 11, 46 

Iar El a zis: Vedeţi să nu fiţi amăgiţi, căci mulţi 
vor veni întru numele Meu, zicând: Eu 
sunt, şi vremea s-a apropiat. Nu mergeţi 
după ei - Luca 21, 8 

Iar El i-a întrebat: Cum se zice, dar, că Hristos 
. este Fiul lui David? - Luca 20, 41 

Iar el i-a zis acesteia: Să ai şi tu stăpânire peste 
cinci cetăţi -Luca 19,19 

Iar el I-a zis: Doamne, cu Tine sunt gata să 
merg şi în temniţă şi la moarte - Luca 22,33 
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Iar El i-a zis: Drept ai judecat - Luca 7, 43 
Iar El i-a zis: Drept ai răspuns; fă aceasta şi vei 

trăi - Luca 10, 28 
Iar El i-a zis: îndrăzneşte, fiică, credinţa ta te-a 

mântuit. Mergi în pace - Luca 8, 48 
Iar El i-a zis: Lasă morţii să-şi îngroape morţii 

lor, iar tu mergi de vesteşte împărăţia lui 
Dumnezeu - Luca 9, 60 

Iar El i-a zis: Omule, cine M-a pus pe Mine judecă
tor sau împărţitor peste voi? - Luca 12,14 

Iar El i-a zis: Un om oarecare a făcut cină mare 
şi a chemat pe mulţi - Luca 14, 16 

Iar El le-a poruncit să nu spună nimănui ce 
s-a întâmplat - Luca 8,56 

Iar El le-a zis: Cele ce sunt cu neputinţă la oameni 
sunt cu putinţă la Dumnezeu - Luca 18,27 

Iar El le-a zis: Iată, când veţi intra în cetate, vă 
va întâmpina un om ducând un urcior cu apă; 
mergeţi după el în casa în care va intra -
Luca 22,10 

Iar El le-a zis: Regii neamurilor domnesc peste 
ele şi cei ce le stăpânesc se numesc binefă
cători - Luca 22,25 

Iar El le-a zis: Siliţi-vă să intraţi prin poarta 
cea strâmtă, că mulţi, zic vouă, vor căuta să 
intre şi nu vor putea - Luca 13,24 

Iar el s-a lepădat, zicând: Femeie, nu-L cunosc -
Luca 22, 57 

Iar El Se retrăgea în locuri pustii şi Se ruga -
Luca 5,16 

Iar el, auzind acestea, s-a întristat, căci era 
foarte bogat - Luca 18, 23 

Iar El, certându-i, le-a poruncit să nu spună 
nimănui aceasta - Luca 9, 21 

Iar El, fiind în chin de moarte, mai stăruitor Se 
ruga. Şi sudoarea Lui s-a făcut ca picături de 
sânge care picurau pe pământ - Luca 22,44 

Iar El, intrând în corabie, S-a înapoiat - Luca 8,37 
Iar El, întorcându-Se, i-a certat şi le-a zis: Nu ştiţi, 

oare, fiii cărui duh sunteţi? Căci Fiul Omului 
n-a venit ca să piardă sufletele oamenilor, ci 
ca să le mântuiască - Luca 9,55 

Iar El, punându-Şi mâinile pe fiecare dintre 
ei, îi făcea sănătoşi - Luca 4, 40 

Iar El, răspunzând, a zis către ei: Mama Mea şi 
fraţii Mei sunt aceştia care ascultă cuvântul 
lui Dumnezeu şi-1 îndeplinesc - Luca 8,21 

Iar El, răspunzând, a zis către ei: Vă voi întreba şi 
Eu pe voi un cuvânt - Luca 20,3 

Iar el, răspunzând, a zis: Doamne, lasă-1 şi anul 
acesta, până ce îl voi săpa împrejur şi voi 
pune gunoi - Luca J3 ,8 

Iar el, răspunzând, a zis: Să iubeşti pe Domnul 
Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot 
sufletul tău şi din toată puterea ta şi din tot 
cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine 
însuţi - Luca 10,27 

Iar El, scoţând pe toţi afară şi apucând-o de 
mână, a strigat, zicând: Copilă, scoală-te! -
Luca 8,54 

Iar El, sculându-Se, a certat vântul şi valul apei 
şi ele au încetat şi s-a făcut linişte - Luca 8,24 

Iar El, trecând prin mijlocul lor, S-a dus -
Luca 4, 30 

Iar ele erau: Măria Magdalena şi Ioana şi Măria 
lui lacov şi celelalte împreună cu ele, care 
ziceau către Apostoli acestea - Luca 24,10 

Iar Eu M-am rugat pentru tine să nu piară 
credinţa ta. Şi tu, oarecând, întorcându-te, 
întăreşte pe fraţii tăi - Luca 22, 32 

Iar Eu, în mijlocul vostru, sunt ca unul ce 
slujeşte - Luca 22, 27 

Iar fariseii şi cărturarii au început să cârtească, 
zicând: Cine e Acesta care grăieşte hule? 
Cine poate să ierte păcatele decât unul 
Dumnezeu? - Luca 5,22 

Iar fariseii şi învăţătorii de Lege au călcat voia 
lui Dumnezeu în ei înşişi, nebotezându-se 
de el - Luca 7, 30 

Iar fariseul s-a mirat văzând că El nu S-a spălat 
înainte de masă - Luca 11,38 

Iar făcându-se ziuă, a ieşit şi S-a dus într-un loc 
pustiu; şi mulţimile il căutau şi au venit 
până la El, şi-L ţineau să nu plece de la ei -
Luca 4,42 

Iar fiul cel mare era la ţarină. Şi când a venit şi s-a 
apropiat de casă, a auzit cântece şi jocuri -
Luca 15, 25 

Iar iconomul a zis în sine: Ce voi face că stăpânul 
meu ia iconomia de la mine? Să sap, nu pot; 
să cerşesc mi-e ruşine - Luca 26,3 

Iar ieşind El de acolo, cărturarii şi fariseii au 
început să-L urască groaznic şi să-L silească 
să vorbească despre multe - Luca 11, 53 

Iar Iisus a certat pe duhul cel necurat şi a vindecat 
pe copil şi l-a dat tatălui lui - Luca 9,42 

Iar Iisus a zis către ei: Puteţi, oare, să faceţi pe 
fiii nunţii să postească, cât timp Mirele este 
cu ei? - Luca 5,34 

Iar Iisus a zis către el: Ce este scris în Lege? 
Cum citeşti? - Luca 10, 26 

Iar Iisus a zis către el: Nimeni care pune mâna 
pe plug şi se uită îndărăt nu este potrivit 
pentru împărăţia lui Dumnezeu - Luca 9,62 
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Iar Iisus a zis către el: Nu-1 opriţi; căci cine nu 
este împotriva voastră este pentru voi -
Luca 9,50 

Iar Iisus a zis: S-a atins de Mine cineva. Căci 
am simţit o putere care a ieşit din Mine -
Luca 8, 46 

Iar Iisus cunoscând gândurile lor, răspunzând a 
zis către ei: Ce cugetaţi în inimile voastre? -
Luca 5,22 

Iar Iisus i-a chemat la Sine, zicând: Lăsaţi 
copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci 
împărăţia Iui Dumnezeu este a unora ca 
aceştia - Luca 18,16 

Iar Iisus i-a poruncit să nu spună nimănui, ci, 
mergând, arată-te preotului şi, pentru 
curăţirea ta, du jertfa, precum a orânduit 
Moise, spre mărturie lor - Luca 5,14 

Iar Iisus i-a zis: Iuda, cu sărutare vinzi pe Fiul 
Omului? - Luca 22,48 

Iar Iisus i-a zis: Pentru ce Mă numeşti bun? 
Nimeni nu este bun, decât unul Dumnezeu -
Luca 18,19 

Iar Iisus i-a zis: Zic ţie, Petre, nu va cânta astăzi 
cocoşul, până ce de trei ori te vei lepăda de 
Mine, că nu Mă cunoşti - Luca 22, 34 

Iar Iisus mergea cu ei - Luca 7, 6 
Iar Iisus zicea: Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu 

ce fac. Şi împărţind hainele Lui, au aruncat 
sorţi - Luca 23,34 

Iar Iisus, auzind acestea, S-a mirat de el şi, 
întorcându-Se, a zis mulţimii care venea 
după El: Zic vouă că nici în Israil n-am aflat 
atâta credinţă - Luca 7,9 

iar Iisus, cunoscând cugetul inimii lor, a luat 
un copil, l-a pus lângă Sine... - Luca 9,47 

Iar Iisus, luând cele cinci pâini şi cei doi peşti şi 
privind la cer, le-a binecuvântat, a frânt şi a 
dat ucenicilor, ca să pună mulţimii înainte -
Luca 9,16 

Iar Iisus, plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan 
şi a fost dus de Duhul în pustie - Luca 4,1 

Iar Iisus, răspunzând, a zis: O, neam necredincios 
şi îndărătnic! Până când voi fi cu voi şi vă 
voi suferi? - Luca 9,41 

Iar Iisus, răspunzând, a zis: Un om cobora de 
la Ierusalim la lerihon, şi a căzut între 
tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat şi l-au 
rănit, au plecat, lăsându-1 aproape mort -
Luca 10,30 

Iar Iisus, văzând-o, a chemât-o şi i-a zis: 
Femeie, eşti dezlegată de neputinţa ta -
Luca 13,12 

Iar Ioan, răspunzând, a zis: învăţâtorule, am 
văzut pe unul care, în numele Tău, scoate 
demoni şi l-am oprit, pentru că nu-Ţi 
urmează împreună cu noi - Luca 9,49 

Iar Iosif şi mama lui se mirau de ceea ce se 
vorbea despre Prunc - Luca 2, 33 

Iar Irod a zis: Lui Ioan eu i-am tăiat capul. Cine 
este dar Acesta despre care aud asemenea 
lucruri? Şi căuta să-L vadă - Luca 9, 9 

Iar Irod tetrarhul, mustrat fiind de el pentru 
Irodiada, femeia lui Filip, fratele său, şi pentru 
toate relele pe care Ie-a făcut - Luca 3,19 

Iar Irod, împreună cu ostaşii săi, batjocorindu-L 
şi luându-L în râs, L-a îmbrăcat cu o haină 
strălucitoare şi L-a trimis la Pilat-Luca 23,11 

Iar Irod, văzând pe Iisus, s-a bucurat foarte, că 
de multă vreme dorea să-L cunoască pentru 
că auzise despre El, şi nădăjduia să vadă 
vreo minune săvârşită de El - Luca 23, 8 

Iar în a şasea lună a fost trimis îngerul Gavriil 
de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, 
al cărei nume era Nazaret - Luca 1,26 

Iar în altă sâmbătă, a intrat El în singogă şi 
învăţa. Şi era acolo un om a cărui mână 
dreaptă era uscată - Luca 6, 6 

Iar în orice casă veţi intra, întâi ziceţi: Pace 
casei acesteia - Luca 10,5 

Iar în prima zi de după sâmbătă (duminica), 
foarte de dimineaţă, au venit ele la mormânt, 
aducând miresmele pe care le pregătiseră -
Luai 24, 2 

Iar în sinagogă era un om, având duh de demon 
necurat, şi a strigat cu glas tare - Luca 4,33 

Iar în ziua în care a ieşit Lot din Sodoma a 
plouat din cer foc şi pucioasă şi i-a nimicit 
pe toţi - Luca 17,29 

Iar îngerul a zis către el: Nu te teme, Zaharia, 
pentru că rugăciunea ta a fost ascultată şi 
Elisabeta, femeia ta, îţi va naşte un fiu şi-1 
vei numi Ioan - Luca 1,23 

Iar îngrămădindu-se mulţimile, El a început a 
zice: Neamul acesta este un neam viclean; 
cere semn dar semn nu i se va da decât 
semnul Proorocului Ionâ - Luca 12,29 

Iar lucrătorii, văzându-1, s-au vorbit între ei, 
zicând: Acesta este moştenitorul; să-1 omoram 
ca moştenirea să fie a noastră - Luca 20,14 

Iar mai-marele sinagogii, mâniindu-se că Iisus a 
vindecat-o sâmbăta, răspunzând, zicea 
mulţimii: Şase zile sunt în care trebuie să se 
lucreze; venind deci într-acestea, vindecaţi-vă, 
dar nu în ziua sâmbetei! - Luai 13,14 
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Iar mama Lui a zis către FJ: Fiule de ce ne-ai 
făcut nouă aşa? Iată, tatăl Tău şi eu Te-am 
căutat îngrijoraţi - Luca 2,48 

Iar mama Lui păstra în inima ei toate aceste 
cuvinte - Luca 2,51 

Iar Măria păstra toate aceste cuvinte, punându-le 
în inima sa - Luca 2.19 

Iar Marta se silea cu multă slujire şi, apropi
indu-se, a zis: Doamne au nu socoteşti că sora 
mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i deci 
să-mi ajute - Luca 10,40 

Iar mulţimile, aflând, au mers după El şi El, 
primindu-le, le vorbea despre împărăţia lui 
Dumnezeu, iar pe cei ce aveau trebuinţă de 
vindecare, îi făcea sănătoşi - Luca 9,11 

Iar noi nădăjduiam că El este Cel Ce avea să 
izbăvească pe Israil; şi, cu toate acestea, astăzi 
este a treia zi de când s-au petrecut acestea -
Luca 24,21 

Iar numele fecioarei era Măria - Luca 1,27 
Iar oamenii vor muri de frică şi de aşteptarea 

celor ce au să vină peste lume, căci puterile 
cerurilor se vor clătina - Luca 21,26 

Iar ochii tuturor din sinagogă erau aţintiţi 
asupra Lui - Luca 4,20 

Iar oricine Mă va primi pe Mine, primeşte pe Cel 
_ Ce M-a.trimis.pe Mine. Căci cel ce este mai mic 

Iar păsările cerului s-au sălăşluit în ramurile lui -
Luca 13,19 

Iar păzitorii văzând ce s-a întâmplat, au fugit şi 
au vestit în cetate şi prin sate - Luca 8,34 

Iar pe acei vrăjmaşi ai mei, care n-au voit să 
domnesc peste.ei, aduceţi-i aici şi tăiaţi-i în 
faţa mea - Luca 19,27 

Iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi - Luca 10,27 
Iar pe când mergea El, aşterneau hainele lor pe 

cale - Luca 19,36 
Iar Petru a zis: Iată, noi, lăsând toate ale noastre, 

am urmat Ţie - Luca 18,28 
Iar Petru îl urma de departe - Luca 22,54 
Iar Petru şi cei ce erau cu El erau îngreuiaţi de 

somn; şi deşteptându-se, au văzut slava Lui 
şi pe cei doi bărbaţi stând cu El - Luca 9,32 

Iar Petru, răspunzând, a zis: Hristosul lui 
Dumnezeu - Luca 9,20 

Iar Pilat L-a întrebat, zicând: Tu eşti regele 
Iudeilor? Iar El răspunzând, a zis: Tu zici -
Luca 23,3 

Iar pilda aceasta înseamnă: Sămânţa este 
cuvântul lui Dumnezeu -Luca 8,11 

Iar pleava o va arde cu foc nestins - Luca 3,17 

Iar poporul fiind în aşteptare şi întrebându-se 
toţi despre Ioan în cugetele lor: Nu cumva 
el este Hristosul? - Luca 3,15 

Iar Simon Petru, văzând aceasta, a căzut la 
genunchii lui Iisus, zicând: Ieşi de la mine, 
Doamne, că sunt om păcătos - Luca 5.8 

Iar sluga aceea care a ştiut voia stăpânului şi 
nu s-a pregătit, nici n-a făcut după voia lui, 
va fi bătută mult - Luca 12,47 

Iar sluga unui sutaş, care era la el în cinste, fiind 
bolnavă, era să moară - Luca 7,2 

Iar soacra lui Simon era prinsă de friguri rele şi 
L-au rugat pentru ea - Luca 4,38. 

Iar sutaşul, văzând cele ce s-au făcut, a slăvit pe 
Dumnezeu, zicând: Cu adevărat, Omul acesta 
drept a fost - Luca 23,47 

Iar toată mulţimea poporului, în timpul tămâ
ierii era afară şi se ruga - Luca 1,10 

Iar toţi au rămas uimiţi de mărirea lui Dumnezeu. 
Şi mirându-se toţi de toate câte făcea, a zis către 
ucenicii Săi - Luca 9,43 

Iar tu, pruncule, Prooroc al Celui Preaînalt te vei 
chema, că vei merge înaintea feţei Domnului, 
ca să găteşti căile Lui - Luca 1, 76 

Iar turma s-a aruncat de pe ţărm în lac şi s-a 
înecat - Luca 8,33 

Iar rrnJnger din Cer s-a arătat Lui şj-L întărea -
Luca 22,43 

Iar un samarinean, mergând pe cale a venit la 
el şi, văzându-1 i s-a făcut milă - Luca 10,33 

Iar un sărac, anume Lazăr, zăcea înaintea porţii 
lui, plin de bube - Luca 16, 20 

Iar unii dintre cărturari, răspunzând, au zis: 
învăţătorule, bine ai zis - Luca 20,39 

Iar unii dintre ei au zis: Cu Beelzebul, căpetenia 
demonilor, scoate pe demoni - Luca 11,15 

Iar unii dintre noi s-au dus la mormânt şi au 
găsit aşa precum spuseseră femeile, dar pe 
El nu L-au văzut - Luca 24, 24 

Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a 
întors cu glas mare slăvind pe Dumnezeu -
Luca 17,15 

Iar unul dintre făcătorii de rele răstigniţi, îl hulea 
zicând: Nu eşti tu Hristosul? Mântuieşte-Te 
pe Tine însuţi şi pe noi - Luca 23,39 

Iar vameşul, departe stând, nu voia nici ochii 
să-şi ridice către cer, ci-şi bătea pieptul, zi
când: Dumnezeule, milostiv fii mie, păcăto
sului - Luca 18,13 

Iar vouă celor ce ascultaţi vă spun: Iubiţi pe 
vrăjmaşii voştri, faceţi bine celor ce vă urăsc 
pe voi - Luca 6,27 

http://M-a.trimis.pe
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Iar Zaheu, stând, a zis către Domnul: Iată, 
jumătate din averea mea, Doamne, o dau 
săracilor şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu 
ceva, întorc împătrit - Luca 19,8 

Iar, după ce trimişii lui Ioan au plecat, El a 
început să vorbească mulţimilor despre 
Ioan: Ce aţi ieşit să priviţi în pustie? Oare 
trestie clătinată de vânt? - Luca 7,24 

Iar, ei, ducându-se, au aflat precum le spusese 
şi au pregătit Pastile - Luca 22,33 

Iată a ajuns la voi împărăţia lui Dumnezeu -
Luca 11,20 

Iată a venit un bărbat, al cărui nume era Iair şi 
care era mai-marele sinagogii. Şi căzând la 
picioarele lui Iisus, îl ruga să intre în casa 
lui - Luca 8,41 

Iată de atâţia ani îţi slujesc şi niciodată n-am 
călcat porunca ta Şi mie niciodată nu mi-ai dat 
un ied, ca să mă veselesc cu prietenii mei -
Luca 15,29 

Iată doi bărbaţi au stat înaintea lor, în veşminte 
strălucitoare - Luca 24,4 

Iată doi bărbaţi vorbeau cu El, care erau Moise 
şi Ilie - Luca 9,30 

Iată Elisabeta, rudenia ta, a zămislit şi ea fiu la 
bătrâneţea ei şi aceasta este a şasea lună 
pentru ea, cea numită stearpă - Luca 1,36 

Iată era în cetate o femeie păcătoasă şi, aflând 
că sade la masă, în casa fariseului, a adus 
un alabastru cu mir - Luca 7,37 

Iată era un om în Ierusalim, cu numele Simeon; 
şi omul acesta era drept şi temător de 
Dumnezeu, aşteptând mângâierea lui Israil, 
şi Duhul Sfânt era asupra lui - Luca 2,25 

Iată este acolo; iată, aici; nu vă duceţi şi nu vă 
luaţi după ei - Luca 17,23 

Iată Eu trimit peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; 
voi însă şedeţi în cetate, până ce vă veţi 
îmbrăca cu putere de Sus - Luca 24,49 

Iată îngerul Domnului a stătut lângă ei şi slava 
Domnului a strălucit împrejurul lor, şi ei 
s-au înfricoşat.cu frică mare - Luca 2,9 

Iată ne suim la Ierusalim şi se vor împlini toate 
cele scrise prin Prooroci despre Fiul Omului -
Luca 18,31 

Iată nişte bărbaţi aduceau pe pat un om care 
era slăbănog şi căutau să-1 ducă înăuntru şi 
să-1 pună înaintea Lui - Luca 5,18 

Iată o femeie care avea de optsprezece ani un duh 
de neputinţă şi care era gârbovă, de nu putea 
să se ridice în sus nicidecum - Luat 13,11 

Iată o mulţime şi cel ce se numea Iuda, unul 
dintre cei doisprezece, venea în fruntea lor. 
Şi el s-a apropiat de Iisus, ca să-L sărute -
Luca 22,47 

Iată om mâncăcios şi băutor de vin, prieten al 
vameşilor şi al păcătoşilor! - Luca 7, 34 

Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul 
tău! Şi îngerul a plecat de la ea - Luca 1,38 

Iată trimit înaintea feţei Tale pe îngerul Meu, 
care va găti calea Ta, înaintea Ta - Luca 7,27 

Iată un bărbat din mulţime a strigat, zicând: 
învăţătorule, rogu-mă Ţie, caută spre fiul 
meu, că îl am numai pe el - Luca 9,38 

Iată un bărbat, cu numele Zaheu, şi acesta era mai-
marele vameşilor şi era bogat - Luca 19,2 

Iată un duh îl apucă şi îndată strigă şi-1 zguduie 
cu spume şi abia pleacă de la el, după ce l-a 
zdrobit -Luca 9,39 

Iată un învăţător de Lege s-a ridicat, ispitindu-1 
şi zicând: învăţătorule, ce să fac ca să moşte
nesc viaţa de veci? - Luca 10,25 

Iată un om bolnav de idropică era înaintea Lui -
Luca 14,2 

Iată un om plin de lepră; văzând pe Iisus, a căzut 
cu faţa la pământ şi I s-a rugat zicând: 
Doamne, dacă voieşti, poţi să mă curăţeşti -
Luca 5,12 

Iată vei fi mut şi nu vei putea să vorbeşti până 
în ziua când vor fi acestea, pentru că n-ai 
crezut în cuvintele mele - Luca 1, 20 

lată vei lua în pântece şi vei naşte Fiu şi vei 
chema numele lui Iisus - Luca 1,32 

Iată vi se lasă casa voastră pustie, că adevărat 
grăiesc vouă: Nu Mă veţi mai vedea până ce 
va veni vremea când veţi zice: Binecuvântat 
este Cel Ce vine întru numele Domnului! -
Luca 13,35 

Iată, Acesta este pus spre căderea şi spre ridica
rea multora din Israil şi ca un semn care va 
stârni împotriviri - Luca 2, 34 

Iată, alung demoni şi fac vindecări, astăzi şi 
mâine, iar a treia zi voisfârşi - Luca 13, 32 

Iată, când veţi intra în cetate, vă va întâmpina 
un om ducând un urcior cu apă; mergeţi 
după el în casa în care va intra - Luca 22,10 

Iată, cei ce poartă haine scumpe şi petrec în 
desfătare sunt în casele regilor - Luca 7,25 

Iată, cum veni la urechile mele glasul salutării 
tale, pruncul a săltat de bucurie în pântecele 
meu - Luca 1,44 

Iată, de acum mă vor ferici toate neamurile -
Luca 1,48 
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Iată, Eu vă trimit ca pe nişte miei în mijlocul 
lupilor -Luca 10,3 

Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau 
săracilor şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu 
ceva, întorc împătrit - Luca 19,8 

Iată, mai mult decât Ionâ este aici - Luca 11,32 
Iată, mai mult decât Solomon este aici -

Luca 11,31 
Iată, noi, lăsând toate ale noastre, âm urmat Ţie -

Luca 18,28 
lată, plata voastră multă este în Cer; pentru că tot 

aşa făceau Proorocilor părinţii lor - Luca 6,23 
Iată, sunt unii de pe urmă care vor fi întâi, şi sunt 

alţii întâi care vor fi pe urmă - Luca 13,30 
Iată, tatăl Tău şi eu Te-am căutat îngrijoraţi -

Luca 2,48 
Iată, trei ani sunt de când vin şi caut rod în 

smochinul acesta şi nu găsesc. Taie-1; de ce 
să ocupe locul în zadar? - Luca 13, 7 

Iată, v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste 
scorpii, şi peste toată puterea vrăjmaşului, şi 
nimic nu vă va vătăma - Luca 10,19 

Iau ce nu am pus şi secer ce nu am semănat -
Luca 19,22 

I-au pus numele Iisus, cum a fost numit de 
înger, mai înainte de a zămisli în pântece -
Luca 2,21 

Iei ce nu ai pus şi seceri ce nu ai semănat - Luca 
19,21 

Iertate îţi sunt păcatele - Luca 5,20; 7,48 
Iertate sunt păcatele ei cele multe, căci mult a 

iubit - Luca 7,47 
Iertaţi şi veţi fi iertaţi - Luca 6,37 
Ierusalime, Ierusalime, care omori pe Prooroci şi 

ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine, de câte ori 
am voit să adun pe fiii tăi, cum adună pasărea 
puii săi sub aripi, dar n-aţi voit - Luca 13,34 

Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, 
pânăcesevor împlini vremurile neamurilor -
Luca 21,24 

Ieşi de la mine, Doamne, că sunt om păcătos -
Luca 5,8 

Ieşi îndată în pieţele şi uliţele cetăţii, şi pe 
săraci, şi pe neputincioşi, şi pe orbi, şi pe 
şchiopi adu-i aici - Luca 14,21 

Ieşi la drumuri şi la garduri şi sileşte să intre, 
ca să mi se umple casa - Luca 14,23 

Ieşi şi du-Te de aici, că Irod vrea să Te ucidă -
Luca 13,31 

Ieşind demonii din om, au intrat în porci, iar 
turma s-a aruncat de pe ţărm în lac şi s-a 
înecat - Luca 8,33 

Ieşind El de acolo, cărturarii şi fariseii au 
început să-L urască groaznic şi să-L silească 
să vorbească despre multe - Luca 11,53 

Ieşind pe uscat, L-a întâmpinat un bărbat din 
cetate, care avea demon şi care de multă 
vreme nu mai punea haină pe el şi în casă 
nu mai locuia, ci prin morminte - Luca 8,27 

Ieşit-a semănătorul să semene sămânţa sa. Şi 
semănând el, una a căzut lângă drum şi a 
fost călcată cu picioarele şi păsările cerului 
au mâncat-o - Luca 8,5 

Iisus a certat pe duhul cel necurat şi a vindecat 
pe copil şi l-a dat tatălui lui - Luca 9, 42 

Iisus a ieşit la munte ca să Se roage şi a petrecut 
noaptea în rugăciune - Luca 6,12 

Iisus a început să vorbească întâi către ucenicii 
Săi: Feriţi-vă de aluatul fariseilor, care este 
făţărnicia - Luca 12,1 

Iisus a poruncit să-1 aducă la El; şi apropindu-se 
l-a întrebat... - Luca 18,40 

Iisus a zis către ei: Puteţi, oare, să faceţi pe fiii 
nunţii să postească, cât timp Mirele este cu 
ei?-Luca 5,34 

Iisus a zis către ei: Vă întreb pe voi, ce se cade a 
face sâmbăta: a face bine sau a face rău? A 
scăpa un suflet sau a-1 pierde? - Luca 6, 9 

Iisus a zis către el: Ce este scris în Lege? Cum 
citeşti? - Luca 10,26 

Iisus a zis către el: Nu-1 opriţi; căci cine nu este 
împotriva voastră este pentru voi - Luca 9,50 

Iisus a zis către el: Simone, am să-ţi spun ceva. 
învăţătorule, spune, zise el... - Luca 7, 40 

Iisus a zis: Cât de greu vor intra cei ce au averi 
în împărăţia lui Dumnezeu! - Luca 18, 24 

Iisus a zis: S-a atins de Mine cineva. Căci am simţit 
o putere care a ieşit din Mine - Luca 8,46 

Iisus cunoscând gândurile lor, răspunzând a zis 
către ei: Ce cugetaţi în inimile voastre? -
Luca 5,22 ' 

Iisus i-a chemat la Sine, zicând: Lăsaţi copiii să vi
nă la Mine şi nu-i opriţi, căci împărăţia lui 
Dumnezeu este a unora ca aceştia - Luca 18,16 

Iisus i-a poruncit să nu Spună nimănui, ci, 
mergând, arată-te preotului şi, pentru 
curăţirea ta, du jertfa - Luca 5,14 

Iisus i-a zis: Adevărat grăiesc ţie, astăzi vei fi 
cu Mine în rai - Luca 23,43 

Iisus i-a zis: Iiida, cu sărutare vinzi pe Fiul 
Omului? - Luca 22,48 

Iisus i-a zis: încă una îţi lipseşte: Vinde toate câte 
ai sile împarte săracilor, şi vei avea comoară 
în Ceruri; şi vino şi urmează Mie - Luca 18,22 
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Iisus i-a zis: Mergi înapoia Mea, satano, căci scris 
este: Domnului Dumnezeului tău să te mchini 
şi numai Lui Unuia să-I slujeşti - Luca 4,8 

Iisus i-a zis: Mergi şi fă şi tu asemenea -
Luca 10,37 

Iisus i-a zis: Pentru ce Mă numeşti bun? Nimeni nu 
este bun, decât unul Dumnezeu - Luca 18,19 

Iisus i-a zis: S-a spus: Să nu ispiteşti pe Domnul 
Dumnezeul tău - Luca 4,12 

Iisus i-a zis: Vezi! Credinţa ta te-a mântuit -
Luca 18,42 , 

Iisus i-a zis: Zic ţie, Petre, nu va cânta astăzi 
cocoşul, până ce de trei ori te vei lepăda de 
Mine, că nu Mă cunoşti - Lwca 22,34 

Iisus însă i-a dat drumul - Luca 8, 38 
Iisus însuşi era ca de treizeci de ani când a 

început să propovăduiască - Luca 3,23 
Iisus însuşi, apropiindu-Se, mergea împreună 

cu ei - Luca 24,15 
Iisus le-a zis: De ce sunteţi tulburaţi şi pentru 

ce se ridică astfel de gânduri în inima 
voastră? -Luca 24,38 

Iisus mergea prin semănături şi ucenicii Lui 
smulgeau spice, le frecau cu mâinile şi 
mâncau - Luca 6,1 

Iisus sporea cu vârsta şi cu harul la Dumnezeu 
şi la oameni - Luca 2,52 

Iisus umbla prin cetăţi şi prin sate, propovăduind 
şi binevestind împărăţia lui Dumnezeu, şi cei 
doisprezece erau cu El - Luca 8,1 

Iisus zicea: Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac. 
Şi împărţind hainele Lui, âu aruncat sorţi -
Luca 23,34 

Iisus, auzind acestea, S-a mirat de el şi, întor-
cându-Se, a zis mulţimii care venea după 
El: Zic vouă că nici în Israil n-am aflat atâta 
credinţă - Luca 7, 9 

Iisus, auzind, i-a răspuns: Nu te teme; crede 
numai şi se va izbăvi - Luca 8,50 

Iisus, cunoscând cugetul inimii lor, a luat un 
copil, l-a pus lângă Sine... - Luca 9,47 

Iisus, cunoscând vicleşugul lor, a zis către ei: 
De Ce Mă ispitiţi? - Luca 20,23 

Iisus, luând cele cinci pâini şi cei doi peşti şi 
privind la cer, le-a binecuvântat, a frânt şi a 
dat ucenicilor, ca să pună mulţimii înainte -
Luca 9,16 

Iisus, plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan 
şi a fost dus de Duhul în pustie - Luca 4,1 

Iisus, răspunzând a zis: Lăsaţi, până aici. Şi 
atingându-Se de urechea lui l-a vindecat -
Luca 22,51 

Iisus, răspunzând, a zis către ei: N-au trebuinţă de 
doctor cei sănătoşi ci cei bolnavi - Luca 5,31 

Iisus, răspunzând, a zis către ei: Oare n-aţi citit 
ce a făcut David, când a flămânzit el şi cei 
ce erau cu el? - Luca 6, 3 

Iisus, răspunzând, a zis: O, neam necredincios 
şi îndărătnic! Până când voi fi cu voi şi vă 
voi suferi? Adu aici pe fiul tău - Luca 9, 41 

Iisus, răspunzând, a zis: Un om cobora de la 
Ierusalim la lerihon, şi a căzut între tâlhari, 
care, după ce l-au dezbrăcat şi l-au rănit, au 
plecat, lăsându-1 aproape mort - Luca 10,30 

Iisus, strigând cu glas tare, a zis: Părinte, în 
mâinile Tale încredinţez duhul Meu. Şi 
aceasta zicând, Şi-a dat duhul - Luca 23,46 

Iisus, văzând-o, a chemat-o şi i-a zis: Femeie, 
eşti dezlegată de neputinţa ta - Luca 13,12 

Iisuse, Fiul lui David, fie-Ţi milă de mine! -
Luca 18,38 

Iisuse, învăţătorule, fie-Ţi milă de noi! -
Luca 27,13 

Intrând în casa fariseului, a şezut la masă -
Luca 7,36 

Intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce eşti 
plină de har, Domnul este cu tine. Binecu
vântată eşti tu între femei - Luca 1,28 

Intrând într-un sat, L-au întâmpinat zece leproşi 
care stăteau departe - Luca 17,12 

Intrând, nu au găsit trupul Domnului Iisus -
Luca 24,3 

Ioan Botezătorul ne-a trimis la Tine, zicând: 
Tu eşti Cel Ce va să vină sau să aşteptăm 
pe altul? - Luca 7, 20 

Ioan este numele lui - Luca 1, 63 
Ioan le zicea: Cel ce are două haine să dea celui 

ce nu are şi cel ce are bucate să facă asemenea-
Luca 3,11 

Ioan, răspunzând, a zis: învăţătorule, am văzut 
pe unul care, în numele Tău, scoate demoni 
şi l-am oprit, pentru că nu-Ţi urmează împre
ună cu noi - Luca 9,49 

Ioana lui Huza, un iconom a lui Irod, şi Suzana 
şi multe altele care le slujeau din avutul 
lor - Luca 8, 3 

Iosif şi mama lui se mirau de ceea ce se vorbea 
despre Prunc - Luca 2,33 

Irod a zis: Lui Ioan eu i-am tăiat capul. Cine 
este dar Acesta despre care aud asemenea 
lucruri? Şi căuta să-L vadă - Luca 9, 9 

Irod şi Pilat s-au făcut prieteni unul cu altul, 
căci mai înainte erau în duşmănie între ei -
Luca 23, 22 
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Irod tetrarhul, mustrat fiind de el [Ioan] pentru 
Irodiada, femeia lui Filip, fratele său, şi pentru 
toate relele pe care le-a făcut - Luca 3,19 

Irod, văzând pe Iisus, s-a bucurat foarte, că de 
multă vreme dorea să-L cunoască pentru 
că auzise despre El, şi nădăjduia să vadă 
vreo minune săvârşită de El - Luca 23,8 

Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine celor ce 
vă urăsc pe voi - Luca 6, 27 

î 

îi învăţa sâmbăta - Luca 4, 31 
Ii voi face dreptate, ca să nu vină mereu să mă 

supere - Luca 18, 5 
îl întrebau ostaşii, zicând: Dar noi ce să facem? 

Şi le-a zis: Să nu asunriţi pe nimeni, nici 
să învinuiţi pe nedrept, şi să fiţi mulţumiţi 
cu solda voastră - Luca 3,14 

II luau în râs şi ostaşii care se apropiau, adu-
cându-I oţet - Luca 23,36 

împărăţia lui Dumnezeu nu va veni în chip 
văzut -Luca 17, 20 

împărăţia lui Dumnezeu se binevesteşte şi 
fiecare se sileşte spre ea - Luca 16,16 

împărăţia Lui nu va avea sfârşit - Luca 1,33 
In a şasea lună a fost trimis îngerul Gavriil de 

la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al 
cărei nume era Nazaret - Luca 1,26 

In această casă rămâneţi, mâncând şi bând cele 
ce vă vor da, căci vrednic este lucrătorul de 
plata sa. Nu vă mutaţi din casă în casă -
Luca 10,7 

în această noapte vor cere de la tine sufletul 
tău. Şi cele ce ai pregătit ale cui vor fi? -
Luca 12,20 

în acel ceas El a vindecat pe mulţi de boli şi de 
răni şi de duhuri rele şi multor orbi Ie-a 
dăruit vederea - Luca 7,21 

în acele zile, sculându-se Măria, s-a dus în 
grabă în ţinutul muntos, într-o cetate a 
seminţiei lui Iuda -Luca 1,39 

în acest ceas, El S-a bucurat în Duhul Sfânt si 
a zis: Te slăvesc pe Tine, Părinte, Doamne 
al cerului şi al pământului, că ai ascuns 
acestea de cei înţelepţi şi de cei pricepuţi 
şi le-ai descoperit pruncilor. Aşa Părinte, 
căci aşa a fost înaintea Ta, bunăvoinţa Ta -

' Luca 10, 21 
în aceste zile nu a mâncat nimic; şi sfârşindu-se 

ele, a flămânzit - Luca 4,2 

în al cincisprezecelea an al domniei Cezarului 
Tiberiu, pe când Ponţiu Pilat era procuratorul 
Iudeii, Irod, tetrarh al Galileii, Filip, fratele 
său, tetrarh al Ituriei şi al ţinutului Traho-
nitidei, iar Lisanias, tetrarh al Abileniei -
Luca 3,1 

în altă sâmbătă, a intrat El în singogă şi învăţa 
Şi era acolo un om a cărui mână dreaptă era 
uscată - Luca 6, 6 

în ceasul acela au venit la El unii din farisei, 
zicându-I: Ieşi şi du-Te de aici, că Irod vrea 
să Te ucidă - Luca 13,31 

în ceasul în care nu gândiţi Fiul Omului va veni -
Luca 12, 40 

în noaptea aceea vor fi doi într-un pat; unul va 
fi luat, iar celălalt va fi lăsat - Luca 17,34 

în orice casă veţi intra, acolo să rămâneţi şi de 
acolo să plecaţi - Luca 9,4 

în orice casă veţi intra, întâi ziceţi: Pace casei 
acesteia - Luca 10,5 

în orice cetate veţi intra şi vă vor primi, mâncaţi 
cele ce vă vor pune înainte - Luca 10,8 

în sinagogă era un om, având duh de demon 
necurat, şi a strigat cu glas tare - Luca 4,33 

în toate zilele fiind cu voi în templu, n-aţi întins 
mâinile asupra Mea. Dar acesta este ceasul 
vpstru şi stăpânirea întunericului - Luca 22,53 

în tot ţinutul muntos al Iudeii s-au vestit toate 
aceste cuvinte - Luca 1, 65 

în ţinutul acela erau păstori, stând pe câmp şi 
făcând de strajă noaptea împrejurul turmei 
lor -Luca 2,8 

în zilele acelea a ieşit poruncă de la Cezarul 
August să se înscrie toată lumea - Luca 2,1 

în zilele acelea, Iisus a ieşit la munte ca să Se 
roage şi a petrecut noaptea în rugăciune 
către Dumnezeu - LHOJ 6,12 

în zilele arhiereilor Anna şi Caiafa, a fost cu
vântul lui Dumnezeu către Ioan, fiul lui 
Zaharia, în pustie - Lwca 3,2 

în ziua aceea, cel care va fi pe acoperişul casei, 
şi lucrurile lui în casă, să nu se coboare ca 
să le ia; de asemenea, cel ce va fi în ţarină să 
nu se întoarcă înapoi - Luca 17,31 

în ziua următoare, când s-au coborât din munte, 
L-a întâmpinat mulţime multă - Luca 9,37 

încă şi alte multe îndemnând, propovăduia 
poporului vestea cea bună - Luca 3,18 

încă una îţi lipseşte: Vinde toate câte ai şi le 
împarte săracilor, şi vei avea comoară în 
Ceruri; şi vino şi urmează Mie - Luca 18,22 
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încă vorbind El, a venit cineva de la mai-marele 
sinagogii, zicând: A murit fiica ta. Nu mai 
supăra pe învăţătorul - Luca 8,49 

închizând cartea şi dând-o slujitorului, a şezut, 
iar ochii tuturor din sinagogă erau aţintiţi 
asupra Lui - Luca 4,20 

îndată i s-a deschis gura şi limba şi vorbea, 
binecuvântând pe Dumnezeu - Luca 1,64 

îndată s-a dus lepra de pe el - Luca 5,13 
îndată s-a oprit curgerea sângelui ei - Luca 8,44 
îndată, ridicându-se înaintea lor, luând patul 

pe care zăcuse, s-a dus la casa sa, slăvind pe 
Dumnezeu - Luca 5,25 

îndrăzneşte, fiică, credinţa ta te-a mântuit. 
Mergi în pace - Luca 8,48 

îngerul Domnului a stătut lângă ei şi slava 
Domnului a strălucit împrejurul lor, şi ei 
s-au înfricoşat cu frică mare - Luca 2,9 

îngerul i-a zis: Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine 
şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru 
aceea şi Sfântul care Se va naşte din tine, Fiul 
lui Dumnezeu se va chema - Luca 1,35 

îngerul i-a zis: Nu te teme, Mărie, căci ai aflat 
har la Dumnezeu - Luca 3,30 

îngerul le-a zis: Nu vă temeţi. Căci, iată vă 
binevestesc vouă bucurie mare, care va fi 
pentru tot poporul - Luca 2,10 

îngerul, răspunzând, i-a zis: Eu sunt Gavriil, cel ce 
stă înaintea lui Dumnezeu. Şi am fost trimis să 
grăiesc către tine şi să-ţi binevestesc acestea -
Luca 1,19 

îngrămădindu-se mulţimile, El a început a zice: 
Neamul acesta este un neam viclean; cere 
semn dar semn nu i se va da decât semnul 
Proorocului Ionâ - Luca 12,29 

însă El ştia gândurile lor şi a zis omului care 
aveamâna uscată: Scoală-te şi stai în mijloc. 
El s-a sculat şi a stat - Luca 6, 8 

însă el, răspunzând, a zis tatălui său: Iată de atâţia 
ani îţi sluj esc şi niciodată n-am călcat porunca 
ta Şi mie niciodată nu mi-ai dat un ied, ca să 
mă veselesc cu prietenii mei - Luca 15,29 

însă şi astăzi şi mâine şi în ziua următoare merg, 
fiindcă nu este cu putinţă să piară Prooroc 
afară de Ierusalim - Luca 23,33 

întâi ziceţi: Pace casei acesteia - Luca 10,5 
întinde mâna ta - Luca 6,10 
întinzând EI mâna, S-a atins de lepros, zicând: 

Voiesc, fii curăţat! Şi îndată s-a dus lepra 
de pe el - Luca 5,13 

întoarce-te în casa ta şi spune cât bine ţi-a făcut 
ţie Dumnezeu - Luca 8,39 

întorcându-se Apostolii, I-au spus toate câte au 
făcut. Şi, luându-i cu Sine, S-a dus de o parte 
într-un loc pustiu, aproape de cetatea numi
tă Betsaida - Luca 9,10 

întorcându-se către femeie, a zis lui Simon: Vezi 
pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta şi 
apă pe picioare nu Mi-ai dat; ea însă, cu 
lacrimi, Mi-a udat picioarele şi le-a şters cu 
părul ei - Luca 7,44 

întorcându-se cei trimişi acasă, au găsit sluga 
sănătoasă - Luca 7,20 

întorcându-Se, Domnul a privit spre Petru; şi 
Petru şi-a adus aminte de cuvântul Domnului, 
cum îi zisese că, mai înainte de ă cânta cocoşul 
astăzi, tu te vei lepăda de Mine de trei ori -
Luca 22,61 

întreceinăscuţidin femei, nimeni nu este mai mare 
decât Ioan; dar cel mai mic în împărăţia lui 
Dumnezeu este mai mare decât el - Luca 7,28 

între voi să nu fie astfel, ci cel mai mare dintre 
voi să fie ca cel mai tânăr, şi căpetenia ca 
acela care slujeşte - Luca 22, 26 

într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu 
nu se temea şi de om nu se ruşina - Luca 18,2 

într-o sâmbătă, a doua după Paşti, Iisus mergea 
prin semănături şi ucenicii Lui smulgeau spice, 
le frecau cu mâinile şi mâncau - Luca 6,2 

într-una din zile a intrat în corabie cu ucenicii 
Săi şi a zis către ei: Să trecem de cealaltă 
parte a lacului. Şi au plecat - Luca 8,22 

într-una din zile Iisus învăţa şi de faţă şedeau 
farisei şi învăţători ai Legii, veniţi din toate 
satele Galileii, din ludeea şi din Ierusalim. 
Şi puterea Domnului se arăta în tămăduiri -

. Luca 5,17 
într-una din zile, pe când Iisus învăţa poporul 

în templu şi binevestea, au venit arhiereii şi 
cărturarii, împreună cu bătrânii - Lwca 20,1 

înţelepciunea a fost găsită dreaptă de către toţi 
fiii ei - Luca 7,35 

învăţa în sinagogile lor, slăvit fiind de toţi -
Luca 4,15 1 • • 

învăţătorul îţi zice: Unde este încăperea în 
care să mănânc Pastile cu ucenicii Mei? -
Luca 22,1.2 

învăţătorule, noi ce să facem? - Luca 3,12 
învăţătorule, acestea zicând, ne mustri şi pe 

noi! -Luca 11,45 ; 
învăţătorule, am văzut pe unul care, în numele 

Tău, scoate demoni şi l-am oprit, pentru că 
nu-Ţi urmează împreună cu noi - Luca 9,49 

învăţătorule, bine ai zis - Luca 20,39 
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învăţătorule, bine este ca noi să fim aici şi să 
facem trei colibe: una Ţie, una lui Moise şi 
una lui Ilie - Luca 9,33 

învăţătorule, când oare, vor fi acestea? Şi care este 
semnul când au să fie acestea? - Luca 21,7 

învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa de 
veci? - Luca 10,25 

învăţătorule, ceartă-ţi ucenicii - Luca 19,39 
învăţătorule, învăţătorule, pierim. Iar El, 

sculându-Se, a certat vântul şi valul apei şi 
ele au încetat şi s-a făcut linişte - Luca 8,24 

învăţătorule, Moise a scris pentru noi: Dacă 
moare fratele cuiva, având femeie, şi el n-a 
avut copii, să ia fratele lui pe femeie şi să 
ridice urmaş fratelui său - Luca 20,28 

învăţătorule, mulţimile Te îmbulzesc şi Te 
strâmtorează şi Tu zici: Cine este cel ce s-a 
atins de Mine? - Luca 8,45 

învăţătorule, rogu-mă Ţie, caută spre fiul meu, 
că îl am numai pe el - Luca 9,38 

învăţătorule, ştim că vorbeşti şi înveţi drept şi 
nu cauţi la faţa omului, ci cu adevărat înveţi 
calea lui Dumnezeu - Luca 20,21 

învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit şi 
nimic nu am prins, dar, după cuvântul Tău 
voi arunca mrejele - Luca 5,5 

învăţătorule, zi fratelui meu să împartă cu mine 
moştenirea - Luca 12,13 

Iţi voi urma, Doamne, dar întâi îngăduie-mi ca 
să rânduiesc cele din casa mea - Luca 9, 61 

L 

L-a certat Iisus, zicând: Taci şi ieşi din el. Iar 
demonul, aruncându-1 în mijlocul sinagogii, a 
ieşit din el cu nimic vâtămându-1 - Lwca 4,35 

La Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă -
Luca 1,37 

L-a dus în Ierusalim şi L-a aşezat pe aripa 
templului şi I-a zis: Dacă eşti Fiul lui 
Dumnezeu, aruncă-Te de aici jos - Luca 4,9 

La fel va fi în ziua în care se va arăta Fiul 
Omului - Luca 17,30 

L-a înfăşat şi L-a culcat în iesle, căci nu mai era 
loc de găzduire pentru ei - Luca 2,7 

L-a întâmpinat un bărbat din cetate, care avea 
demon şi care de multă vreme nu mai punea 
haină pe el şi în casă nu mai locuia, ci prin 
morminte - Luca 8,27 

L-a întrebat Iisus, zicând: Care-ţi este numele? 
. Iar el a zis: Legiune. Căci demoni mulţi 

intraseră în el - Luca 8,30 

L-a întrebat Irod multe lucruri, dar El nu i-a 
răspuns nimic - Luca 23,9 

L-a întrebat un dregător, zicând: Bunule 
învăţător, ce să fac să moştenesc viaţa de 
veci? - Luca 18,18 

L-a primit în braţele sale şi a binecuvântat pe 
Dumnezeu şi a zis - Luca 2,28 

L-a rugat pe El toată mulţimea din ţinutul 
Gherghesenilor să plece de la ci, căci erau 
cuprinşi de frică mare. Iar El, intrând în 
corabie, S-a înapoiat - Luca 8.37 

L-a trimis la Irod, care era şi el în Ierusalim în 
acele zile - Luca 23, 7 

La urmă a murit şi femeia - Luca 20,32 
Lasă morţii să-şi îngroape morţii lor, iar tu 

mergi de vesteşte împărăţia lui Dumnezeu -
Luca 9, 60 

Lasă! Ce ai cu noi, Iisuse Nazarinene? Ai venit 
ca să ne pierzi? Te ştiu cine eşti: Sfântul lui 
Dumnezeu - Luca 4,34 

L-au adus pe Prunc la Ierusalim, ca să-L pună 
înaintea Domnului - Luca 2,22 

L-au deşteptat, zicând: învăţătorule, învăţătorule, 
pierim. Iar El, sculându-Se, a certat vântul şi 
valul apei şi ele au încetat - Luca 8,24 

L-au dus până pe sprânceana muntelui, pe care 
era zidită cetatea lor, ca să-L arunce în 
prăpastie - Luca 4,29 

L-au întrebat zicând: învăţătorule, ştim că 
vorbeşti şt înveţi drept şi nu cauţi la faţa 
omului, ci cu adevărat înveţi calea lui 
Dumnezeu - Luca 20,21 

L-au răstignit acolo pe FJ şi pe făcătorii de rele, unul 
de-a dreapta şi altul de-a stânga - Luca 23,33 

L-au rugat să le îngăduie să intre în porci; şi 
le-a îngăduit - Luca 8,32 

L-au scos afară din cetate şi L-au dus până pe 
sprânceana muntelui, pecareerazidităcetatea 
lor, ca să-L arunce în prăpastie - Lwca 4,29 

Lazăr zăcea înaintea porţii, plin de bube - Luca 
16.20 

Lăsând toate, el s-a sculat şi a mers după El -
Lwca 5,28 

Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci 
împărăţia lui Dumnezeu este a unora Ca 
aceştia - Lwca 18,16 

Lăsaţi, până aici. Şi atingându-Se de urechea 
lui l-a vindecat - Lwca 22,51 

Lăudând şi binecuvântând pe Dumnezeu -
Luca 24,53 

Le-a binecuvântat, a frânt şi a dat ucenicilor, ca 
să pună mulţimii înainte -Luca 9,16 
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Le-a dat putere şi stăpânire peste toţi demonii 
şi să vindece bolile - Luca 9,1 

Le-a deschis mintea ca să priceapă Scripturile -
Luca 24,45 

Le-a spus lor această pildă, zicând: Unui om 
bogat i-a rodit din belşug ţarina - Luca 12,16 

Le-a spus lor şi o pildă: Nimeni, rupând petic de 
la haină nouă, nu-1 pune la haină veche, altfel 
rupe haina cea nouă, iar peticul luat din ea' 
nu se potriveşte la cea veche - Luat 5,36 

Le-a spus şi pildă: Poate orb pe orb să călău
zească? Nu vor cădea amândoi în groapă? -
Luca 6,39 

Le-a tâlcuit lor, din toate Scripturile cele despre 
El - Luca 24,27 

Le-a zis: Adevărat zic vouă că nici un Prooroc 
nu este bine primit în patria sa - Luai 4, 24 
Le-a zis: Oricine va primi pruncul acesta, în numele 

Meu, pe Mine Mă primeşte; iar oricine Mă va 
primi pe Mine, primeşte pe Cel Ce M-a trimis 
pe Mine. Căci cel ce este mai mic între voi toţi, 
acesta este mai mare - Luca 9,48 

Le-a zis: Unde este credinţa voastră? Iar ei, te-
mându-se, s-au mirat, zicând unii către alţii: 
Oare cine este Acesta, că porunceşte şi 
vânturilor şi apei, şi-L ascultă? - Luca 8,25 

Legea şi Proorocii au fost până la Ioan; de atunci 
împărăţia lui Dumnezeu se binevesteşte şi 
fiecare şe sileşte spre ea - Luca 16,16 

Lepădat va fi înaintea îngerilor lui Dumnezeu -
Luca 12,9 

Luând cele cinci pâini şi cei doi peşti şi privind la 
cer, le-a binecuvântat, a frânt şi a dat ucenicilor, 
ca să pună mulţimii înainte - Luca 9,16 

Luând cu Sine pe Petru şi pe Ioan şi pe Iacov, 
S-a suit în munte ca să Se roage - Luca 9,28 

Luând la Sine pe cei doisprezece, a zis către ei: 
Iată ne suim la Ierusalim şi se vor împlini 
toate cele scrise prin Prooroci despre Fiul 
Omului - Luca 18, 31 

Luând pâinea, mulţumind, a frânt şi le-a dat lor, 
zicând: Acesta este Trupul Meu care se dă 
pentru voi; aceasta să faceţi spre pomenirea 
Mea-Luca 22, 29 

Luând seama cum îşi alegeau la masă cele dintâi 
locuri, a spus celor chemaţi o pildă, zicând 
către ei... - Luca 24, 7 

Luându-i cu Sine, S-a dus de o parte într-un loc 
pustiu, aproape de cetatea numită Betsaida-
Luca 9,10 

Luaţi acesta şi împărţiţi-1 între voi - Luca 22,17 

Luaţi aminte la voi înşivă. De-Ji va greşi fratele 
tău dojeneşte-1 şi dacă se va pocăi, iartă-1 -
Luca 2 7,3 

Luaţi de la el mina, şi daţi-o celui ce are zece 
mine - Luca 29, 24 

Luaţi seama deci cum auziţi: Celui ce are i se va 
da; iar de la cel ce nu are, şi ce i se pare că 
are se va lua de la el r- Luca 8,18 

Luaţi seama la voi înşivă, să nu se îngreuieze 
inimile voastre de mâncare şi de băutură şi 
de grijile vieţii, şi ziua aceea să vină peste 
voi fără de veste - Luca 21,34 

Lucrătorii însă, bătând-o, au trimis-o fără nimic -
Luca 20,10 

Lui Avraam şi seminţiei lui, în veac -Luca 1,55 
Lui i se vestise de către Duhul Sfânt că nu va 

vedea moartea până ce nu va vedea pe 
Hristosul Domnului - Luca 2,26 

Lui Ioan eu i-am tăiat capul. Cine este dar 
Acesta despre care aud asemenea lucruri? 
Şi căuta să-L vadă - Luca 9,9 

Lumină spre descoperirea neamurilor şi slavă 
poporului tău Israil - Luca 2,32 

Luminătorul trupului e ochiul tău. Când ochiul 
tău este curat, atunci tot trapul tău e luminat; 
dar când ochiul tău e rău, atunci şi trupul 
tău e întunecat - Luca 11,34 

M 

M-a trimis să vindec pe cei zdrobiţi cu inima; 
să propovăduiesc robilor dezrobirea şi celor 
orbi vederea; să slobozesc pe cei apăsaţi -
Luca 4,18 

Mai de folos i-ar fi dacă i s-ar lega de gât o piatră de 
moară şi ar fi aruncat în mare, decât să smin
tească pe unul din aceştia mici - Luca 17,2 

Mai înainte de a cânta cocoşul astăzi, tu te vei 
lepăda de Mine de trei ori - Luca 22, 61 

Mai lesne e să treacă cerul şi pământul, decât să 
cadă din Lege un corn de literă - Luca 26,17 

Mai lesne este a trece cămila prin urechile acu
lui decât să intre bogatul în împărăţia lui 
Dumnezeu - Luca 18,25 

Mai uşor va fi Sodomei în ziua aceea, decât 
cetăţii aceleia - Luca 10, 22 

M-am rugat de ucenicii Tăi ca să-1 alunge, şi 
• n-au putut - Luca 9, 40 

Mama Lui a zis către El: Fiule de ce ne-ai făcut 
nouă aşa? Iată, tatăl Tău şi eu Te-am căutat 
îngrijoraţi - Luca 2,48 
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Mama Lui păstra în inima ei toate aceste cuvinte -
Luca 2,51 

Mama Mea şi fraţii Mei sunt aceştia care ascultă 
cuvântul Iui Dumnezeu şi-1 îndeplinesc -
Luca 8, 21 

Mama Ta şi fraţii Tăi stau afară şi voiesc să Te 
vadă - Luca 8, 20 

Mâna celui ce Mă vinde este cu Mine la masă -
Luca 22, 21 

Mână la adânc şi lăsaţi în jos mrejele voastre, 
ca să pescuiţi - Luca 5,4 

Mâncând casele văduvelor şi de ochii lumii 
rugându-se îndelung; aceştia vor lua mai 
mare osândă - Luca 20,47 

Mâncaţi cele ce vă vor pune înainte - Luca 10,8 
Mâncau, beau cumpărau, vindeau, sădeau şi 

zideau - Luca 17,28 
Mâncau, beau, se însurau, se măritau până în 

ziua când a intrat Noe în corabie şi a venit 
potopul şi i-a nimicit pe toţi - Luca 1.7,22 

Mântuieşte-Te pe Tine însuţi şi pe noi - Luca 23,39 
Mântuire de vrăjmaşii noştri şi din mâna 

tuturor celor ce ne urăsc pe noi - Luca 1, 71 
Măria Magdalena şi Ioana şi Măria lui lacov şi 

celelalte împreună cu ele, care ziceau către 
Apostoli acestea - Luca 24,10 

Măria partea cea bună şi-a ales, care nu se va 
hnrde la ea - Luca 10,42 

Măria păstra toate aceste cuvinte, punându-le 
în inima sa - Luca 2,19 

Măria, numită Magdalena, din care ieşiseră 
şapte demoni — Luca 8,2 

Marta se silea cu multă slujire şi, apropiindu-se, 
a zis: Doamne au nu socoteşti că sora mea 
m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i deci 
să-mi ajute - Luca 10,40 

Marto, Marto, te îngrijeşti şi pentru multe te 
sileşti - Luca 10,4.1 

Mă căiesc, iartă-1 - Luca 17,4 
Mă temeam de rine, pentru că eşti om aspru: iei ce 

nu ai pus şi seceri ce nu ai semănat - Luca 19,21 
Măreşte sufletul meu pe Domnul - Luca 1,46 
Mergând, arată-te preotului şi, pentru curăţirea 

ta, du jertfa, precum a orânduit Moise, spre 
mărturie lor - Luca 5,14 

Mergând, spuneţi vulpii acesteia: Iată, alung 
demoni şi fac vindecări, astăzi şi mâine, iar 
a treia zi voi sfârşi - Luca 13, 32 

Merge şi ia cu el alte şapte duhuri mai rele decât 
el şi, intrând, locuieşte acolo; şi se fac cele de 
pe urmă ale omului aceluia mai rele decât 
cele dintâi - Luca 11,26 

Mergeţi după el în casa în care va intra -
Luca 22,10 

Mergeţi în satul dinaintea voastră şi, intrând 
în el, veţi găsi un mânz legat pe care nimeni 
dintre oameni n-a şezut vreodată. Şi dezle-
gându-1, aduceţi-1 - Luca 19,30 

Mergeţi şi ne pregătiţi Pastile, ca să mâncăm -
Luca 22,8 

Mergeţi; iată, Eu vă trimit ca pe nişte miei în 
mijlocul lupilor- Luca 10,3 

Mergi în pace - Luca 7,50; 8,48 
Mergi înapoia Mea, satano, căci scris este: 

Domnului Dumnezeului tău să te închini 
şi numai Lui Unuia să-I slujeşti - Luca 4, 8 

Mergi şi fă şi tu asemenea - Luca 10,37 
Mi-a făcui mie mărire Cel Puternic şi sfânt este 

numele Lui - Luca 1,49 
Mila Lui în neam şi în neam spre cei ce se tem 

de El -Luca 1,50 
-MirtaJta, stăpâne, a mai adus cinci mine -

Luca 19,18 
Mirându-se în sine de ceea ce se întâmplase -

Luca 24,12 
Mort era şi a înviat, pierdut era şi s-a aflat -

Luca 15, 24; 15, 32 
Multe văduve erau în zilele Iui Ilie, în Israil, 

când s-a închis cerul trei ani şi şase luni, 
încât a fost foamete mare peste tot pământul -
Luca 4,25 

Mulţi leproşi erau în Israil în zilele Proorocului 
Elisei, dar nici unul dintre ei nu s-a curăţat, 
decât Neeman Sirianul - Luca 4, 27 

Mulţi Prooroci şi regi au voit să vadă ceea ce 
vedeţi voi, dar n-au văzut, şi să audă ceea ce 
auziţi, dar n-au auzit - Luca 10,24 

Mulţi vor veni întru numele Meu, zicând: Eu 
sunt, şi vremea s-a apropiat. Nu mergeţi 
după ei - Luca 21,8 

Mulţimi multe se adunau, ca să asculte şi să se 
vindece de bolile lor - Luca 5,15 

Mulţimile îl căutau şi au venit până la EI, şi-L 
ţineau să nu plece de la ei - Luca 4,42 

Mulţimile îl întrebau zicând: Ce să facem deci? -
Luca 3,10 

Mulţimile, aflând, au mers după El şt El, pri-
mindu-îe, le vorbea despre împărăţia lui 
Dumnezeu, iar pe cei ce aveau trebuinţă de 
vindecare, îi făcea sănătoşi - Luca 9,11 
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N 

N-a încetat să-Mi sărute picioarele - Luca 7,45 
N-a lăsat pe nimeni să intre cu El, decât numai 

pe Petru şi pe Ioan şi pe Iacov şi pe tatăl 
copilei şi pe mamă - Luca 8,51 

N-a murit, ci doarme - Luca 8,52 
N-am venit să chem pe drepţi, ci pe păcătoşi la 

pocăinţă - Luca 5, 32 
N-au putut să-I răspundă la acestea - Luca 14,6 
N-au trebuinţă de doctor cei sănătoşi ci cei 

bolnavi - Luca 5,31 
Ne-a ridicat putere de mântuire în casa lui 

David, slujitorul Său - Luca 1, 69 
Neamul acesta este un neam viclean; cere semn 

dar semn nu i se va da decât semnul Prooro
cului Ionâ - Luca 11, 29 

Nebune! în această noapte vor cere de la tine 
sufletul tău. Şi cele ce ai pregătit ale cui vor 
fi? - Luca 12,20 

Nebunilor! Oare, cel ce a făcut partea din afară 
n-a făcut şi partea dinăuntru? - Luca 11,40 

Negăsind pe unde să-1 ducă, din pricina 
mulţimii, s-au suit pe acoperiş şi printre 
cărămizi, l-au lăsat cu patul în mijloc, 
înaintea lui Iisus - Luca 5,19 

Negăsind trupul Lui, au venit zicând că au 
văzut arătare de îngeri, care le-au spus că El 
este viu - Luca 24,23 

Negăsindu-L,s-auîntors la Ierusalim, căutându-L-
Luca2,45 

Neguţătoriţi cu ele până ce voi veni! - Luca 19,13 
Nici Eu nu vă spun vouă cu ce putere fac acestea -

Luca 20, 8 
Nici în Israil n-am aflat atâta credinţă - Luca 7,9 
Nici în pământ, nici în gunoi, nu este de folos, 

ci o aruncă afară [sarea] - Luca 14,35 
Nici la una din ele n-a fost trimis Uie, decât la Sarep ta 

Sidonului, la o femeie văduvă - Luca 4,26 
Nici o slugă nu poate să slujească la doi stăpâni. 

Fiindcă sau pe unul va urî şi pe celălalt îl va 
iubi, sau de unul se va ţine şi pe celălalt îl va 
dispreţui. Nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu 
şi lui mamona - Lwca 16,13 

Nici o vină de moarte nu am aflat întru El. Deci, 
pedepsindu-L, îl voi elibera - Luca 23,22 

Nici o vină n-am găsit în acest Om, din cele ce 
aduceţi împotriva Lui - Luca 23,14 

Nici Solomon, în toată mărirea lui, nu s-a 
îmbrăcat ca unul dintre aceştia-Luca 12,27 

Nici una dintre ele nu este uitată înaintea lui 
Dumnezeu - Luca 12,6 

Nici unul din bărbaţii aceia care au fost chemaţi 
nu va gusta din cina mea - Luca 14,24 

Nimeni care pune mâna pe plug şi se uită 
îndărăt nu este potrivit pentru împărăţia lui 
Dumnezeu - Luca 9, 62 

Nimeni din rudenia ta nu se cheamă cu numele 
acesta - Luca 1,61 

Nimeni nu cunoaşte cine este Fiul, decât numai 
Tatăl, şi cine este Tatăl, decât numai Fiul şi 
căruia voieşte Fiul să-i descopere - Luca 10,22 

Nimeni nu este bun, decât unul Dumnezeu -
Luca 18,19 

Nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi, altfel 
vinul nou va sparge burdufurile; şi se varsă şi 
vinul şi se strică şi burdufurile - Luca 5,37 

Nimeni, aprinzând făclia, n-o ascunde siib un 
Vas, sau n-o pune sub pat, ci o aşează în 
sfeşnic, pentru ca cei ce intră să vadă lumina -
Luca 8,16 

-Nimeni, aprinzând făclie, nu o pune în loc 
ascuns, nici sub obroc, ci în sfeşnic, ca aceia 
care intră să vadă lumina - Luca 11,33 

Nimeni, bând vin vechi, nu voieşte de cel nou, 
căci zice: E mai bun cel vechi - Luca 5,39 

Nimeni, rupând petic de la haină nouă, nu-1 
pune la haină veche, altfel rupe haina cea 
nouă, iar peticul luat din ea nu se potriveşte 
la cea veche -Luca 5,36 

Nimic nu este acoperit care să nu se descopere şi 
nimic ascuns care să nu se cunoască - Luca 12,2 

Nimic tainic, care să nu se cunoască şi să nu 
vină la arătare - Luca 8,17 

Nişte bărbaţi aduceau pe pat un om care era 
slăbănog şi căutau să-1 ducă înăuntru şi să-1 

, pună înaintea Lui - Luca 5,18 
Noi înşine am auzit din gura Lui? - Luca 22, 71 
Noi nădăjduiam că El este Cel Ce avea să 

izbăvească pe Israil; şi, cu toate acestea, astăzi 
este a treia zi de când s-au petrecut acestea -
Luca 24 21 

Nu au găsit trupul Domnului Iisus - Luca 24,3 
Nu avem mai mult decât cinci pâini şi doi peşti, 

afară dacă numai ducându-ne noi, vom 
cumpăra merinde pentru tot poporul acesta -
Luca 9,13 

Nu cumva el este Hristosul? - Luca 3,15 . 
Nu este aici, ci S-a sculat. Aduceţi-vă aminte cum 

va vorbit, fiind încă în Galileea - Luca 24,6 
Nu este nici unul care ă lăsat casă, sau femeie, 

sau fraţi, sau părinţi, sau copii, pentru 
împărăţia lui Dumnezeu... - Luca 18,29 
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Nu este nimic ascuns, care să nu se dea pe faţă 
şi nimic tainic, care să nu se cunoască şi să 
nu vină la arătare - Luca 8,17 

Nu este pom bun care să facă roade rele şi, 
iarăşi, nici pom rău care să facă roade bune -
Luca 6,43 

Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; 
dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul 
său - Luca 6,40 

Nu este, oare, Acesta fiul lui Iosif? - Luca 4, 22 
Nu eşti tu Hristosul? Mântuieşte-Te pe Tine 

însuţi şi pe noi - Luat 23,39 
Nu faceţi nimic mai mult decât vă este rânduit -

Luca 3,13 
Nu găsesc nici o vină în Omul acesta - Luca 23,4 

• Nil judecaţi şi nu veţi fi judecaţi; nu osândiţi şi 
nu veţi fi osândiţi; iertaţi şi veţi fi iertaţi -
Lucn 6,37 

Nu mai cutezau să-L întrebe nimic - Luca 20,40 
Nu mai era loc de găzduire pentru ei - Lucn 2,7 
Nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău -

Luca 15,19 
Nu mai supăra pe învăţătorul - LUCA 8,49 
Nu mă da de osteneală. Acum uşa e încuiată şi 

copiii mei sunt în pat cu mine. Nu pot să 
mă seci să-ţi dau - Luca 11, 7 

Nu Mă plângeţi pe Mine, ci pe voi plângeţi-vă 
şi pe copiii voştri - Luca 23,28 

Nu Mă veţi mai vedea până ce va veni vremea 
când veţi zice: Binecuvântat este Cel Ce vine 
întru numele Domnului! - Luca 33, 35 

Nu mergeţi după ei - Luca 21, 8 
Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu orice 

cuvânt al lui Dumnezeu - Luca 4,4 
Nu osândiţi şi nu veţi fi osândiţi; iertaţi şi veţi 

fi iertaţi - Luca 6,37 
Nu plânge! - Luca 7,13 
Nu plângeţi; n-a murit, ci doarme - Luca 8,52 
Nu pot Să mă scol să-ţi d a u - Luca 33,7 
Nu purtaţi pungă, nici traistă, nici încălţăminte; 

şi pe nimeni să nu salutaţi pe cale - Luca 10,4 
Nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui 

mamona - Luca 16,13 
Nu s-a găsit să se întoarcă să dea slavă lui 

' Dumnezeu decât numai acesta, care este de 
alt neam? - Luca 17,18 

Nu se vând oare cinci vrăbii cu doi bani? Şi nici 
una dintre ele nu este uitată înaintea lui 
Dumnezeu - Luca 12, 6 

Nu ştiţi, oare, fiii cărui duh sunteţi? Căci Fiul 
Omului n-a venit ca să piardă sufletele 
oamenilor, ci ca să le mântuiască - Luca 9,55 

Nu ştiu de unde sunteţi. Depărtaţi-vă de la 
Mine toţi lucrătorii nedreptăţii -Luca 13,27 

Nu te teme, Mărie, căci ai aflat har la Dumnezeu -
Luca 1,30 

Nu te teme, turmă mică, pentru ca Tatăl vostru a 
binevoit să vă dea vouă împărăţia - Luca 32,32 

Nu te teme, Zaharia, pentru că rugăciunea ta a 
fost ascultată şi Elisabeta, femeia ta, îţi va 
naşte un fiu şi-1 vei numi Ioan - Luca 3,33 

Nu te teme; crede numai şi se va izbăvi - Lua? 8,50 
Nu te teme; de acum înainte vei fi pescar de oameni -

Luca 5,10 
Nu te temi tu de Dumnezeu, că eşti în aceeaşi 

osândă? - Luca 23,40 
Nu trebuia, oare, ca Hristos să pătimească acestea 

şi să intre în slava Sa? - Luca 24,26 
Nu va bea vin nici altă băutură ameţitoare şi 

încă din pântecele mamei sale se va umple 
de Duhul Sfânt - Luca 1, 25 

Nu va rămâne piatră pe piatră care să nu se 
risipească - Luca 21, 6 

Nu va vedea moartea până ce nu va vedea pe 
Hristosul Domnului - Luca 2,26. 

Nu vă bucuraţi de aceasta, că duhurile vi se 
pleacă, ci vă bucuraţi că numele voastre sunt 
scrise în Ceruri - Luca 30,20 

Nu vă îngrijiţi pentru viaţa voastră ce veţi 
mânca, nici pentru trupul vostru cu <:e vă 
veţi îmbrăca - Luca 12,22 

Nu vă mutaţi din casă în casă - Luca 10,7 
Nu vă ştiu de unde sunteţi - Luca 33,25 
Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul şi după 

aceasta n-au ce să mai facă - Luca 12,4 
Nu vă temeţL Căci, iată vă binevestesc vouă bucurie 

mare, care va fi pentru tot poporul - Luca 2,10 
Nu vă temeţi; voi sunteţi mai de preţ decât 

multe vrăbii - Luca 12, 7 
Nu vei ieşi de acolo, până ce nu vei plăti şi cel 

din urmă ban - Luca 32,59 
Nu voi mai bea de acum din rodul viţei, până 

ce nu va veni împărăţia lui Dumnezeu -
Luca 22,18 

Nu voim ca acesta să domnească peste noi -
Luca 39, 34 

Nu vor cădea amândoi în groapă? - Luca 6,39 
Nu vor gusta moartea, până ce nu vor vedea 

împărăţia lui Dumnezeu - Luca 9,27 
Nu! Ci se va chema Ioan - Luca 2, 60 
Nu! zic vouă; dar dacă nu vă veţi pocăi, toţi veţi 

pieri la fel - Luca 13,3 
Nu! zic vouă; dar de nu vă veţi pocăi toţi veţi 

pieri la fel - Luca 13,5 
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Nu, părinte Avraam, ci, dacă cineva dintre morţi 
se va duce la ei, se vor pocăi - Luca 16,30 

Nu-1 opriţi; căci cine nu este împotriva voastră 
este pentru voi - Luca 9,50 

Numele fecioarei era Măria - Luca 1,27 

O 

O femeie din mulţime, ridicând glasul, I-a zis: 
Fericit este pântecele care Te-a purtat şi fericiţi 
sunt sânii pe care i-ai supt! - Luca 11,27 

O femeie, care de doisprezece ani avea scurgere 
de sânge şi cheltuise cu doctorii toată averea 
ei, şi de nici unul nu putuse să fie vindecată -
Luca 8,43 

O pereche de turturele sau doi pui de porumbel -
Luca2,24 

O sl ujnică, văzându-1 şezând la foc, şi uitându-se 
bine Ia el, a zis: Şi acesta era cu FJ - Luca 22,56 

O, neam necredincios şi îndărătnic! Până când 
voi fi cu voi şi vă voi suferi? Adu aici pe fiul 
tău-Luca 9, 42 

O, nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima ca să credeţi 
toate câte au spus Proorocii! - Luca 24,25 

Oamenii vor muri de frică şi de aşteptarea celor 
ce au să vină peste lume, căci puterile cerurilor 
se vor clătina - Luca 21,26 

Oare cine este Acesta, că porunceşte şi vânturilor 
şi apei, şi-L ascultă? - Luca 8,25 

Oare n-aţi citit ce a făcut David, când a flămânzit 
el şi cei ce erau cu el? - Luca 6,3 

Oare nu ştiaţi că în cele ale Tatălui trebuie să 
fiu? - Luca 2,49 

Oare om îmbrăcat în haine moi? Iată, cei ce 
poartă haine scumpe şi petrec în desfătare 
sunt în casele regilor - Luca 7,25 

Oare Prooroc? Da! Zic vouă: şi mai mult decât 
un Prooroc - Luca 7,26 

Oare trestie clătinată de vânt? - Luca 7,24 
Oare, cel ce a făcut partea din afară n-a făcut şi 

partea dinăuntru? - Luca 21,40 
Oare, nu ardea în noi inima noastră, când ne 

vorbea pe cale şi când ne tâlcuia Scripturile? -
Luca 24,32 

Oare, nu cel ce stă la masă? Iar Eu, în mijlocul 
vostru, sunt ca unul ce slujeşte - Luca 22,27 

Oare, nu-i va zice: Pregăteşte-mi ca să cinez şi, 
încingându-te, slujeşte-mi până ce voi 
mânca şi voi bea, şi după aceea vei mânca şi 
vei bea şi tu? - Luca 17,8 

Ochii lor erau ţinuţi ca sănu-L cunoască -
Luca 24, 26 

Odihneşte-te, mănâncă, bea, veseleşte-te -
Luca 22, 29 

Omul acesta era drept şi temător de Dumnezeu, 
aşteptând mângâierea lui Israil, şi Duhul 
Sfânt era asupra lui - Luca 2,25 

Omul bun, din vistieria cea bună a inimii sale, 
scoate cele bune, pe când omul rău, din vistieria 
cea rea a irdmii lui, scoate cele rele. Căci din 
prisosul inimii grăieşte gura lui - Luca 6,45 

Omul rău, din vistieria cea rea a inimii lui, scoate 
cele rele. Căci din prisosul inimii grăieşte 
gura lui - Luca 6,45 

Omule, cine M-a pus pe Mine judecător sau 
împărţitor peste voi? - Luca 22,14 

Omule, iertate îţi sunt păcatele tale - Luca 5,20 
Orice împărăţie, dezbinându-se în sine, se 

pustieşte şi casă peste casă cade - Luca 22,17 
Orice întâi-născut de parte bărbătească să fie 

închinat Domnului - Luca 2, 23 
Orice pom care nu face roadă buna se taie şi se 

aruncă în foc - Luca 3,9 
Orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său -

Luo7 6,40 
Orice vale se va umple şi orice munte şi orice deal 

se va pleca; căile cele strâmbe se vor face drepte 
şi cele colţuroase, drumuri netede - Luca 3,5 

Oricine cere ia; şi cel ce caută găseşte, şi celui 
care bate i se va deschide - Luca 11,10 

Oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are 
nu poate să fie ucenicul Meu - Luca 24,33 

Oricine Mă va primi pe Mine, primeşte pe Cel Ce 
M-a trimis pe Mine. Căci cel ce este mai mic 
între voi toţi, acesta este mai mare - Luca 9,48 

Oricine se înalţă pe sine se va smeri, iar cel ce 
se smereşte pe sine se va înălţa - Luca 14,11 

Oricine va cădea pe această piatră va fi sfărâmat, 
iar pe cine va cădea ea îl va zdrobi - Luca 20,2 8 

Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea 
oamenilor, şi Fiul Omului va mărturisi 
pentru el înaintea îngerilor lui Dumnezeu -
Luca 12,8 

Oricine va primi pruncul acesta, în numele 
Meu, pe Mine Mă primeşte; iar oricine Mă 
va primi pe Mine, primeşte pe Cel Ce M-a 
trimis pe Mine. Căci cel ce este mai mic între 
voi toţi, acesta este mai mare - Luca 9,48 

Oricine vine la Mine şi aude cuvintele Mele şi 
le face, vă voi arăta cu cine se aseamănă -
Luca 6,47 

Oricine-şi lasă femeia sa şi ia pe alta săvârşeşte 
adulter; şi cel ce ia pe cea lăsată de bărbat 
săvârşeşte adulter - Luca 16,18 
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Oricui i s-a dat mult, mult i se va cere, şi cui i 
s-a încredinţai mul t, mai mul t i se va cere -
Luca 12,48 

Oricui îţi cere, dă-i; şi de la cel care ia lucrurile 
tale, nu cere înapoi - Luca 6,30 

Oricui va spune vreun cuvânt împotriva Fiului 
Omului, i se va ierta; dar celui ce va huli 
împotriva Duhului Sfânt, nu i se va ierta -
Luca 12,10 

P 

Pace casei acesteia - Luca 10,5 
Pace în cer şi slavă întru cei de Sus - Luca 19,38 
Pace vouă - Luca 24, 36 ' 
Pâinea noastră cea spre fiinţa, da-«e-o nouă în 

fiecare zi - Luca 11, 3 
Pâriă când voi fi cu voi şi vă voi suferi? Adu 

aici pe fiul tău - Luca 9,41 
Până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut 

picioarelor Tale - Luca 20, 43 
Până la iad vei fi coborât! - Luca 10,1.5 
Pândindu-L şi căutând să prindă ceva din gura 

Liii, ca să-I găsească vină - Luca 11, 54 
Păr din capul vostru nu va pieri - Luca 21,18 
Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite 

-—~-pe4i&»ă#^^ŞMide«vârf«i degetului în apă 
şi sănrtfrăcoreaseăjimba, căci mă chinuiesc 
în această văpaie - Luca 16,24 

Părinte, de voieşti, treacă de la Mine acest pahar. Dar 
nu voia Mea, ci voia Ta să se facă - Luca 22,42 

Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac. Şi 
împărţind hainele Lui, au aruncat sorţi -
Luca 23, 34 

Părinte, în mâinile Tale încredinţez duhul 
Meu. Şi aceasta zicând, Şi-a dat duhul -
Luca 23, 46 

Părinţii Lui, în fiecare an, se duceau de sărbă
toarea Paştilor, la Ierusalim - Luca 2, 41 

Păsările cerului au mâncat-o - Luca 8,5 
Păsările cerului s-au sălăşluit în ramurile lui -

Luca-13,19 
Păzitorii văzând ce s-a întâmplat, au fugit şi 

au vestit în cetate şi prin sale - Luca 8,34 
Păziţi-vă de cărturari, cărora le place să se plimbe 

în haine lungi, care iubesc plecăciunile în 
pieţe şi scaunele cele dintâi în sinagogi şi 
locurile cele dintâi la ospeţe - Luca 20,46 

Pe Acesta L-am găsit răzvrătind neamul nostru 
'• şi împiedicând să dăm dajdie Cezarului şi 

zicând că El este Hristos,-rege - Luca 23,2 

Pe acestea se cuvenea să le faceţi şi pe acelea 
să nu le lăsaţi - Luca 11,42 

Pe alţii i-a mântuit; să Se mântuiască şi pe Sine 
însuşi, dacă El este Hristosul, alesul lui 
Dumnezeu - Luca 23, 35 

Pe când aceştia dezlegau mânzul, au zis stă
pânii lui către ei: De ce dezlegaţi mânzul? -
Luca 19, 33 

Pe când ei vâsleau, El a adormit. Şi s-a lăsat pe 
lac o furtună de vânt, şi corabia se umplea 
de apă şi erau în primejdie - Luca 8, 23 

Pe când erau ei acolo s-au împlinit zilele ca ea 
să nască - Luca 2, 6 

Pe când erau într-una din cetăţi, iată un om plin 
de lepră; văzând pe Iisus, a căzut cu faţa la 
pământ şi 1 s-a rugat zicând: Doamne, dacă 
voieşti, poţi să mă curăţeşti - Luca 5,12 

Pe când Iisus vorbea, un fariseu îl ruga să 
prânzească la el; şi, intrând, a şezut la masă -
Luca 11,37 

Pe când mergeau ei pe cale, zis-a unul către El: 
Te voi însoţi, oriunde Te vei duce - Luca 9,57 

Pe când mergeau ei, El a intrat într-un sat, iar 
o femeie, cu numele Marta, L-a primit în 
casa ei - Luca 10,38 

Pe când mulţimea îl îmbulzea, ca să asculte 
_ cuvântul lui Dumnezeu, şi El şedea lângă 

lacul Ghenizaret - Luca 5,1 
Pe când se ducea El, mulţimile îl împresurau -

Luca 8,42 
Pe când Se ruga El, chipul feţei Sale s-a făcut 

altul şi îmbrăcămintea Lui albă strălucind -
Luca 9,29 

Pe când vorbea El acestea, s-a făcut un nor şi 
i-a umbrit; şi ei s-au spăimântat când au 
intrat în nor - Luca 9, 34 

Pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoa
relor - Luca 2,31 

Pe cei bogaţi i-a scos afară, deşerţi - Luca 1,53 
Pe cei ce aveau trebuinţă de vindecare, îi făcea 

sănătoşi - Luca 9,11 
Pe cei flămânzi i-a umplut de bunătăţi şi pe 

cei bogaţi i-a scos afară, deşerţi - Luca 1,53 
Pe cel ce-ţi ia haina nu-1 împiedica să-ţi ia şi 

cămaşa - Luca 6,29 
Pe mulţi din fiii lui Israil îi va întoarce la 

Domnul Dumnezeul l o r - Luca 1,16 
Pe nimeni să nu salutaţi pe cale - Luca 10, 4 
Pe pământ spaimă întru neamuri şi nedumerire 

din pricina vuietului mării şi al valurilor -
Luca 21,25 
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Pe Simon, căruia i-a zis Petru, şi pe Andrei, 
fratele lui, şi pe lacov, şi pe loan, şi pe Filip, 
şi pe Vartolomeu - Luca 6,14 

Pedepsindu-L, îl voi elibera - Luca 23,16; 23,22 
Pentru aceea şi Sfântul care Se va naşte din tine, 

Fiul lui Dumnezeu Se va chema - Luca 1,35 
Pentru ca cei ce intră să vadă lumina - Luca 8,16 
Pentru că are trebuinţă de el Domnul - Luca 19, 

31,34 
Pentru că n-ai crezut în cuvintele mele, care se 

vor împlini la timpul lor - Luca 1, 20 
Pentru că tot aşa făceau Proorocilorpărinţii lor-

Luca 6,23 
Pentru ce deci n-ai dat banul meu schimbă

torilor de bani? Şi eu, venind, l-aş fi luat 
cu dobândă - Luca 19, 23 

Pentru ce Mă chemaţi: Doamne, Doamne,şi 
nu faceţi ce vă spun? - Luca 6,46 

Pentru ce Mă numeşti bun? Nimeni nu este 
bun, decât unul Dumnezeu - Luca 18,19 

Pentru ce-] dezlegaţi?, veţi zice aşa: Pentru că 
Domnul are trebuinţă de el - Luca 19,31 

Pentru curăţirea ta, du jertfa, precum a orânduit 
Moise, spre mărturie lor - Luca 5,14 

Petre, nu va cânta astăzi cocoşul, până ce de 
trei ori te vei lepăda de Mine, că nu Mă 
cunoşti - Luca 22, 34 

Petru a plâns cu amar - Luca 22, 62 
Petru a zis către Iisus: învăţătorule, bine este 

ca noi să fim aici şi să facem trei colibe: 
una Ţie, una lui Moise şi una lui Ilie -
Luca 9, 33 

Petru a zis: Omule, nu ştiu ce spui. Şi îndată, încă 
vorbind el, a cântat cocoşul - Luca 22,60 

Petru însă a zis: Omule, nu sunt - Luca 22, 58 
Petru şi cei ce erau cu El erau îngreuiaţi de 

somn; şi deşteptându-Se, au văzut slava Lui 
şi pe cei doi bărbaţi stând cu El - Luca 9,32 

Petru, răspunzând, a zis: Hristosul tui Dumnezeu -
Luca 9.20 

Petru, sculându-se, a alergat la mormânt şi, 
plecându-se, a văzut giulgiurile singure 
zăcând. Şi a plecat, mirându-se în sine de 
ceea ce se întâmplase - Luca 24,12 

Piatra pe care n-au luat-o în seamă ziditorii, 
aceasta a ajuns în capul unghiului - Luca 
20,17 

Pilat a hotărât să se împlinească cererea lor -
Luca 23,24 

Pilat a zis către arhierei şi către mulţimi: Nu 
găsesc nici o vină în Omul acesta - Luai 23,4 

Pipăiţi-Mă şi vedeţi, că duhul nu are carne şi 
oase, precum Mă vedeţi pe Mine că am -
Luca 24,39 

Plângând, a început să ude cu lacrimi picioarele 
Lui, şi cu părul capului ei le ştergea. Şi 
săruta picioarele Lui şi le ungea cu mir -
Luca 7,38 

Plata voastră multă este în Cer; pentru că tot aşa 
făceau Proorocilor părinţii lor - Luca 6,23 

Pleava o va arde cu foc nestins - Luca 3, 37 
Plini de frică, ziceau: Am văzut astăzi lucruri 

minunate - Luca 5,26 
Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea 

amândoi în groapă? - Luca 6, 39 
Poate va face rod în viitor; iar de nu, îl vei tăia -

Luca 13, 9 
Poftind să se sature din cele ce cădeau de la 

masa bogatului; dar şi câinii venind, lin
geau bubele lui - Luca 36, 23 

Pomeneşte-Mă Doamne, când vei veni în 
împărăţia Ta - Luca 23, 42 

Poporul aştepta pe Zaharia şi se mira că 
întârzie în templu - Luca 1,21 

Poporul fiind în aşteptare şi întrebându-se toţi 
despre Ioan în cugetele lor: Nu cumva el 
este Hristosul? - Luca 3, 15 

Postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială 
din toate câte câştig - Luca 18,12 

Precum a fost Ionâ un semn pentru niniviteni, 
aşa Va fi şi Fiul Omului semn pentru acest 
neam - Luca 11, 30 

Precum a fost în zilele lui Noe, tot aşa va fi şi 
în zilele Fiului Omului - Luca 17, 26 

Precum a grăit către părinţii noştri, lui Avraam 
şi seminţiei lui, în veac - Luca 1,55 

Precum a grăit prin gura sfinţilor Săi Prooroci 
din veac - Luca 3, 70 

Precum este scris în cartea cuvintelor lui Isaia 
Proorocul: Este glasul celui ce strigă în 
pustie: Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi 
cărările Lui - Luca 3,4 

Precum este scris în Legea Domnului, că orice 
întâi-născut de parte bărbătească să fie 
închinat Domnului - Luca 2, 23 

Precum şi Tatăl vostru este milostiv - Luca 6,36 
Precum voiţi să vă facă vouă oamenii, f aceţi-le 

şi voi asemenea - Luca 6, 33 
Pregăteşte-mi ca să cinez şi, încingându-te, slu

jeşte-mi până ce voi mânca şl voi bea, şi după 
aceea vei mânca şi vei bea şi tu - Luca 17,8 

Prietene, împrumută-mi trei pâini - Luca 33,5 
Prietene, mută-te mai sus - Luca 34,10 
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Prin milostivirea milei Dumnezeului nostru, cu 
care ne-a cercetat pe noi Răsăritul cel de Sus -
Luca 1,78 

Prin răbdarea voastră veţi dobândi sufletele 
voastre - Luca 21,19 

Prin sufletul tău va trece sabie, ca să se descopere 
gândurile din multe inimi - Luca 2,35 

Prindeţi curaj şi ridicaţi capetele voastre, pentru că 
răscumpărarea voastră se apropie - Luca 21,28 

Privegheaţi dar în toată vremea rugându-vă, ca 
să vă întăriţi să scăpaţi de toate acestea care 
au să vină şi să staţi înaintea Fiului Omului -
Luca 21,36 

Privind împrejur pe toţi aceştia, i-a zis: întinde 
mâna ta Iar el a făcut aşa şi mâna lui s-a făcut 
la loc sănătoasă, ca şi cealaltă - Luca 6,10 

Priviţi la corbi, că nici nu seamănă, nici nu 
seceră; ei n-au cămară, nici jitniţă, şi 
Dumnezeu îi hrăn«şte. Cu cât mai de preţ 
sunteţi voi decât păsările! - Luca 12,24 

Priviţi Ia crini cum cresc: Nu torc nici nu ţes. Şi 
zic vouă că nici Solomon, în toată mărirea 
lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceştia -
Luca 12,27 

Prooroc al Celui Preaînalt te vei chema, că vei 
merge înaintea feţei Domnului, ca să găteşti 
căile Lui - Luca 1, 76 

Prooroc mare s-a ridicat între noi şi Dumnezeu 
a cercetat pe poporul Său - Luca 7,16 

Prooroceşte cine este cel ce Te-a lovit? - Luca 22,64 
Propovăduia în sinagogile Galileii - Luca 4,44 
Propovăduia poporului vestea cea bună - Luca 3,18 
Fropovăduind botezul pocăinţei, spre iertarea 

păcatelor - Luca 3,3 
Pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu -

Luca 2,44 
Pruncul a săltat în pântecele ei şi Elisabeta s-a 

umplut de Duh Sfânt - Luca 1,41 
Pui de vipere cine v-a arătat să fugiţi de mânia 

ce va să fie? - Luca 3, 7 
Punându-1 pe dobitocul său, I-a dus la o casă 

de oaspeţi şi a purtat grijă de el - Luca 10,34 
Puneţi deci în inimile voastre să nu gândiţi de 

mai înainte ce veţi răspunde - Luca 21,14 
Puneţi în urechile voastre cuvintele acestea: 

Căci Fiul Omului va fi dat în mâinile oame
nilor - Luca 9,44 

Puterea Domnului se arăta în tămăduiri - Luca 5,17 
Puteţi, oare, să faceţi pe fiii nunţii să postească, 

cât timp Mirele este cu ei? - Luca 5,34 

K 

Râdeau de El - Luca 8,53 
Rămâi cu noi că este spre seară şi s-a plecat ziua. 

Şi a intrat să rămână cu ei - Luca 24, 29 
Răsăritul cel de Sus - Luca 1, 78 
Răsplata voastră va fi multă şi veţi fi fiii Celui 

Preaînalt, că El este bun cu cei nemulţumitori 
şi răi - Luca 6,35 

Răspunzând a zis către ei: Ce cugetaţi în inimile 
voastre? - Luca 5,22 

Răspunzând, au zis: Ioan Botezătorul, iar alţii 
Ilie, iar alţii că a înviat un Prooroc din cei 
vechi - Luca 9,19 

Răspunzând, Domnul i-a zis: Marto, Marto, te 
îngrijeşti şi pentru multe te sileşti - Luca 10,41 

Răspunzând, Iisus a zis către El: Simone, am 
să-ţi spun ceva învăţătorule, spune, zise el -
Luca 7,40 

Răspunzând, Iisus i-a zis: Mergi înapoia Mea, sa-
tano, căci scris este: Domnului Dumnezeului 
tău să teînchini şinumaiLui Unuia să-I slujeşti-
Luca4,S 

Răspunzând, Iisus i-a zis: S-a spus: Să nu ispiteşti 
pe Domnul Dumnezeul tău - Luca 4,12 

Răspunzând, Ioan le zicea: Cel Ce are două 
haine să dea celui ce nu are şi cel ce are 
bucate să facă asemenea - Luca 3,11 

Răspunzând, îngerul i-a zis: Duhul Sfânt Se va 
pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt 
te va umbri; pentru aceea şi Sfântul care Se 
va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va 
chema - Luca 1,35 

Răspunzând, le-a zis: Mergeţi şi spuneţi Iui Ioan 
cele ce aţi văzut şi aţi auzit Orbii văd, şchiopii 
umblă, leproşii se curăţesc, surzii aud, morţii 
înviază şi săracilor li se binevesteşte - Luca 7,22 

Răspunzând, mama lui a zis: Nu! Ci se va chema 
Ioan - Luca 1,60 

Răspunzând, Simon a zis: învăţătorule, toată 
noaptea ne-am trudit şi nimic nu am prins, 
dar, după cuvântul Tău voi arunca mrejele -

. Luca 5,5 
Răspunzând, unul cu numele Cleopa a zis către 

H: Tu singur eşti străin în Ierusalim şi nu ştii 
cele ce s-au întâmplat în el zilele acestea? -
Luca 24,18 

Răspunzând, unul dintre învăţătorii de Lege I-a 
zis: învăţătorule, acestea zicând, ne mustri 
şi pe noi! - Luca 21,45 

Răstigneşte-L! Răstigneşte-L! - Luca 23,21 
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Regina de la miazăzi se va ridica la judecată cu 
bărbaţii neamului acestuia şi-i va osândi -
Luca 11,31 

Ridicându-Se din rugăciune, a venit la ucenicii Lui 
şi i-a aflat adormiţi de întristare - Luca 22,45 

Ridicându-se înaintea lor, luând patul pe care ză
cuse, s-a dus la casa sa, slăvind pe Dumnezeu -
Luca 5,25 

Ridicându-Şi ochii spre ucenicii Săi, zicea: 
Fericiţi voi cei săraci, că a voastră este 
împărăţia lui Dumnezeu - Luca 6,20 

Risipit-a pe cei mândri în cugetul inimii l o r -
Luca 1,51 

Rogu-mă Ţie, caută spre fiul meu, că îl am 
numai pe el - Lua? 9,38 

Rogu-te, dar, părinte, să-1 trimiţi în casa tatălui 
meu - Luca 16,27 

Rogu-Te, nu mă chinui - Lwca 8,28 
Rugaţi deci pe Domnul secerişului, ca să scoată 

lucrători la secerişul Său - Luca 20,2 
Rugaţi-vă pentru cei ce vă fac necazuri - Luca 6,28 
Rugaţi-vă, ca să nu intraţi în ispită - Luca 22,40 

s 
S-a apropiat de voi împărăţia lui Dumnezeu -

. Luca 10,9 
S-a arătat îngerul Domnului, stând de-a dreapta 

altarului tămâierii - Luca 1, 22 
S-a atins de lepros, zicând: Voiesc, fii curăţat! 

Şi îndată s-a dus lepra de pe el - Luca 5,13 
S-a atins de Mine cineva. Căci am simţit o 

putere care a ieşit din Mine - Luca 8,46 
S-a atins de poala hainei Lui şi îndată s-a oprit 

curgerea sângelui ei - Litca 8,44 
S-a atins de sicriu, iar cei ce-1 duceau s-au oprit 

Şi a zis: Tinere, ţie îţi zic, scoalâ-te - Luca 7,14 
S-abucurat duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul 

meu-Luca 2,47 
S-a coborât Duhul Sfânt peste El, în chip tru

pesc, ca un porumbel, şi s-a făcut glas din 
Cer: Tu eşti Fiul Meu cel iubit, întru Tine 
am binevoit - Luca 3, 22 

S-a coborât la Capernaum, cetate a Galileii, şi 
îi învăţa sâmbăta - Luca 4,31 

S-a deschis Cerul - Luca 3,21 
S-a despărţit de ei şi S-a înălţat la Cer- Luca 24,51 
S-a dus într-o cetate numită Nain şi cu El 

împreună mergeau ucenicii Lui şi multă 
mulţime - Lwca 7,12 

S-a făcut glas din Cer Tu eşti Fiul Meu cel iubit, 
întru Tine am binevoit - Lwca 3,22 

S-a iscat între ei şi neînţelegere: cine dintre ei 
se pare că e mai mare? - Lwca 22,24 

S-a înapoiat la casa sa - Lwca 1,56 
S-a întors de la Iordan şi a fost dus de Duhul în 

pustie - Luca 4 ,1 
S-a întors Iisus în puterea Duhului în Galileea şi a 

ieşit vestea despre El în toată împrejurimea -
Luca 4,14 

S-a lăsat pe lac o furtună de vânt, şi corabia se 
umplea de apă şi erau în primejdie - Luca 8,23 

S-a ridicat mortul şi a început să vorbească, şi 
l-a dat mamei lui - Luca 7,15 

S-a sculat şi a mers după El - Luca 5,28 
S-a spus: Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul 

tău - Lwca 4, 22 
S-a suit Iosif în Galileea, din cetatea Nazaret, 

în Iudeea, în cetatea lui David, care se nu
meşte Betleem, pentru că el era din casa şi 
din neamul lui David - Luca 2, 4 

S-a suit în munte ca să Se roage - Luca 9,28 
S-a tulburat de cuvântul lui şi cugeta în sine: Ce 

fel de închinăciune poate să fie aceasta? -
Lwca 2,29 

Satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu - Luca 
22,32 

Sau acei optsprezece inşi, peste care s-a surpat 
turnul în Siloam şi i-a ucis, gândiţi, oare, că 
ei au fost mai păcătoşi decât toţi oamenii 
care locuiau în Ierusalim? - Luca 13,4 

Sau care femeie, având zece drahme, dacă 
pierde o drahmă, nu aprinde lumina şi nu 
mătură casa şi nu caută cu grijă până ce O 
găseşte? - Lwca 25, 8 

Sau care rege, plecând să se bată în război cu alt 
rege, nu va sta întâi să se sfătuiască, dacă va 
putea să întâmpine cu zece mii pe cel care vine 
împotriva lui cu douăzeci de mii? - Lwca 24,31 

Sau cum poţi să zici fratelui tău: Frate, lasă să 
scot paiul din ochiul tău, nevăzând tu 
bârna care este în ochiul tău? Făţarnice, 
scoate mai întâi bârna din ochiul tău şi 
atunci vei vedea să scoţi paiul din ochiul 
fratelui tău - Lwca 6,42 

Sau dacă îi va cere peşte, oare îi va da, în loc 
de peşte, şarpe? - Lwca 22, 22 

Sau dacă-i va cere un ou, îi va da scorpie? -
Luca 11,12 

S-au împlinit zilele ca ea să nască - Luca 2, 6 
S-au întors în Ierusalim cu bucurie mare - Luca 

24,52 
S-au întors păstorii, slăvind şi lăudând pe 

Dumnezeu - Luca 2, 20 
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S-au suit pe acoperiş şi printre cărămizi, l-au 
lăsat cu patul în mijloc - Luca 5,19 

Să ai şi tu stăpânire peste cinci cetăţi - Luai 19,19 
Să dai poporului Său cunoştinţa mântuirii întru 

iertarea păcatelor lor - Luca 1, 77 
Să dea jertfă, precum s-a zis în Legea Domnului, 

o pereche de turturele sau doi pui de 
porumbel - Luca 2,24 

Să facă milă cu părinţii noştri, ca ei să-şi aducă 
aminte de legământul Său cel sfânt- Luca 1,72 

Să fie defăimat de către bătrâni şi de către 
arhierei şi de către cărturari şi să fie omorât, 
iar a treia zi să învieze - Luca 9,22 

Să fie mijloacele voastre încinse şi făcliile 
voastre aprinse - Luca 12,35 

Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată 
inima ta şi din tot sufletul tău şi din toată 
puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe 
aproapele tău ca pe tine însuţi - Luca 10,27 

Să îndrepte picioarele noastre pe calea păcii -
Luca 1,79 

Să întoarcă inimile părinţilor spre copii şi pe cei 
neascultători la înţelepciunea drepţilor, ca 
să-I gătească Domnului un popor pregătit -
Luca 1,17 

Să mergem dar până la Betleem, să vedem cu
vântul acesta ce s-a făcut şi pe care Domnul 
ni l-a făcut cunoscut - Luca 2,15 

Să nu asupriţi pe nimeni, nici să învinuiţi pe 
nedrept, şi să fiţi mulţumiţi cu solda voastră -
Luca 3,14 

•Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău -
Luca 4,12 

Să nu le poruncească să meargă în adânc -
Luca 8, 31 

Să nu luaţi nimic pe drum, nici toiag, nici traistă, 
nici pâine, nici bani şi nici să nu aveţi câte 
două haine - Luca 9,3 

Să nu săvârşeşti adulter, să nu ucizi, să nu furi, 
să nu mărturiseşti strâmb, cinsteşte pe tatăl 
tău şi pe mama ta - Luca 18, 20 

Să nu se îngreuieze inimile voastre de mâncare 
şi de băutură şi de grijile vieţii, şi ziua aceea 
să vină peste voi fără de veste, ca o cursă -
Luca 21,34 

Să propovăduiesc robilor dezrobirea şi celor 
orbi vederea; să slobozesc pe cei apăsaţi -
Luca 4,18 

Să sap, nu pot; să cerşescmi-e ruşine - Luca 16,3 
Să se ceară de la neamul acesta sângele tuturor 

Proorocilor, care s-a vărsat de la facerea 
lumii-Luca 12,50 

Să se descopere gândurile din multe inimi -
Luca 2, 35 

Să se înscrie împreună cu Măria, cea logodită 
cu el, care era însărcinată - Luca 2,5 

Să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi 
şi să-Mi urmeze Mie - Luca 9,23 

Să se propovăduiască în numele Său pocăinţa 
spre iertarea păcatelor la toate neamurile, 
începând de la Ierusalim - Luca 24,47 

Să slobozesc pe cei apăsaţi - Luca 4,18 
Să trecem de cealaltă parte a lacului - Luca 8,22 
Să vedem cuvântul acesta ce s-a făcut şi pe care 

Domnul ni l-a făcut cunoscut - Luca 2,15 
Să vestesc anul plăcut Domnului - Luca 4,19 
Să vină la mine Maica Domnului meu? -

Luca 1, 43 
Să-I gătească Domnului un popor pregătit -

Luca 1,17 
Să-I slujim în sfinţenie şi în dreptate, înaintea feţei 

Sale, în toate zilele vieţii noastre - Luca 1,75 
Să-L arunce în prăpastie - Luca 4, 29 
Sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu - Luca 8,11 
Să-Mi urmeze Mie - Luca 9, 23 
Săruta picioarele Lui şi le ungea cu mir -Luai 7,38 
Sărutare nu Mi-ai dat; ea însă de când am intrat, 

n-a încetat să-Mi sărute picioarele - Luca 7,45 
Să-şi ia crucea în fiecare zi şi să-Mi urmeze Mie -

Luca 9,23 
Scoală-te şi du-te; credinţa ta te-a mântuit -

Luca 17,19 
Scoală-te şi stai în mijloc. El s-a sculat şi a stat -

Luca 6,8 
Scoală-te, ia patul tău şi mergi la casa ta - Luca 5,24 
Scoţând pe toţi afară şi apucând-o de mână, a 

strigat, zicând: Copilă, scoală-te! - Luca 8,54 
Scris este că nu numai cu pâine va trăi omul, ci 

cu orice cuvânt al lui Dumnezeu - Luca 4,4 
Scris este: „Şi va fi casa Mea casă de rugăciune"; 

dar voi aţi făcut din ea peşteră de tâlhari -
Luca 19,46 

Scris este: Domnului Dumnezeului tău să te 
închini şi numai Lui Unuia să-I slujeşti -
Luca 4,8 

Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi 
spune: Tată, am greşit la Cer şi înaintea ta -
Luca 15,18 

Sculându-Se din sinagogă, a intrat în casa lui 
Simon. Iar soacra lui Simon era prinsă de 
friguri rele şi L-au rugat pentru ea-Luca 4,38 

Sculându-se Măria, s-a dus în grabă în ţinutul 
muntos, într-o cetate a seminţiei lui Iuda -
Luca 1,39 
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Sculându-Se, a certat vântul şi valul apei şi ele 
au încetat şi s-a făcut linişte - Luca 8,24 

Sculându-se, L-au scos afară din cetate şi L-au 
dus până pe sprânceana muntelui, pe care 
era zidită cetatea lor, ca să-L arunce în pră
pastie - Luca 4,29 

Sculaţi-vă şi vă rugaţi, ca să nu intraţi în ispită -
Luca 22,46 

Se cuvine ca noi să dăm dajdie Cezarului sau 
nu? - Luca.20,22 

Se duceau toţi să se înscrie, fiecare în cetatea sa -
Luca 2,3 

Se fac cele de pe urmă ale omului aceluia mai 
rele decât cele dintâi - Luca 11,26 

Se va cere de la neamul acesta - Luca 11,51 
Se va chema Ioan - Luca 1,60 
Se va ridica neam peste neam şi împărăţie peste 

împărăţie - Luca 21,10 
Se zicea de către unii că Ioan s-a sculat din morţi -

Luca 9,7 
Secerişul este mult, dar lucrătorii sunt puţini; 

rugaţi deci pe Domnul secerişului, ca să 
scoată lucrători la secerişul Său - Luca 10,2 

Sfânt este numele Lui - Luca 1,49 
Sfântul care Se va naşte din tine, Fiul lui 

Dumnezeu Se va chema - Luca 1, 35 
Sfântul lui Dumnezeu - Luca 4,34 
Sfârşindu-se zilele, pe când se întorceau ei, 

Copilul Iisus a rămas în Ierusalim şi părinţii 
Lui nu ştiau - Luca 2,43 

Siliţi-vă să intraţi prin poarta cea strâmtă, că 
mulţi, zic vouă, vor căuta să intre şi nu vor 
putea - Luca 13,24 

Simeon a zis către Măria, mama Lui: Iată, Acesta 
este pus spre căderea şi spre ridicarea 
multora din Israil şi ca un semn care va 
stârni împotriviri - Luca 2,34 

Simon a zis: învăţătorule, toată noaptea ne-am 
trudit şi nimic nu am prins, dar, după cuvântul 
Tău voi arunca mrejele - Luca 5,5 

Simon Petru, văzând aceasta, a căzut la genunchii 
lui Iisus, zicând: Ieşi de la mine. Doamne, că 
sunt om păcătos - Luca 5, 8 

Simon, răspunzând, a zis: Socotesc că acela 
căruia i-a iertat mai mult - Luca 7,43 

Simone, am să-ţi spun ceva - Luca 7,40 
Simone, Simone, iată satana v-a cerut să vă 

cearnă ca pe grâu - Luca 22,31 
Slava Domnului a strălucit împrejurul lor, şi ei 

s-au înfricoşat cu frică mare-Luca 2,9 
Slavă întru cei de Sus lui Dumnezeu şi pe pământ 

pace, între oameni bunăvoire! - Luca 2, 24 

Slavă poporului tău Israil - Luca 2, 32 
Slăveau pe Dumnezeu şi, plini de frică, ziceau: 

Am văzut astăzi lucruri minunate - Luca 5,26 
Slăvind şi lăudând pe Dumnezeu, pentru toate 

câte auziseră şi văzuseră precum li se 
spusese - Luca 2, 20 

Slăvit fiind de toţi - Luca 4,15 
Sluga unui sutaş, care era la el în cinste, fiind 

bolnavă, era să moară - Luca 7,2 
Smulgeau spice, le frecau cu mâinile şi mâncau -

Luca 6,1 
Soacra lui Simon era prinsă de friguri rele şi 

L-au rugat pentru ea - Luca 4,38 
Soarele s-a întunecat; iar catapeteasma templului 

s-a sfâşiat pe mijloc - Luca 23,45 
Socotesc că acela căruia i-a iertat mai mult -

Luca 7, 43 
Socotind că este în ceata călătorilor de drum, 

au venit cale de o zi, căutându-L printre rude 
şi printre cunoscuţi - Luca 2,44 

Spaima îl cuprinsese pe el şi pe toţi cei ce erau 
cu el, pentru pescuitul peştilor pe care îi 
prinseseră - Luca 5, 9 

Sporeşte-ne credinţa - Luca 17,5 
Spre iertarea păcatelor la toate neamurile, 

începând de la Ierusalim - Luca 24, 47 
Spune nouă, d acă eşti Tu Hristosul. Şi El le-a zis: 

Dacă vă voi spune, nu veţi crede - Luca 22,67 
Spune nouă, cu ce putere faci acestea, sau ci

ne este Cel Care Ţi-a dat această putere? -
Luca 20, 2 

Spuneţi stăpânului casei: învăţătorul îţi zice: 
Unde este încăperea în care să mănânc 
Pastile cu ucenicii Mei? - Luca 22,11 

Stând la spate, lângă picioarele Lui, plângând, 
a început să ude cu lacrimi picioarele Lui, 
şi cu părul capului ei le ştergea. Şi săruta 
picioarele Lui şi le ungea cu mir - Luca 7,38 

Stăpânul meu zăboveşte să vină, şi va începe 
să bată pe slugi şi pe slujnice, şi să mănânce, 
şi să bea şi să se îmbete - Luca 12,45 

Stăpânul viei a zis: Ce voi face? Voi trimite pe 
fiul meu cel iubit; poate se vor ruşina de el -
Luca 20,13 

Striga: Cine are urechi de auzit să audă - Luca 8,8 
Sudoarea Lui s-a făcut ca picături de sânge care 

picurau pe pământ - Luca 22,44 
Suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi 

ani; odihneşte-te, mănâncă; bea, veseleşte-te -
Luca 12,19 

Suindu-L diavolul pe un munte înalt, I-a arătat 
într-o clipă toate împărăţiile lumii - Luca 4,5 
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Sunt asemenea copiilor care şed în piaţă şi 
strigă unii către alţii, zicând: V-am cântat 
din fluier şi n-aţi jucat; v-am cântat de jale 
şi n-aţi plâns - Luca 7.32 

Sunt unii de pe urmă care vor fi întâi, şi sunt 
alţii întâi care vor fi pe urmă - Luca 13,30 

Sunt unii, dintre cei ce stau aici, care nu vor gusta 
moartea, până ce nu vor vedea împărăţia lui 
Dumnezeu - Luai 9,27 

Suntem slugi netrebnice, pentru că am făcut 
ceea ce eram datori să facem - Luca 17,10 

Sunteţi ca mormintele ce nu se văd, şi oamenii, 
care umblă peste ele, nu le ştiu - Luca 12,44 

Sutaşul, văzând cele ce s-au făcut, a slăvit pe 
Dumnezeu, zicând: Cu adevărat, Omul 
acesta drept a fost - Luca 23,4.7 

ş 

Şase zile sunt în care trebuie să se lucreze; 
venind deci într-acestea, vindecaţi-vă, dar 
nu în ziua sâmbetei! - Luca 13,14 

Şezând în corabie, învăţa, din ea, mulţimile -
Luca 5, 3 

Şi a auzit Irod tetrarhul toate cele făcute şi era 
nedumerit, că se zicea de către unii că Ioan 
s-a sctdat din morţi - Luca 9, 7 

Şi a căzut cu faţa la pământ la picioarele lui 
Iisus, mulţumindu-I-Luca 17,16 

Şi a coborât cu ei şi a venit în Nazaret şi le era 
supus. Iar mama Lui păstra în inima ei toate 
aceste cuvinte - Luca 2,51 

Şi a coborât degrabă şi L-a primit, bucurându-se -
Luca 29,6 

Şi a fost în pustie până în ziua arătării lui către 
Israil - Luca 1,80 

Şi a ieşit cuvântul acesta despre El în toată 
Iudeea şi în toată împrejurimea - Luca 7,17 

Şi a ieşit să vadă ce s-a întâmplat şi a venit la 
Iisus şi au găsit pe omul din care ieşiseră 
demonii, îmbrăcat şi întreg la minte, şezând 
jos, la picioarele lui Iisus, şi ş-au înfricoşat -
Luca 8.35 

Şi a ieşit vestea despre El în tot locul din împre
jurimi - Luca 4,37 

Şi a intrat gând în inima lor: Cine dintre ei ar fi 
mai mare? - Luca 9,46 

Şi a intrat în casa lui Zaharia şi a salutat pe 
Elisabeta - Luca 1,40 

Şi a intrat satana în Iuda, cel numitlscarioteanul, care 
era din numărul celor doisprezece - Luca 22,3 

Şi a început să spună către popor pilda aceasta: Un 
om a sădit vie şi a dat-o lucrătorilor şi a plecat 
departe pentru multă vreme- Luca 20,9 

Şi a lăudat stăpânul pe iconomul cel nedrept, 
căci a lucrat înţelepţeşte. Căci fiii veacului 
acestuia sunt mai înţelepţi în neamul lor 
decât fiii luminii - Luca 16,8 

Şi a luat-o al doilea, şi a murit şi el fără copii -
Luca 20,30 

Şi a murit săracul şi a fost dus de către îngeri în 
sânul lui Avraam. A murit şi bogatul şi a 
fost înmormântat - Luca 26,22 

Şi a născut pe Fiul său, Cel Unul-Născut şi L-a 
înfăşat şi L-a culcat în iesle, căci nu mai era 
loc de găzduire pentru ei - Luca 2, 7 

Şi a plecat, vestind în toată cetatea câte îi făcuse 
Iisus - Luca 8,39 

Şi a rămas Măria cu ea ca la trei luni; şi s-a 
înapoiat la casa sa - Luca 2,56 

Şi a răspuns Iisus către El: Scris este că nu numai 
cu pâine va trăi omul, ci cu orice cuvânt al 
lui Dumnezeu - Luca 4 ,4 

Şi a scos un demon, şi acela era mut. Şi când a 
ieşit demonul, mutul a vorbit, iar mulţimile 
s-au minunat - Luca 11,14 

Şi a sosit ziua Azimelor, în care trebuia să se 
jertfească Pastile - Luca 22,7 

Şi a trimis apoi o altă slugă, dar ei, bătând-o şi 
pe aceea şi batjocorind-o, au trimis-o fără 
nimic - Luca 20,11 

Şi a trimis apoi pe a treia; iar ei, rănind-o şi pe 
aceea, au alungat-o - Luca 20,12 

Şi a trimis la ceasul cinei pe sluga sa ca să spună 
celor chemaţi: Veniţi, cărată toate sunt gata -
Luca 14,17 ' 

Şi a trimis pe Petru şi pe Ioan, zicând: Mergeţi şi 
ne pregătiţi Pastile, ca să mâncăm - Luca 22,8 

Şi a trimis vestitori înaintea Lui. Şi ei, mergând, 
au intrat într-un sat de samariteni, ca să facă 
pregătiri pentru El - Luca.9,52 

Şi a văzut şi pe o văduvă săracă, aruncând acolo 
doi bani - Luca 22,2 

Şi a venit a doua, zicând: Mina ta, stăpâne, a 
mai adus cinci mine - Luca 19,18 

Şi a venit cea dintâi, zicând: Doamne, mina ta a 
adus câştig zece mine - Luca 29, 26 

Şi a venit el în toată împrejurimea Iordanului, 
propovăduind botezul pocăinţei, spre ierta
rea păcatelor - Luca 3,3 

Şi a venitîn Nazaret, unde fusese crescut, şi, după 
obiceiul Său, a intrat în ziua sâmbetei în 
sinagogă şi S-a sculat să citească - Luca 4,16 
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Şi a zis către altul: Urmează-Mi. Iar el a zis: 
Doamne, dă-Mi voie întâi să merg să îngrop 
pe tatăl meu - Luca 9,59 

Şi a zis către ei: Cine dintre voi, având un 
prieten şi se va duce la el în miez de noapte 
şi-i va zice: prietene, împrumută-mi trei 
pâini - Luca 11,5 

Şi a zis către ei: Cu dor am dorit să mănânc cu 
voi acest Paşte, mai înainte de patima Mea -
Luca 22,15 

Şi a zis către ei: Să nu luaţi nimic pe drum, nici 
toiag, nici traistă, nici pâine, nici bani şi nici 
să nu aveţi câte două haine - Luca 9,3 

Şi a zis către ei: Vedeţi şi păziţi-vă de toată 
lăcomia, căci viaţa cuiva nu stă în prisosul 
avuţiilor sale - Luca 12,15 

Şi a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire 
casei acesteia, căci şi acesta era fiu al lui 
Avraam - Luca 19,9 

Şi a zis către ucenicii Săi: Cu neputinţă este să 
nu vină smintelile, dar vai aceluia prin care 
ele vin! - Luca 17,1 

Şi a zis către ucenicii Săi: De aceea zic vouă: 
Nu vă îngrijiţi pentru viaţa voastră ce veţi 
mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă 
veţi îmbrăca - Luca 12,22 

Şi a zis către vier: Iată, trei ani sunt de când vin şi 
caut rod în smochinul acesta şi nu găsesc. Taie-I; 
de ce să ocupe locul în zadar? - Luca 13,7 

Şi a zis cel mai tânăr dintre ei tatălui său: Tată, 
dă-mi partea ce mi se cuvine din avere. Şi 
el le-a împărţit averea - Luca 15,12 

Şi a zis celor ce stăteau de faţă: Luaţi de la el mina, 
şi daţi-o celui ce are zece mine - Luca 19,24 

Şi a zis Domnul: Auziţi ce spune judecătorul 
cel nedrept? - Luca 18,6 

Şi a zis Domnul: Cine este iconomul credincios 
şi înţelept pe care stăpânul îl va pune peste 
slugile sale, ca să le dea, la vreme, partea lor 
de grâu? - Luca 12,42 

Şi a zis Domnul: Simone, Simone, iată satana 
v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu - Luca 22,31 

Şi a zis ei: Iertate îţi sunt păcatele - Luca 7,48 
Şi a zis Iisus către Simon: Nu te teme; de acum 

înainte vei fi pescar de oameni - Luca 5,10 
Şi a zis Iisus: Cine este cel ce s-a atins de Mine? -

Luca 8,45 
Şi a zis Măria către înger. Cum va fi aceasta, de 

vreme ce eu nu ştiu de bărbat? - Lucii 1, 34 
Şi a zis Măria: Iată roaba Domnului. Fie mie 

după cuvântul tău! Şi îngerul a plecat de la 
ea - Luca 1,38 

Şi a zis Măria: Măreşte sufletul meu pe Domnul -
Luca 1,46 

Şi a zis Petru: Doamne, către noi spui pilda 
aceasta sau şi către toţi? - Luca 12, 41 

Şi a zis sluga: Doamne, s-a făcut precum ai 
poruncit şi tot mai este loc - Luca 14,22 

Şi a zis stăpânul către slugă: Ieşi la drumuri şi 
Ia garduri şi sileşte să intre, ca să mi se 
umple casa - Luca 14,23 

Şi a zis tatăl către slugile sale: Aduceţi degrabă 
haina Iui cea dintâi şi-1 îmbrăcaţi şi daţi inel 
în mâna lui şi încălţăminte în picioarele lui -
Luca 15,22 

Şi a zis Zaharia către înger După ce voi cu
noaşte aceasta? Căci eu sunt bătrân şi femeia 
mea înaintată în zilele ei - Luca 1,18 

Şi a zis: Aceasta voi face: Voi strica jitniţele mele 
şi mai mari le voi zidi şi voi strânge acolo 
tot grâul şi bunătăţile mele - Luca 12,18 

Şi a zis: Adevărat vă spun că această văduvă săracă 
a aruncat mai mult decât toţi - Luca 21,3 

Şi a zis: Tinere, ţie îţi zic, scoală-te - Luca 7,14 
Şi a zis: Un om avea doi fii - Luca 35, 33 
Şi aceia vorbeau între ei despre toate întâmplă

rile acestea - Luca 24,14 
Şi acela vă va arăta un foişor mare, aşternut; 

acolo să pregătiţi - Luca 22, 22 
Şi acesta vă va fi semnul: Veţi găsi un Prunc 

înfăşat, culcat în iesle - Luca 2,12 
Şi acoperindu-I faţa, îl întrebau, zicând: Prooroceşte 

cine este cel ce Te-a lovit? - Luca 22,64 
Şi adevărat vă spun că multe văduve erau în 

zilele lui Ilie, în Israil, când s-a închis cerul 
trei ani şi şase luni, încât a fost foamete mare 
peste tot pământul - Luca 4,25 

Şi aduceau la EI şi pruncii, ca să Se atingă de ei. 
Iar ucenicii, văzând, îi certau - Luca 18, 25 

Şi aduceţi viţelul cel îngrăşat şi-1 junghiaţi şi, 
mâncând, să ne veselim - Luca 15,23 

Şi adunându-se mulţime multă şi venind de 
prin cetăţi la El, a zis în pildă - Luca 8, 4 

Şi aflând că este de sub stăpânirea lui Irod, 
L-a trimis la Irod, care era şi el în Ierusalim 
în acele zile - Luca 23, 7 

Şi ajungând la El, bărbaţii au zis: Ioan Botezătorul 
ne-a trimis la Tine, zicând: Tu eşti Cel Ce va 
să vină sau să aşteptăm pe altul? - Luca 7,20 

Şi alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor, 
ca să-1 vadă, căci pe acolo avea să treacă -
Luca 19,4 

Şi alta a căzut între spini şi spinii, crescând cu 
ea, au înăbuşit-o - Luca 8, 7 
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Şi alta a căzut pe pământul cel bun şi, crescând, 
a făcut rod însutit. Acestea zicând, striga: 
Cine are urechi de auzit să audă - Lwca 8, 8 

Şi alta a căzut pe piatră, şi, răsărind, s-a uscat, 
pentru că nu avea umezeală - Luca 8, 6 

Şi altul a zis: Cinci perechi de boi am cumpărat şi 
mă duc să-i încerc; te rog iartă-mă - Luca 14,19 

Şi aprinzând ei foc în mijlocul curţii şi şezând 
împreună, a şezut şi Petru în mijlocul lor -
Luca 22,55 

Şi apropiindu-se de poalele Muntelui Măslinilor, 
toată mulţimea ucenicilor, bucurându-se, a 
început să laude pe Dumnezeu, cu glas tare, 
pentru toate minunile pe care le văzuse -
Luca 19,37 

Şi apropiindu-se el, demonul l-a aruncat la 
pământ şi l-a zguduit. Iar Iisus a certat pe 
duhul cel necurat şi a vindecat pe copil şi 
l-a dat tatălui lui - Luca 9,42 

Şi apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele 
untdelemn şi vin, şi, punându-1 pe dobitocul 
său, l-a dus la o casă de oaspeţi şi a purtat 
grijă de el - Lwca 10,34 

Şi apropiindu-se, L-au deşteptat, zicând: 
învăţătorule, învăţătorule, pierim. Iar El, 
sculându-Se, a certat vântul şi valul apei şi 
ele au încetat şi s-a făcut linişte - Lwca 8,24 

Şi apropiindu-Se, S-a atins de sicriu, iar cei ce-1 
duceau s-au oprit. Şi a zis: Tinere, ţie îţi zic, 
scoală-te - Luca 7,14 

Şi arhiereii şi cărturarii căutau cum să-L omoare; 
căci se temeau de popor - Luca 22,2 

Şi arhiereii şi cărturarii erau de faţă, învinuindu-L 
foarte tare - Lwca 23,10 

Şi ascultând ei acestea, Iisus, adăugând, le-a 
spus o> pildă, fiindcă El era aproape de 
Ierusalim, iar ei credeau că împărăţia lui 
Dumnezeu se va arăta îndată - Lwca 19,1.1 

Şi atingându-Se de urechea lui l-a vindecat -
• Luca 22,51. 

Şi atunci vor vedea pe Fiul Omului venind pe 
nori cu putere şi cu slavă multă - Luca 22,27 

Şi atunci, cu ruşine, te vei duce să te aşezi pe 
locul cel mai de pe urmă - Luca 24,9 

Şi au ajuns cu corabia în ţinutul Gherghesenilor, 
care este în faţa Galileii - Lwca 8,26 

Şi au auzit vecinii şi rudele ei că Domnul a mărit 
mila Sa faţă de ea şi se bucurau împreună 
cu ea - Luca 1,58 

Şi au făcut aşa şi i-au aşezat pe toţi - Luca 9,1.5 
Şi au făcut semn celor care erau în cealaltă 

corabie, să vină să le ajute. Şi au venit şi au 

umplut amândouă corăbiile, încât erau gata 
să se afunde - Luca 5,7 

Şi au făcut semn tatălui său cum ar vrea să fie 
numit - Luca 1, 62 

Şi au găsit piatra răsturnată de pe mormânt -
Lwca 24,2 

Şi au început cei ce şedeau împreună la masă 
să zică în sine: Cine este Acesta care iartă şi 
păcatele? - Luca 7,49 

Şi au început să-L pârască, zicând: Pe Acesta 
L-am găsit răzvrătind neamul nostru şi 
împiedicând să dăm dajdie Cezarului şi 
zicând că El este Hristos - Luca 23,2 

Şi au început toţi, câte unul, să-şi ceară iertare. 
Cel dintâi i-a zis: Ţarină am cumpărat şi am 
nevoie să ies ca s-o văd; te rog iartă-mă -
Luca 14,1.8 

Şi au mâncat şi s-au săturat toţi şi au luat ceea 
ce le-a rămas, douăsprezece coşuri de fărâ-
mituri - Luca 9,17 

Şi au rămas uimiţi părinţii ei. Iar El le-a poruncit să 
nu spună nimănui ce s-a întâmplat - Luca 8,56 

Şi au răspuns că nu ştiu de unde... - Lwca 20, 7 
Şi au venit la El mama Lui şi fraţii Lui; dar nu 

puteau să se apropie de El din pricina mulţi
mii - Luca 8,19 

Şi au venit şi au umplut amândouă corăbiile, 
încât erau gata să se afunde - Luca 5, 7 

Şi au venit şi vameşii să se boteze şi i-au spus: 
învăţătorule noi ce să facem? - Luca 3,12 

Şi au vestit lui Ioan ucenicii lui despre toate 
acestea - Luca 7,18 

Şi au zis Apostolii către Domnul: Sporeşte-ne 
credinţa - Luca 3 7,5 

Şi au zis către ea: Nimeni din rudenia ta nu se 
cheamă cu numele acesta - Luca 2,62 

Şi au zis lui: Doamne, acela are zece mine -
Lwca 19, 25 

Şi au zis unul către altul: Oare, nu ardea în noi 
inima noastră, când ne vorbea pe cale şi 
când ne tâlcuia Scripturile? - Luca 24,32 

Şi auzind acestea, unul dintre cei ce şedeau cu 
El la masă I-a zis: Fericit este cel ce va prânzi 
în împărăţia lui Dumnezeu! - Luca 24, 25 

Şi auzind despre Iisus, a trimis la El bătrâni ai 
iudeilor, rugându-L să vină şi să vindece pe 
sluga lui - Luca 7,3 

Şi auzind el mulţimea care trecea, întreba ce e 
aceasta - Luca 28,36 

Şi avea o soră ce se numea Măria, care, aşezându-se 
le picioarele Domnului, asculta cuvântul Lui -
Luca 1.0,39 
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Şi bucurie şi veselie vei avea şi, de naşterea lui 
mulţi se vor bucura - Luca 1,14 

Şi când a fost ceasul, S-a aşezat la masă, şi 
Apostolii împreună cu El - Luca 22,14 

Şi când a ieşit demonul, mutul a vorbit, iar 
mulţimile s-au minunat - Luca 11,14 

Şi când a sosit în acel loc, le-a zis: Rugaţi-vă, ca 
să nu intraţi în ispită - Luca 22,40 

Şi când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, 
a zis către el: Zahee, coboară-te degrabă, căci 
astăzi în casa ta trebuie să rămân - Luca 19,5 

Şi când a stat împreună cu ei la masă, luând 
pâinea, a binecuvântat şi, frângând, le-a dat 
lor -Luca 24, 30 

Şi când a trecut glasul, S-a aflat Iisus singur. Şi 
ei au tăcut şi nimănui n-au spus nimic, în 
zilele acelea, din cele ce văzuseră - Luca 9,36 

Şi când a venit şi s-a apropiat de casă, a auzit 
cântece şi jocuri - Luca 15,25 

Şi când au ajuns la locul ce se cheamă al 
Căpăţânii, L-au răstignit acolo pe El şi pe 
făcătorii de rele, unul de-a dreapta şi altul 
de-a stânga - Luca 23,33 

Şi când mergi cu pârâşul tău la dregător, dă-ţi 
silinţa să te scapi de el pe cale, ca nu cumva 
să te târască la judecător, şi judecătorul să 
te dea în mâna temnicerului, iar temnicerul 
să te arunce în temniţă - Luca 12,58 

Şi când S-a apropiat Iisus de lerihon, un orb 
şedea lângă drum, cerşind - Luca 18,35 

Şi când S-a apropiat, văzând cetatea, a plâns 
pentru ea, zicând - Luca 19,41 

Şi când s-a făcut ziuă a chemat la Sine pe 
ucenicii Săi şi a ales din ei doisprezece, pe 
care i-a numit Apostoli - Luca 6, 23 

Şi când s-a făcut ziuă, s-au adunat bătrânii 
poporului, arhiereii şi cărturarii şi L-au dus 
pe El în sinedriul lor - Luca 22, 66 

Şi când s-a întors el, după ce luase domnia, a 
zis să fie chemate slugile acelea, cărora Ie 
dăduse banii, ca să ştie cine ce a neguţătorit -
Luca 19,15 

Şi când S-a întors Iisus, L-a primit mulţimea, 
căci toţi îl aşteptau - Luca 8,40 

Şi când s-au despărţit ei [Proorocii] de El, Petru 
a zis către Iisus: învăţătorule, bine este ca 
noi să fim aici şi să facem trei colibe: una 
Ţie, una lui Moise şi una lui Ilie - Luca 9,33 

Şi când s-au împlinit opt zile, ca să-L taie 
împrejur, I-au pus numele Iisus, cum a fost 
numit de înger, mai înainte de a zămisli în 
pântece - Luca 2,22. 

Şi când s-au împlinit zilele curăţirii lor, după 
Legea lui Moise, L-au adus pe Prunc la Ieru
salim, ca să-L pună înaintea Domnului -
Luca 2, 22 

Şi când s-au împlinit zilele înălţării Sale, El S-a 
hotărât să meargă la Ierusalim - Luca 9,51 

Şi când s-au împlinit zilele slujirii lui la templu, 
s-a dus la casa sa - Luca 1,23 

Şi când Se ruga El singur, erau cu El ucenicii, şi 
i-a întrebat, zicând: Cine zic mulţimile că 
sunt Eu? - Luca 9,18 

Şi când zicea El acestea, o femeie din mulţime, 
ridicând glasul, I-a zis: Fericit este pântecele 
care Te-a purtat şi fericiţi sunt sânii pe care 
i-ai supt! - Luca 12, 27 

Şi care tată dintre voi, dacă îi va cere fiul pâine, 
oare îi va da piatră? Sau dacă îi va cere peşte, 
oare îi va da, în loc de peşte, şarpe? - Luca 11,11 

Şi care, arătându-se întru slavă, vorbeau despre 
sfârşitul Lui, pe care avea să-I împlinească 
în Ierusalim - Luca 9,31 

Şi câţi nu vă vor primi, ieşind din acea cetate 
scuturaţi praful de pe picioarele voastre, 
spre mărturie împotriva lor - Luca 9,5 

Şi către arhiereii, către căpeteniile templului şi 
către bătrânii care veniseră asupra Lui, Iisus 
a zis: Ca la un tâlhar aţi ieşit, cu săbii şi cu 
toiege - Luca 22,52 

Şi către ei a zis: Care dintre voi, de-i va cădea 
fiul sau boul în fântână nu-1 va scoate îndată 
în ziua sâmbetei? - Luca 24,5 

Şi căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de 
mulţime, pentru că era mic de statură - Luca 19,3 

Şi căuta să-L vadă - Luca 9,9 
Şi căzând la picioarele lui Iisus, îl ruga să intre 

în casa lui - Luca 8,41 
Şi cei se pare că are se va lua de la el-Luca 8,18 
Şi cea care n-â ştiut, dar a făcut lucruri vrednice 

de bătaie, va fi bătută puţin. Şi oricui i s-a dat 
mult, mult i se va cere, şi cui i s-a încredinţat 
mult, mai mult i se va cere - Luca 12,48 

Şi ceea ce aţi vorbit la ureche, în odăi, se va 
vesti de pe acoperişuri - Luca 12, 3 

Şi cei care mergeau înainte îl certau ca să tacă, 
iar el cu mult mai mult striga: Fiule al lui 
David, fie-Ţi milă de mine! - Luca 18,39 

Şi cei ce văzuseră le-au spus cum a fost izbăvit 
demonizatul - Luca 8, 36 

Şi cei chinuiţi de duhuri necurate se vindecau -
Luca 6,18 

Şi cel ce nu-şi poartă crucea sa şi nu vine după Mine 
nu poate să fie ucenicul Meu - Luca 14,27 
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Şi celălalt, răspunzând, îl certa, zicând: Nu te 
temi tu de Dumnezeu, că eşti în aceeaşi 
osândă? - Lwca 23,40 

Şi cele ce ai pregătit ale cui vor fi? - Luca 12,20 
Şi cerând o tăbliţă, el a scris, zicând: Ioan este 

numele lui. Şi toţi s-au mirat - Luca 1, 63 
Şi chemând la sine pe doi dintre ucenicii săi, 

Ioan i-a trimis către Domnul, zicând: Tu eşti 
Cel Ce va să vină sau să aşteptăm pe altul? -
Luca 7,19 

Şi chemând la sine pe una dintre slugi, a 
întrebat ce înseamnă acestea - Luca 15,26 

Şi chemând la sine, unul câte unul, pe datornicii 
stăpânului său, a zis celui dintâi: Cât eşti 
dator stăpânului meu? - Luca 16, 5 

Şi chemând pe cei doisprezece ucenici ai Săi, 
" le-a dat putere şi stăpânire peste toţi demo

nii şi să vindece bolile - Luca 9,1 
Şi chemând zece slugi ale sale, Ie-a dat zece 

mine şi a zis către ele: Neguţătoriţi cu ele 
până ce voi veni! - Luca 19,13 

Şi chemându-1, i-a zis: Ce este aceasta ce aud 
despre tine? Dă-mi socoteala de iconomia 

t ta, căci nu mai poţi să fii iconom - Luca 16,2 
'• Şi chiar dacă îţi va greşi de şapte ori într-o zi şi 

de şapte ori se va întoarce către tine, zicând: 
Mă căiesc, iartă-1 - Luca 17,4 

Şi cine dintre voi, îngrijindu-se, poate să adauge 
staturii sale un cot? - Luca 12,25 

Şi cine este aproapele meu? - Luca 20,29 
Şi cine poate să se mântuiască? - Luca 2 8,26 
Şi coborând împreună cu ei, a stat în loc şes. El 

şi mulţime multă de ucenici ai Săi şi 
mulţime mare de popor din toată ludeea, 
din Ierusalim şi de pe ţărmul Tirului şi al 
Sidonului, care veniseră ca să-L asculte şi 
să se vindece de bolile lor - Luca 6,17 

Şi coborându-L, L-a înfăşurat în giulgiu de in şi 
L-a pus într-un mormânt săpat în piatră, în 
care nimeni niciodată, nu mai fusese pus -
Luca 23,53 

Şi cu botez am a Mă boteza, şi câtă nerăbdare 
am până ce se va îndeplini! - Luca 22,50 

Şi cu cei fără de lege s-a socotit - Luca 22, 37 
Şi cu cine sunt ei asemenea? - Luca 7,31 
Şi cu glas mare a strigat şi a zis: Binecuvântată 

eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul 
pântecelui tău - Luca 1,42 

Şi cui i s-a încredinţat mult, mai mult i se va 
cere -Luca 12,48 

Şi cuvintele acestea au părut înaintea lor ca o 
aiurare şi nu le-au crezut - Luca 24,12 

Şi dacă daţi împrumut celor de la care nădăjduiţi 
să luaţi înapoi, ce mulţumire puteţi avea? -
Luca 6,34 

Şi dacă faceţi bine celor ce vă fac vouă bine, ce 
mulţumire puteţi avea? Că şi păcătoşii 
acelaşi lucru fac - Luca 6, 33 

Şi dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată 
puteţi avea? Căci şi păcătoşii iubesc pe cei 
ce îi iubesc pe ei - Luca 6, 32 

Şi dacă în ceea ce este străin nu aţi fost credincioşi, 
cine vă va da ceea ce este al vostru? -Luca 16,12 

Şi dacă satana s-a dezbinat în sine, cum va mai 
sta împărăţia Lui? Fiindcă ziceţi că Eu scot 
pe demoni cu Beelzebul - Luca 11,18 

Şi dacă vă va întreba cineva: Pentru ce-1 
dezlegaţi?, veţi zice aşa: Pentru că Domnul 
are trebuinţă de el - Luca 19,31 

Şi de unde mie aceasta să vină la mine Maica 
Domnului meu? - Luca 1,43 

Şi de va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră se 
va odihni peste el, iar de nu, se va întoarce 
la voi-Luca 10, 6 

Şi deasupra Lui era scris cu litere greceşti, 
latineşti şi evreieşti: Acesta este regele 
iudeilor - Luca 23, 38 

Şi deodată s-a văzut, împreună cu îngerul, 
mulţime de oaste cerească, lăudând pe 
Dumnezeu şi zicând - Luca 2, 23 

Şi deşteptându-se, au văzut slava Lui şi pe cei 
doi bărbaţi stând cu El - Luca 9,32 

Şi diavolul, sfârşind toată ispita, s-a îndepărtat 
de la El, până la o vreme - Luca 4,13 

Şi din îndemnul Duhului a venit la templu -
Luca 2,27 

Şi Domnul a zis către el: Acum, voi fariseilor, 
curăţiţi partea dinafară a paharului şi a 
blidului, dar lăuntrul vostru este plin de 
răpire şi de viclenie - Luca 11,39 

Şi dorea să-şi sature pântecele din roşcovele pe 
care le mâncau porcii, însă nimeni nu-i 
dădea -Luca 15,16 

Şi ducându-se, el a vorbit cu arhiereii şi cu 
căpeteniile oastei, cum să-L dea în mâinile 
lor - Luca 22,4 

Şi ducându-se, s-a alipit el de unul din locuitorii 
acelei ţări, şi acesta l-a trimis la ţarinile sale 
să păzească porcii - Luca 25, 25 

Şi duhul ei s-a întors şi a înviat îndată; şi a poruncit 
El să i se dea să mănânce - Luca 8,55 

Şi după aceasta a ieşit şi a văzut un vameş, cu 
numele Levi, care şedea la vamă, şi i-a zis: 
Vino după Mine - Luca 5,27 
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Şi după aceea Iisus umbla prin cetăţi şi prin sate, 
propovăduind şi binevestind împărăţia lui 
Dumnezeu - Luai 8, 1 

Şi după aceea, S-a dus într-o cetate numită Nain 
şi cu El împreună mergeau ucenicii Lui şi 
multă mulţime - Luca 7,11 

Şi după ce a cheltuit totul, s-a făcut foamete 
mare în ţara aceea, şi el a început să ducă 
lipsă - Luca 15,14 

Şi după ce a sfârşit toate aceste cuvinte ale Sale 
în auzul poporului, a intrat în Capernaum -
Luca 7,1 

Şi după ce îl vor biciui, îl vor ucide; iar a treia 
zi va învia - Luca 18,33 

Şi după ce s-abotezat tot poporul, botezându-Se 
şi Iisus şi rugându-Se, s-a deschis Cerul -
Luca 3,21. 

Şi după ce s-a împlinit vremea să nască, Elisa
beta a născut un fiu - Luca 1,57 

Şi după puţin timp, văzându-1 un altul, i-a zis: 
Şi tu eşti dintre ei. Petru însă a zis: Omule, 
nu sunt - Luca 22,58 

Şi ei au istorisit cele petrecute pe cale şi cum a fost 
cunoscut de ei la frângerea pâinii - Luai 24,35 

Şi ei au înţeles că a văzut vedenie în templu; şi 
el le făcea semne şi a rămas mut - Luca 1,22 

Şi ei au tăcut şi nimănui n-au spus nimic, în zilele 
acelea, din cele ce văzuseră - Luca 9,36 

Şi ei au zis: Ce ne mai trebuie mărturii, căci noi 
înşine am auzit din gura Lui? - Luca 22, 71 

Şi ei cugetau în sinea lor, zicând: Dacă vom 
spune: Din cer, va zice: Pentru ce n-aţi crezut 
în el? - Luca 20,5 

Şi ei L-au întrebat, zicând: învăţătorule, când 
oare, vor fi acestea? Şi care este semnul când 

" au să fie acestea? - Luca 21,7 
Şi ei n-au înţeles nimic din acestea, căci 

cuvântul acesta era ascuns pentru ei şi nu 
înţelegeau cele spuse - Luca 18,34 

Şi ei s-au bucurat şi s-au învoit să-i dea bani -
Luca 22,5 

Şi ei s-au spăimântat când au intrat în nor - Luca 
9,34. 

Şi ei, mergând, au intrat într-un sat de samariteni, 
ca să facă pregătiri pentru EI - Luca 9,52 

Şi El a început a zice către ei: Astăzi s-a împli
nit Scriptura aceasta în urechile voastre -
Luca 4, 22 

Şi el a primit şi căuta prilej să-L dea lor, fără 
ştirea mulţimii - Luca 22,6 

Şi el a strigat, zicând: Iisuse, Fiul lui David, 
fie-Ţi milă de mine! - Luca 18,38 

Şi El a zis către ei: Aşadar, daţi cele ce sunt ale 
Cezarului, Cezarului, şi cele ce sunt ale lui 
Dumnezeu, lui Dumnezeu - Luca 20,25 

Şi El a zis către ei: Ce sunt cuvintele acestea pe 
care le schimbaţi unul cu altul în drumul 
vostru? - Luca 24,17 

Şi El a zis către ei: De ce era să Mă căutaţi? Oare 
nu ştiaţi că în cele ale Tatălui trebuie să fiu? -
Luca 2,49 

Şi El a zis către ei: O, nepricepuţilor şi zăbavnici 
cu inima ca să credeţi toate câte au spus 
Proorocii! - Luca 24,25 

Şi El a zis către ei: Trebuie să binevestesc împărăţia 
lui Dumnezeu şi altor cetăţi, fiindcă pentru 
aceasta am fost trimis - Luca 4,43 

Şi el cugeta în sine, zicând: Ce voi face, că n-am 
unde să adun roadele mele? - Luca 12, 27 

Şi el le făcea semne şi a rămas mut - Luca 1,22 
Şi El le-a zis: Acum însă cel ce are pungă să o ia, 

tot aşa şi traista, şi cel ce nu are sabie să-şi 
vândă haina şi să-şi cumpere - Luca 22,36 

Şi El le-a zis: Adevărat grăiesc vouă: Nu este 
nici unul care a lăsat casă, sau femeie, sau 
fraţi, sau părinţi, sau copii, pentru împărăţia 
lui Dumnezeu - Luca 18, 29 

Şi El le-a zis: Cu adevărat îmi veţi spune această 
pildă: Doctore, vindecă pe tine însuţi! Câte 
am auzit că ai făcut în Capernaum, fă şi aici 
în patria Ta - Luca 4,23 

Şi El le-a zis: Dar voi cine ziceţi că sunt Eu? Iar 
Petru, răspunzând, a zis: Hristosul lui 
Dumnezeu - Luca 9,20 

Şi El le-a zis: Mergând, spuneţi vulpii acesteia: 
Iată, alung demoni şi fac vindecări, astăzi 
şi mâine, iar a treia zi voi sfârşi - Luca 23,32 

Şi El le-a zis: Voi sunteţi cei ce vă faceţi pe voi 
drepţi înaintea oamenilor, dar Dumnezeu 
cunoaşte inimile voastre - Luca 16,15 

Şi el s-a apropiat de Iisus, ca să-L sărute - Luca 
22,47 

Şi El s-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, 
şi îngenunchind, Se ruga - Luca 22,41 

Şi el s-a mâniat şi nu voia să intre; dar tatăl lui, 
ieşind îl ruga - Luca 25,28 

Şi el vă va zice: Vă spun: Nu ştiu de unde sunteţi. 
Depărtaţi-vă de la Mine toţi lucrătorii 
nedreptăţii - Luca 13,27 

Şi El, plecându-Se asupra ei, a certat frigurile şi 
frigurile au lăsat-o. Iar ea, îndată sculându-se, 
le slujea - Luca 4,39 

Şi El, răspunzând, a zis: Zic vouă: Dacă vor tăcea 
aceştia, pietrele vor striga - Luca 19,40 
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Şi El, răspunzând, le-a zis: Credeţi, oare, că 
aceşti galileieni au fost ei mai păcătoşi decât 
toţi galileienii, fiindcă au suferit acestea? -
Luca 13,2 

Şi El, ridicându-Şi ochii spre ucenicii Săi, zicea: 
Fericiţi voi cei săraci, că a voastră este împă
răţia lui Dumnezeu - Luca 6, 20 

Şi el, strigând; a zis: Părinte Avraame, fie-ţi milă 
de mine şi trimite pe Lazăr să-şi ude vârful 
degetului în apă şi să-mi răcorească limba, căci 
mă chinuiesc în această văpaie - Luca 16,24 

Şi ele şi-au adus aminte de cuvintele Lui -
Luca 24, 8 

Şi era acolo o turmă mare de porci, care păşteau 
pe munte. Şi L-au rugat să le îngăduie să 
intre în ei; şi le-a îngăduit - Luca 8,32 

Şi era acolo un om a cărui mână dreaptă era 
uscată - Luca 6, 6 

Şi era acum ca la ceasul al şaselea şi întuneric 
s-a făcut peste tot pământul până la ceasul 
al nouălea - Luca 23,44 

Şi era în fiecare zi în templu şi învăţa. Dar 
arhiereii şi cărturarii şi fruntaşii poporului 
căutau să-L piardă - Luca 19,47 

Şi era mulţime multă de vameşi şi de alţii care 
şedeau cu ei la masă - Luca 5,29 

Şi era şi Ana proorocită, fiica luiJEanuel,_dm. 
seminţia lui Aşer, ajunsă la adâncibătrâneţe 
şi care trăise cu bărbatul ei şapte ani de la 
fecioria sa - Luca 2,36 

Şi era văduvă, în vârstă de optzeci şi patru de ani, 
şinu se depărta de templu, slujind noaptea şi 
ziua în post şi în rugăciuni - Luca 2,37 

Şi era, în cetatea aceea, o văduvă, care venea la 
el, zicând: Fă-mi dreptate faţă de potrivnicul 
meu - Luca 18,3 

Şi erau amândoi drepţi înaintea lui Dumnezeu, 
umblând fără prihană în toate poruncile şi 
rânduielile Domnului - Luca 1, 6 

Şi erau de faţă în acel timp unii care-I vestea 
despre galileienii al căror sânge Pilat l-a 
amestecat cu jertfele lor - Luca 13,1 

Şi erau duşi şi alţii, doi făcători de rele, ca să-i 
omoare împreună cu El - Luca 23,32 

Şi erau în toată vremea în templu, lăudând şi bine
cuvântând pe Dumnezeu. Amin -Luca 24,53 

Şi erau uimiţi de învăţătura Lui, căci cuvântul 
Lui era cu putere - Luca 4,32 

Şi eu vă rânduiesc vouă împărăţie, precum Mi-a 
rânduit Mie Tatăl Meu - Luca 22,29 

Şi Eu zic vouă: Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi 
afla; bateţi şi vi se va deschide - Luca 11,9 

Şi Eu zic vouă: Faceţi-vă prieteni cu bogăţia 
nedreaptă, ca atunci, când veţi părăsi viaţa, 
să vă primească ei în corturile cele veşnice -
Luca 16,9 

Şi fariseii şi cărturarii cârteau, zicând: Acesta 
primeşte la Sine pe păcătoşi şi mănâncă cu 
ei - Luca 1.5,2 

Şi făcând ei aceasta, au prins mulţime mare de 
peşte, că li se rupeau mrejele - Luca 5.6 

Şi femeia, văzându-se vădită, a venit tremurând 
şi, căzând înaintea Lui, a spus de faţă cu tot 
poporul din ce cauză s-a atins de El şi cum 
s-a tămăduit îndată - Luca 8,47 

Şi fericit este acela care nu se va sminti întru 
Mine - Luca 7,23 

Şi fericit vei fi că nu pot să-ţi răsplătească. Căci ţi 
se va răsplăti la învierea drepţilor- Luca 24,24 

Şi fericită este aceea care a crezut că se vor împlini 
cele spuse ei de la Domnul - Luca 1,45 

Şi fiind ele încă nedumerite de aceasta, iată doi 
bărbaţi au stat înaintea lor, în veşminte 
strălucitoare - Luca 24,4 

Şi fiind întrebat de farisei când va veni împă
răţia lui Dumnezeu, le-a răspuns şi a zis: îm
părăţia lui Dumnezeu nu va veni în chip 
văzut- Luca 17,20 

ŞîEiul Omului merge precum a fost orânduit, dar 
vai omului aceluia prin care este vândut! -
Luca 22,22 

Şi Fiul Omului va mărturisi pentru el înaintea 
îngerilor lui Dumnezeu - Luca 12,8 

Şi frica i-a cuprins pe toţi care locuiau împrejurul 
lor; şi în tot ţinutul muntos al Iudeii s-au 
vestit toate aceste cuvinte - Luca 1,65 

Şi frică i-a cuprins pe toţi şi slăveau pe Dumnezeu, 
zicând: Prooroc mare s-a ridicat între noi 
şi Dumnezeu a cercetat pe poporul Său -
Luca 7,16 

Şi frică li s-a făcut tuturor şi spuneau unii către 
alţii, zicând: Ce este acest cuvânt? Că porun
ceşte duhurilor necurate, cu stăpânire şi cu 
putere, şi ele ies - Luca 4,36 

Şi găsind-o, cheamă prietenele şi vecinele sale, 
spunându-Ie: Bucuraţi-vă cu mine, căci am 
găsit drahma pe care o pierdusem - Lwca 15,9 

Şi găsind-o, o pune pe umerii săi, bucurându-se -
Luca 15,5 

Şi glas s-a făcut din nor. Zicând: Acesta este Fiul 
Meu cel ales, de El să ascultaţi! - Luca 9, 35 

Şi grăbindu-se, au venit şi au aflat pe Măria şi pe 
Iosif şi pe Prunc, culcat în iesle - Luca 2,16 
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Şi hulindu-L, multe altele spuneau împotriva 
Lui - Luca 22, 65 

Şi i s-a arătat îngerul Domnului, stând de-a 
dreapta altarului tămâierii - Luca 1,11 

Şi I s-a dat cartea Proorocului Isaia Şi, deschizând 
El cartea, a găsit locul unde era scris - Luca 4,17 

Şi I s-a vestit: Mama Ta şi fraţii Tăi stau afară şi 
voiesc să Te vadă - Luca 8,20 

Şi i-a binecuvântat Simeon şi a zis către Măria, 
mama lui: Iată, Acesta este pus spre căderea 
şi spre ridicarea multora din Israil şi ca un 
semn care va stârni împotriviri - Luca 2, 34 

Şi i-a dus afară până spre Betania şi, ridicându-Şi 
mâinile, i-a binecuvântat - Luca 24,50 

Şi I-a făcut Levi ospăţ mare în casa sa Şi era 
mulţime multă de vameşi şi de alţii care 
şedeau cu ei la masă - Luca 5, 29 

Şi i-a trimis să propovăduiască împărăţia lui 
Dumnezeu şi să vindece pe cei bolnavi -
Luca 9,2 

Şi i-a zis Avraam: Au pe Moise şi pe Prooroci; 
să asculte de ei - Luca 16,29 

Şi i-a zis Avraam: Dacă nu ascultă de Moise şi 
de Prooroci, nu vor crede nici dacă ar învia 
cineva dintre morţi -Luca 16, 31 

Şi I-a zis cineva: Doamne, puţini sunt, oare, cei 
ce se mântuiesc? - Luca 13,23 

Şi I-a zis diavolul: Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, 
zi acestei pietre să se facă pâine - Luca 4, 3 

Şi I-a zis diavolul: Ţie îţi voi da toată stăpânirea 
aceasta şi strălucirea lor, căci mi-a fost dată 
mie şi eu o dau cui voiesc - Luca 4, 6 

Şi i-a zis fiul: Tată, am greşit la Cer şi înaintea 
ta şi nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul 
tău-Luca 15,21 

Şi i-a zis Iisus: Vulpile au vizuini şi păsările 
cerului au cuiburi; dar Fiul Omului n-are 
unde să-Şi plece capul - Luca 9,58 

Şi i-a zis stăpânul: Bine slugă bună, fiindcă 
întru puţin ai fost credincioasă, să ai stă
pânire peste zece cetăţi - Luca 1.9,17 

Şi i-a zis: Scoală-te şi du-te; credinţa ta te-a 
mântuit - Luca 17,19 

Şi i-a zis: Vino după Mine - Luca 5,27 
Şi iarăşi a zis: Cu ce voi asemăna împărăţia lui 

Dumnezeu? - Luca 13,20 
Şi iarăşi le-a vorbit Pilat, voind să le elibereze 

pe Iisus - Luca 23,20 
Şi iată a venit un bărbat, al cărui nume era Iair 

şi care era mai-marele sinagogii. Şi căzând 
la picioarele lui Iisus, îl ruga să intre în casa 
lui - Luca 8,41 

Şi iată doi bărbaţi vorbeau cu El, care erau 
Moise şi Ilie - Luca 9,30 

Şi iată Elisabeta, rudenia ta, a zămislit şi ea fiu 
la bătrâneţea ei şi aceasta este a şasea lună 
pentru ea, cea numită stearpă - Luca 1,36 

Şi iată era în cetate o femeie păcătoasă şi, aflând 
că şade la masă, în casa fariseului, a adus 
un alabastru cu mir - Luca 7,37 

Şi iată era un om în Ierusalim, cu numele Sime
on; şi omul acesta era drept şi temător de 
Dumnezeu, aşteptând mângâierea lui Israil, 
şi Duhul Sfânt era asupra lui - Luca 2,25 

Şi iată Eu trimit peste voi făgăduinţa Tatălui 
Meu; voi însă şedeţi în cetate, până ce vă 
veţi îmbrăca cu putere de Sus - Luca 24, 49 

Şi iată îngerul Domnului a stătut lângă ei şi 
slava Domnului a strălucit împrejurul lor, 
şi ei s-au înfricoşat cu frică mare - Luca 2,9 

Şi iată nişte bărbaţi aduceau pe pat un om care 
era slăbănog şi căutau să-1 ducă înăuntru şi 
să-1 pună înaintea Lui - Luca 5,18 

Şi iată o femeie care avea de optsprezece ani un 
duh de neputinţă şi care era gârbovă, de nu 
putea să se ridice în sus nicidecum -Luca 13,11 

Şi iată un bărbat cu numele Iosif, sfetnic fiind, 
bărbat bun şi drept - Luca 23,50 

Şi iată un bărbat din mulţime a strigat, zicând: 
învăţătorule, rogu-mă Ţie, caută spre fiul 
meu, că îl am numai pe el - Luca 9,38 

Şi iată un bărbat, cu numele Zaheu, şi acesta era 
mai-marele vameşilor şi era bogat - Lwca 19,2 

Şi iată un duh îl apucă şi îndată strigă şi-1 zgu
duie cu spume şi abia pleacă de la el, după 
ce l-a zdrobit - Lwca 9,39 

Şi iată un învăţător de Lege s-a ridicat, ispitindu-1 
şi zicând: învăţătorule, ce să fac ca să moşte
nesc viaţa de veci? - Luca 10,25 

Şi iată vei fi mut şi nu vei putea să vorbeşti până 
în ziua când vor fi acestea, pentru că n-ai 
crezut în cuvintele mele, care se vor împlini 
la timpul lor - Lwca 1, 20 

Şi iată vei lua în pântece şi vei naşte Fiu şi vei 
chema numele lui Iisus - Lwca 1,31 

Şi iată, doi dintre ei mergeau în aceeaşi zi la un 
sat care era departe de Ierusalim, ca Ia 
şaizeci de stadii, al cărui nume era Emaus -
Luca 24,13 

Şi iată, mai mult decât Ionâ este aici - Lwca 11,32 
Şi iată, mai mult decât Solomon este aici -

Luca 11, 31 
Şi iată, sunt unii de pe urmă care vor fi întâi, şi 

sunt alţii întâi care vorfi pe urmă- Lwca 13,30 
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Şi i-au spus că trece Iisus Nazarineanul -
LUCD 18, 37 

Şi ieşind afară, Petru a plâns cu amar - Luca 22,62 
Şi ieşind demonii din om, au intrat în porci, iar 

turma s-a aruncat de pe ţărm în lac şi s-a 
înecat - Luca 8,33 

Şi ieşind pe uscat, L-a întâmpinat un bărbat din 
cetate, care avea demon şi care de multă 
vreme nu mai punea haină pe el şi în casă 
nu mai locuia, ci prin morminte - Luca 8,27 

Şi ieşind, nu putea să vorbească. Şi ei au înţeles 
că a văzut vedenie în templu; şi el le făcea 
semne şi a rămas mut - Luca 7,22 

Şi ieşind, s-a dus după obicei în Muntele Măsli
nilor, şi ucenicii I-au urmat - Luca 22.39 

Şi Iisus i-a zis: Adevăratgrăiesc ţie, astăzi vei fi 
cu Mine în rai - Luca 23,43 

Şi Iisus i-a zis: Vezi! Credinţa ta te-a mântuit -
Luca 18,42 

Şi Iisus însuşi era ca de treizeci de ani când a 
început (să propovăduiască), fiind, precum 
se socotea, fiu al lui Iosif, care era fiul lui 
Eli - Luca 3,23 

Şi Iisus le-a zis: De ce sunteţi tulburaţi şi pentru 
ce se ridică astfel de gânduri în inima 
voastră? - Luca 24,38 

Şi Iisus le-a zis: Nici Eu nu vă spun vouă cu ce 
putere fac acestea - Luca 20, 8 

Şi Iisus sporea cu vârsta şi cu harul la Dumnezeu 
şi la oameni - Luca 2,52 

Şi Iisus, răspunzând, a zis către ei: N-au 
trebuinţă de doctor cei sănătoşi ci cei 
bolnavi - Luca 5, 31 

Şi Iisus, răspunzând, a zis către ei: Oare n-aţi 
citit ce a făcut David, când a flămânzit el şi 
cei ce erau cu el? - Luca 6,3 

Şi Iisus, strigând cu glas tare, a zis: Părinte, în 
mâinile Tale încredinţez duhul Meu. Şi 
aceasta zicând, Şi-a dat duhul - Luca 23,46 

Şi intrând în casa fariseului, a şezut la masă -
Luca 7,36 

Şi intrând în templu, a început să scoată pe cei 
ce vindeau şi cumpărau în el - Luca 19,45 

Şi intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce 
eşti plină de har, Domnul este cu tine. 
Binecuvântată eşti tu între femei - Luca 1,28 

Şi intrând, nu au găsit trupul Domnului Iisus -
Luca 24,3 

Şi îl întrebau ostaşii, zicând: Dar noi ce să 
facem? Şi le-a zis: Să nu asupriţi pe nimeni, 
nici să învinuiţi pe nedrept, şi să fiţi 
mulţumiţi cu solda voastră - Luca 3,14 

Şi îl luau în râs şi ostaşii care se apropiau, 
aducându-I oţet - Luca 23,36 

Şi în această casă rămâneţi, mâncând şi bând cele 
ce vă vor da, căci vrednic este lucrătorul de plata 
sa Nu vă mutaţi din casă în casă - Luca 10,7 

Şi în acel ceas El a vindecat pe mulţi de boli şi 
de răni şi de duhuri rele şi multor orbi le-a 
dăruit vederea - Luca 7,21 

Şi în acelaşi timp, adunându-se mulţime de mii 
şi mii de oameni, încât se călcau unii pe alţii, 
Iisus a început să vorbească întâi către 
ucenicii Săi: Feriţi-vă de aluatul fariseilor, 
care este făţărnicia - Luca 12,1 

Şi în acele zile, sculându-se Măria, s-a dus în 
grabă în ţinutul muntos, într-o cetate a 
seminţiei lui Iuda - Luca 1,39 

Şi în ceasul acela sculându-se, s-au întors la 
Ierusalim şi au găsit adunaţi pe cei unsprezece 
şi pe cei ce erau împreună cu ei - Luca 24,33 

Şi în iad, ridicându-şi ochii, fiind în chinuri, el 
a văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în 
sânul lui - Luca 16,23 

Şi în orice casă veţi intra, acolo să rămâneţi şi 
de acolo să plecaţi - Luca 9,4 

Şi în orice cetate veţi intra şi vă vor primi, mâncaţi 
cele ce vă vor pune înainte - Luca 10,8 

Şi în ţinutul acela erau păstori, stând pe câmp 
şi făcând de strajă noaptea împrejurul 
turmei lor - Luca 2,8 

Şi în zilele acelea, Iisus a ieşit la munte ca să Se 
roage şi a petrecut noaptea în rugăciune 
către Dumnezeu - Luca 6,12 

Şi în ziua aceea, Irod şi Pilat s-au făcut prieteni 
unul cu altul, căci mai înainte erau în 
duşmănie între ei - Luca 23,12 

Şi încă departe fiind el, l-a văzut tatăl său şi i 
s-a făcut milă şi, alergând, a căzut pe 
grumazul lui şi l-a sărutat ~ Luca 15,20 

Şi încă vorbind EI, a venit cineva de la mai-marele 
sinagogii, zicând: A murit fiica ta Nu mai 
supăra pe învăţătorul - Luca 8,49 

Şi începând de la Moise şi de la toţi Proorocii, 
le-a tâlcuit lor, din toate Scripturile cele 
despre El - Luca 24,27 

Şi închizând cartea şi dând-o slujitorului, a 
şezut, iar ochii tuturor din sinagogă erau 
aţintiţi asupra Lui - Luca 4,20 

Şi îndată a văzut şi mergea după El, slăvind pe 
Dumnezeu. Şi tot poporul, care văzuse, a dat 
laudă lui Dumnezeu - Luca 18, 43 

Şi îndată i s-a deschis gura şi limba şi vorbea, 
binecuvântând pe Dumnezeu - Luca 1,64 



ÎNTREBUINŢATE DESEORI 425 

Şi îndată s-a dus lepra de pe el - Lwca 5,13 
Şi îndată s-a oprit curgerea sângelui ei - Luca 8,44. 
Şi îndată, încă vorbind el, a cântat cocoşul -

Luai 22, 60 
Şi îndată, ridicându-se înaintea lor, luând patul 

pe care zăcuse, s-a dus la casa sa, slăvind pe 
Dumnezeu - Luca 5,25 

Şi înfricoşându-se ele şi plecându-şi feţele la 
pământ, au zis aceia către ele: De ce căutaţi 
pe Cel viu între cei morţi? - Luca 24,5 

Şi îngerul i-a zis: Nu te teme. Mărie, căci ai aflat 
har la Dumnezeu - Luca 1,30 

Şi îngerul, răspunzând, i-a zis: Eu sunt Gavriil, 
cel ce stă înaintea lui Dumnezeu. Şi am fost 
trimis să grăiesc către tine şi să-ţi binevestesc 
acestea -Luca 1,19 

Şi întihzând El mâna, S-a atins de lepros, 
zicând: Voiesc, fii curăţat! Şi îndată s-a dus 
lepra de pe el - Luca 5,13 

Şi întorcându-se Apostolii, I-au spus toate câte 
au făcut. Şi, luându-i cu Sine, S-a dus de o 
parte într-un loc pustiu, aproape de cetatea 
numită Betsaida - Luca 9,10 

Şi întorcându-Se către ele, Iisus le-a zis: Fiice ale 
Ierusalimului, nu Mă plângeţi pe Mine, ci pe 
voi plângeţi-vă şi pe copiii voştri - Luca 23,28 

Şi întorcându-se către femeie, a zis lui Simon: 
Vezi pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta 
şi apă pe picioare nu Mi-ai dat; ea însă, cu 
lacrimi, Mi-a udat picioarele şi le-a şters cu 
părul ei - Luca 7,44 

Şi întorcându-se către ucenici, de o parte a zis: 
Fericiţi sunt ochii care văd cele ce vedeţi voi! -
Luca 10,23 

Şi întorcându-se cei trimişi acasă, au găsit sluga 
sănătoasă - Luca 7,10 

Şi întorcându-se de la mormânt, au vestit toate 
acestea celor unsprezece şi tuturor celorlalţi -
Luca24,9 

Şi întorcându-se, au pregătit miresme şi mi
ruri; iar sâmbătă s-au odihnit, după Lege -
Luca 23,56 

Şi întorcându-Se, Domnul a privit spre Petru; 
şi Petru şi-a adus aminte de cuvântul Dom
nului, cum îi zisese că, mai înainte de a cânta 
cocoşul astăzi, tu te vei lepăda de Mine de 
trei ori - Luca 22,61 

Şi întorcându-se, sluga a spus stăpânului său 
acestea Atunci, mâniindu-se, stăpânul casei 
a zis: Ieşi îndată în pieţele şi uliţele cetăţii, 
şi pe săraci, şi pe neputincioşi, şi pe orbi, şi 
pe şchiopi adu-i aici - Luca 14,21 

Şi într-una din zile a intrat în corabie cu ucenicii 
Săi şi a zis către ei: Să trecem de cealaltă 
parte a lacului. Şi au plecat - Luca 8, 22 

Şi într-una din zile Iisus învăţa şi de faţă şedeau 
farisei şi învăţători ai Legii, veniţi din toate 
satele Galileii, din ludeea şi din Ierusalim -
Luca 5,17 

Şi într-una din zile, pe când Iisus învăţa po
porul în templu şi binevestea, au venit arhi
ereii şi cărturarii, împreună cu bătrânii -
Luca 20,1 

Şi învăţa Iisus într-una din sinagogi sâmbăta -
Luca 13,10 

Şi învăţa în sinagogile lor, slăvit fiind de toţi -
Luca 4,15 

Şi l-a certat Iisus, zicând: Taci şi ieşi din el. Iar 
demonul, aruncându-1 în mijlocul sinagogii, a 
ieşit din el cu nimic vătămându-1 - Luca 4,35 

Şi L-a dus în Ierusalim şi L-a aşezat pe aripa 
templului şi I-a zis: Dacă eşti Fiul Iui 
Dumnezeu, aruncă-Te de aici jos - Luca 4,9 

Şi l-a întrebat Iisus, zicând: Care-ţi este numele? 
Iar el a zis: Legiune. Căci demoni mulţi 
intraseră în el - Luca 8,30 

Şi L-a întrebat Irod multe lucruri, dar El nu i-a 
răspuns nimic - LUCII 23, 9 

Şi L-a întrebat un dregător, zicând: Bunule 
învăţător, ce să fac să moştenesc viaţa de 
veci? - Luca 18,18 

Şi L-a rugat pe El toată mulţimea din ţinutul 
Gherghesenilor să plece de la ei, căci erau 
cuprinşi de frică mare. Iar El, intrând în 
corabie, S-a înapoiat - Luca 8,37 

Şi la timpul potrivit, a trimis la lucrători o slugă 
că să-i dea din rodul viei. Lucrătorii însă, 
bătând-o, au trimis-o fără nimic - Lwca 20,10 

Şi l-au adus l-a Iisus şi, aruncându-şi hainele 
lor pe mânz, l-au ajutat pe Iisus să urce pe 
el-Luca 19,35 

Şi L-au întrebat zicând: învăţătorule, ştim că 
vorbeşti şi înveţi drept şi nu cauţi la faţa 
omului, ci cu adevărat înveţi calea lui 
Dumnezeu - Luca 20,21 

Şi L-au rugat să le îngăduie să intre în porci; şi 
le-a îngăduit - Lwca 8,32 

Şi lăsând toate, el s-a sculat şi a mers după El -
Lwca 5, 28 

Şi le zicea: Fiul Omului este Domn şi al 
sâmbetei - Luca 6, 5 

Şi le-a eliberat pe cel aruncat în temniţă pentru 
răscoală şi ucidere, pe care îl cereau ei, iar 
pe Iisus L-a dat în voia lor - Luca 23,25 
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Şi luând seama cum îşi alegeau la masă cele 
dintâi locuri, a spus celor chemaţi o pildă -
Luca 14. 7 

Şi luând, a mâncat înaintea lor - Luca 24,43 
Şi luându-i cu Sine, S-a dus de o parte într-un loc 

pustiu, aproape de cetatea numită Betsaida -
Luai 9,10 

Şi luându-1, l-a vindecat şi i-a dat drumul -
Luca 14, 4 

Şi lui i se vestise de către Duhul Sfânt că nu va 
vedea moartea până ce nu va vedea pe 
Hristosul Domnului - Luca 2,26 

Şi m-am rugat de ucenicii Tăi ca să-1 alunge, şi 
n-au putut - Lwca 9, 40 

Şi mergea El prin cetăţi şi prin sate, învăţând şi 
călătorind spre Ierusalim - Luca 13,22 

Şi mergeau cu El mulţimi multe - Luca 14,25 
Şi mie niciodată nu mi-ai dat un ied, ca să mă 

veselesc cu prietenii mei - Luca 15, 29 
Şi mila Lui în neam şi în neam spre cei ce se 

tem de El - Luca 1,50 
Şi mirându-se toţi de toate câte făcea, a zis către 

ucenicii Săi... - Lucâ 9,43 
Şi mulţi leproşi erau în Israil în zilele Proorocului 

Elisei, dar nici unul dintre ei nu s-a curăţat, 
decât Neeman Sirianul - Luca 4,27 

Şi mulţimile îl întrebau zicând: Ce să facem 
deci? - Luca 3,10 

Şin^au putut să-1 răspundă la acestea—Luca 14,6 
Şi ne iartă nouă păcatele noastre, căci şi noi 

înşine iertăm tuturor celor ce ne greşesc 
nouă - Luca 11, 4 

Şi ne-a ridicat putere de mântuire în casa lui 
David, slujitorul Său - Luca 1, 69 

Şi nefiind El acum departe de casă, a trimis la El 
prieteni, zicându-I: Doamne, nu Te osteni, că 
nu sunt vrednic ca să intri sub acoperământul 
meu - Luca 7,6 

Şi negăsindu-L, s-au întors la Ierusalim, 
căutându-L - Luca 2,45 

Şi nici Irod n a găsit, căci L-a trimis iarăşi la 
noi. Şi iată, El n-a săvârşit nimic vrednic de 
moarte - Luca 23,15 

Şi nici la una din ele n-a fost trimis Ilie, decât 
la Sarepta Sidonului, la o femeie văduvă -
Luca 4, 26 

Şi nici nu vcr zice: Iat-o aici sau acolo. Căci, iată, 
împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul 
vostru - Luca 17, 22 

Şi nici una dintre ele nu este uitată înaintea lui 
Dumnezeu - Luca 12, 6 

Tău. Vie împărăţia Ta^Eacă-se voia Ta, 
precum în Cer aşa şi pe pământ - Luca 11, 2 

Şi le-a zis: De ce dormiţi? Sculaţi-vă şi vă rugaţi, 
ca să nu intraţi în ispită - Luca 22,46 

-Şi le-a zis: Oricine va primi pruncul acesta, în 
numele Meu, pe Mine Mă primeşte; iar 
oricine Mă va primi pe Mine, primeşte pe 
Cel Ce M-a trimis pe Mine - Luca 9,48 ... 

Şi le-a zis: Unde este credinţa voastră? Iar ei, 
temându-se, s-au mirat, zicând unii către alţii: 
Oare Cine este Acesta, că porunceşte şi 
vânturilor şi apei, şi-L ascultă? - Luca 8,25 

Şi luând la Sine pe cei doisprezece, a zis către 
ei: Iată ne suim la Ierusalim şi se vorîmplini 
toate cele scrise prin Prooroci despre Fiul 
Omului - Luca 18,31 

Şi luând paharul, mulţumind, a zis: Luaţi acesta 
şi împărţiţi-1 între voi - Luca 22,17 

Şi luând pâinea, mulţumind, a frânt şi le-a dat 
lor, zicând: Acesta este Trupul Meu care se dă 
pentru voi; aceasta să faceţi spre pomenirea 
Mea - Luca 22.19 

Şi le-a spus că aşa este scris şi aşa trebuie să 
pătimească Hristos şi să învieze din morţi a 
treia zi - Luca 24,46 

Şi le-a spus lor această pildă, zicând: Unui om 
bogat i-a rodit din belşug ţarina - Luca 12,16 

Şi le-a spus o pildă: Vedeţi smochinul şi toţi 
copacii - Luca 22,29 

Şi le-a spus pilda aceasta: Cineva avea un 
smochin, sădit în via sa şi a venit să caute 
rod în el, dar n-a găsit - Luca 13, 6 

Şi le-a spus şi pildă: Poate orb pe orb să călău
zească? Nu vor cădea amândoi în groapă? -
Luca 6, 39 

Şi le-a zis lor Iisus: Fiii veacului acestuia se 
însoară şi se mărită - Luca 20,34 

Şi Ie-a zis: Acestea sunt cuvintele pe care le-am 
grăit către voi, fiind încă împreună cu voi, 
că trebuie să se împlinească toate cele scrise 
despre Mine în Legea lui Moise, în Prooroci 
şi în psalmi - Luca 24,44 

Şi le-a zis: Adevărat zic vouă că nici un Prooroc 
nu este bine primit în patria sa - Luca 4,24 

Şi le-a zis: Am văzut pe satana ca un fulger 
căzând din Cer - Luca 20, 28 

Şi le-a zis: Când v-am trimis pe voi fără pungă, 
fără traistă şi fără încălţăminte, aţi avutlipsă  
rtp rgva? Tar pi an rin- Dp nimic - 1 .ura 77 35 

Şi le-a zis' Când vă rugaţi, 7)Veţi: Tatăl nostru, 
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Şi nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi, 
altfel vinul nou va sparge burdufurile -
Luca 5,37 

Şi nimeni, bând vin vechi, nu voieşte de cel nou, 
căci zice: E mai bun cel vechi - Luca 5,39 

Şi noi pe drept, căci noi primim cele cuvenite 
după faptele noastre; Acesta însă n-a făcut 
nici un rău - Luca 23,42 

Şi nu după multe zile, adunând toate, fiul cel 
mai tânăr s-a dus într-o ţară depărtată şi aco
lo şi-a risipit averea trăind în desfrânări -
Luca 15,13 

Şi nu găseau ce să-i facă, căci tot poporul se ţinea 
după El, ascultându-L - Luca 19,48 

Şi nu L-au putut prinde în cuvânt înaintea po
porului şi, mirându-se de cuvântul Lui au 
tăcut - Lucn 20, 26 

Şi nu mai cutezau să-L întrebe nimic - Luca 10,40 
Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte 

de cel rău - Luca 11,4 
Şi o femeie, care de doisprezece ani avea scurgere 

de sânge şi cheltuise cu doctorii toată averea 
ei, şi de nici unul nu putuse să fie vindecată -
Lwca 8,43 

Şi o slujnică, văzându-1 şezând la foc, şi uitân-
du-se bine la el, a zis: Şi acesta era cu El -
Lwca 22, 56 

Şi oprindu-Se, Iisus a poruncit să-1 aducă la El -
Luca 18,40 

Şi oricuir s-a dalmult, mult i se va cere, şi cui i 
s-a încredinţat mult, mai mult i se va cere -
Luca 12,48 

Şi pândindu-L, I-au trimis iscoade, care se prefă
ceau că sunt drepţi, ca să-L prindă în cuvânt 
şi să-L dea stăpânirii şi puterii dregătorului -
Lwca 20,20 

Şi păr din capul vostru nu va pieri - Lwca 21,18 
Şi părinţii Lui, în fiecare an, se duceau de sărbă

toarea Paştilor, la Ierusalim - Lwca 2,41 
Şi păsările cerului au mâncat-o - Luca S, 5 
Şi pe când erau într-una din cetăţi, iată un om 

plin de lepră; văzând pe Iisus, a căzut cu 
faţa la pământ şi I s-a rugat zicând: Doamne, 
dacă voieşti, poţi să mă curăţeşti - Luca 5,12 

Şi pe când Iisus vorbea, un fariseu îl ruga să 
prânzească la el; şi, intrând, a şezut la masă -
Luca 11,37 

Şi pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei şi 
S-a înălţat la Cer - Luca 24,51 

Şi pe când îl duceau, oprind pe un oarecare Simon 
Cirineul, care venea din ţarină, i-au pus Crucea, 
ca să o ducă în urma lui Iisus - Luca 23,26 

Şi pe când mergeau ei pe cale, zis-a unul către El: 
Te voi însoţi, oriunde Te vei duce - Luca 9,57 

Şi pe când mergeau ei, El a intrat într-un sat, 
iar o femeie, cu numele Marta, L-a primit în 
casa ei - Luca 10,38 

Şi pe când se ducea El, mulţimile îl împresurau -
Luca 8,42 

Şi pe când Se ruga El, chipul feţei Sale s-a făcut 
altul şi îmbrăcămintea Lui albă strălucind -
Luca 9,29 

Şi pe când Se ruga Iisus într-un loc, când a încetat, 
unul dintre ucenicii Lui I-a zis: Doamne, 
învaţă-ne să ne rugăm, cum a învăţat şi Ioan 
pe ucenicii lui - Lwca 12,1 

Şi pe când vorbea El acestea s-a făcut un nor şi i-a 
umbrit; şi ei s-au spăimântat când au intrat în 
nor-Luca 9,34 

Şi pe când vorbeau ei acestea, El a stat în mijlocul 
lor şi le-a zis: Pace vouă - Lwca 24,36 

Şi pe când vorbeau şi se întrebau între ei, Iisus 
însuşi, apropiindu-Se, mergea împreună cu 
ei - Luca 24,15 

Şi pe când Zaharia slujea înaintea Iui Dumnezeu, 
în rândul săptămânii sale... - Luca 1,8 

Şi pe Iuda a lui Iacov şi pe luda Iscarioteanul, 
care s-a făcut trădător- Luca 6,16 

Şi pe Matei, şi pe Toma, şi pe Iacov a lui Alfeu 
şi pe Simon numit Zilotul - Lucn 6,15 

Şi pe mulţi din fiii lui Israil îi va întoarce la 
Domnul Dumnezeul lor - Luca 1,16 

Şi pe nimeni să nu salutaţi pe cale - Luca 10,4 
Şi pentru ce Mă chemaţi: Doamne, Doamne, şi 

nu faceţi ce vă spun? - Luca 6,46 
Şi peste toate acestea între noi şi voi s-a întărit 

prăpastie mare, ca cei care voiesc să treacă 
de aici la voi să nu poată, nici cei de acolo 
să treacă Ia noi - Luca 16,26 

Şi Petru a zis: Omule, nu ştiu ce spui. Şi îndată, 
încă vorbind el, a cântat cocoşul - Luca 22,60 

Şi Petru, sculându-se, a alergat la mormânt şi, 
plecându-se, a văzut giulgiurile singure 
zăcând. Şi a plecat, mirându-se în sine de 
ceea ce se întâmplase - Lwca 24,12 

Şi Pilat a zis către arhierei şi către mulţimi: Nu 
găsesc nici o vină în Omul acesta - Lwca 23,4 

Şi Pilat auzind, a întrebat dacă Omul este 
galileian - Lwca 23, 6 

Şi plecând, cei trimişi au găsit precum le-a spus -
Luca 19,32 

Şi poporul aştepta pe Zaharia şi se mira că 
întârzie în templu - Luca 1,21 
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urs-a racui ia ioc sănătoasa, ca şi 
Lt/ca 6,10 

Şi privind, a văzut pe cei bogaţi, aruncând 
darurile lor în vistieria templului - Luca 21,1 

Şi propovăduia în sinagogile Galileii - Luca 4,44 
Şi puterea Domnului se arăta în tămăduiri -

Luca 5,2 7 
Şi râdeau de El, ştiind că a murit [fata] - Luca 8,53 
Şi răspunzând Iisus zis: Au nu zece s-au curăţit? 

Dar cei nouă unde sunt? - Luca 17,17 
Şi răspunzând, Domnul i-a zis: Marto, Marto, 

te îngrijeşti şi pentru multe te sileşti -
Luca 10,41 

Şi răspunzând, Iisus a zis către El: Simone, am 
să-ţi spun ceva învăţătorule, spune, zise el -
Luca 7,40 

Şi răspunzând, Iisus a zis către învăţătorii de 
Lege şi către farisei, spunând: Cuvine-se a 
vindeca sâmbăta ori nu? - Luca 14,3 

Şi răspunzând, Iisus i-a zis: Mergi înapoia 
Mea, satano, căci scris este: Domnului 
Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui 
Unuia să-I slujeşti - Luca 4, 8 

Şi răspunzând, Iisus i-a zis: S-a spus: Să nu 
ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău -
Luca 4,12 

Şi răspunzând, îngerul i-a zis: Duhul Sfânt Se 
va pogorî peste tine şi puterea Celui 
Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi 
Sfântul care Se va naşte din tine, Fiul lui 
Dumnezeu se va chema - Luca 1,35 

Şi răspunzând, le-a zis: Mergeţi şi spuneţi lui Ioan 
cele ce aţi văzut şi aţi auzit Orbii văd, şchiopii 
umblă, leproşii se curăţesc, surzii aud, morţii 
în viază şi săracilor li se binevesteşte - Luca 7,22 

Şi răspunzând, mama lui a zis: Nu! Ci se va 
chema Ioan - Luca 1,60 

Şi răspunzând, Simon a zis: învăţătorule, toată 
noaptea ne-am trudit şi nimic nu am prins, 
dar, după cuvântul Tău voi arunca mrejele -
Luca 5,5 

Şi răspunzând, ucenicii I-au zis: Unde, Doamne? 
Iar El le-a zis: Unde va fi stârvul, acolo se vor 
aduna şi vulturii - Luca 17,37 

Şi răspunzând, unul dintre învăţătorii de Lege 
I-a zis: învăţătorule, acestea zicând, ne 
mustri şi pe noi! - Luca 11,45 

Şi ridicându-Se din rugăciune, a venit la uce
nicii Lui şi i-a aflat adormiţi de întristare -
Luca 22,45 

Şi s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu, 
Mântuitorul meu - Luca 1,47 

ŞLS-a-eeberât Duhul Sfânt peste El, în chip 
trupesc, ca un porumbel, şi s-a făcut glas din 
Cen Tu eşti Fiul Meu cel iubit, întru Tine 
am binevoit - Luca 3,22 

Şi S-a coborât la Capernaum, cetate a Galileii, 
şi îi învăţa sâmbăta - Luca 4, 31 

Şi s-a făcut glas din Cen Tu eşti Fiul Meu cel 
iubit, întru Tine am binevoit - Luca 3,22 

Şi s-a iscat între ei şi neînţelegere: cine dintre 
ei se pare că e mai mare? - Luca 22,24 

Şi S-a întors Iisus în puterea Duhului în 
Galileea şi a ieşit vestea despre El în toată 
împrejurimea - Luca 4,14 

Şi s-a lăsat pe lac o furtună de vânt şi corabia se 
umplea de apă şi erau în primejdie - Luai 8,23 

Şi s-a ridicat mortul şi a început să vorbească, 
şi l-a dat mamei lui - Luca 7,15 

Şi s-a suit Iosif în Galileea, din cetatea Nazaret, 
în ludeea, în cetatea lui David, care se nu
meşte Betleem, pentru că el era din casa şi 
din neamul lui David - Luai 2,4 

Şi s-au apropiat de satul unde se duceau, iar El 
se făcea că merge mai departe - Luca 24,28 

Şi s-au deschis ochii lor şi L-au cunoscut; şi El 
S-a făcut nevăzut de ei - Luca 24, 31 

Şi s-au dus în alt sat - Luca 9,56 -
Şi s-au întors cei şaptezeci cu bucurie, zicând: 

Doamne, şi demonii ni se supun în numele 
Tău -Luca 10,17 

Şi s-au întors păstorii, slăvind şi lăudând pe 
Dumnezeu, pentru toate câte auziseră şi 
văzuseră - Luca 2,20 

Şi să dea jertfă, precum s-a zis în Legea 
Domnului, o pereche de turturele sau doi 
pui de porumbel - Luca 2,24 

Şi să facă milă cu părinţii noştri, ca ei să-şi aducă 
aminte de legământul Său cel sfânt - Luca 1,72 

Şi praful care s-a lipit de picioarele noastre din 
cetatea voastră, vi-1 scuturăm vouă. Dar 
această să ştiţi, că s-a apropiat împărăţia lui 
Dumnezeu - Luca 10,11 

Şi precum a fost în zilele lui Noe, tot aşa va fi şi 
în zilele Fiului Omului - Luca 17,26 

Şi precum voiţi să vă facă vouă oamenii, face-
ţi-le şi voi asemenea - Luca 6,31 

Şi prin sufletul tău va trece sabie, ca să se descopere 
gândurile din multe inimi - Luca 2,35 

Şi prinzându-L, L-au dus şi L-au băgat în casa 
arhiereului. Iar Pjtru ÎI urma de departe -
Luca 22,54 

Şi privind împrejur pe toţi aceştia, i-a zis: 
întinde mâna ta Iar el a făcut aşa şi mâna 
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Şi să nu ia cu mull mai mult în vremea aceasta, 
iar în veacul ce va să vină, viaţă veşnică -
Luca 18, 30 

Şi să se propovăduiască în numele Său pocăinţa 
spre iertarea păcatelor la toate neamurile, 
începând de la Ierusalim - Luca 24,47 

Şi să vestesc anul plăcut Domnului - Luca 4,19 
Şi săruta picioarele Lui şi le ungea cu mir -

Luca 7,38 
Şi scoţându-1 afară din vie, l-au ucis. Ce va face, 

deci, acestora, stăpânul viei? - Lues 20,15 
Şi sculându-Se din sinagogă, a intrat în casa lui 

Simon. Iar soacra lui Simon era prinsă de 
friguri rele şi L-au rugat pentru ea - Luca 4,38 

Şi sculându-se toată mulţimea acestora, L-au  
dus înaintea lui Pilat- Luca 23,1 

Şi sculându-se, a venit la tatăl său. Şi încă 
departe fiind el, l-a văzut tatăl său şi i s-a 
făcut milă şi, alergând, a căzut pe grumazul 
lui şi l-a sărutat - Luca 15,20 

Şi sculându-se, L-au scos afară din cetate şi L-au 
dus până pe sprânceana muntelui, pe care era 
zidită cetatea lor, ca să-L arunce în prăpastie -
Luca 4,29 

Şi se apropia sărbătoarea Azimelor, care se 
chema Paşti - Luca 22,1 

Şi se apropiau de El toţi vameşii şi păcătoşii, ca 
să-L asculte - Luca 15,1 

Şi se duceau toţi să se înscrie, fiecare în cetatea 
sa - Lucn 2,3 

Şi se fac cele de pe urmă ale omului aceluia mai 
rele decât cele dintâi - Luca 11,26 

Şi semănând el, una a căzut lângă drumşi a fost 
călcată cu picioarele şi păsările cerului au 
mâncat-o - Luca 8,5 

Şi sfânt este numele Lui - Luca 1,49 
Şi sfârşindu-se zilele, pe când se întorceau ei, 

Copilul Iisus a rămas in Ierusalim şi părinţii 
Lui nu ştiau - Luca 2,43 

Şi socotind că este în ceata călătorilor de drum, 
au venit cale de o zi, căutându-L printre rude 
şi printre cunoscuţi - Luca 2,44 

Şi sosind acasă, cheamă prietenii" şi vecinii, 
zicându-le: Bucuraţi-vă cu mine, că am găsit 
oaia cea pierdută - Luca 15, 6 

Şi spuneţi stăpânului casei: învăţătorul îţi zice: 
Unde este încăperea în care să mănânc 
Pastile cu ucenicii Mei? - Luca 22, II 

Şi sta poporul privind, iar căpeteniile îşi băteau 
joc de El, zicând: Pe alţii i-a mântuit; să Se 
mântuiască şi pe Sine însuşi, dacă El este 
Hristosul, alesul lui Dumnezeu - Luca 23,35 

Şi stând la spate, lângă picioarele Lui, plângând, 
a început să ude cu lacrimi picioarele Lui, şi 
cu părul capului ei le ştergea. Şi săruta 
picioarele Lui şi le ungea cu mir - Luca 7,38 

Şi stăpânul viei a zis: Ce voi face? Voi trimite 
pe fiul meu cel iubit; poate se vor ruşina de 
el - Luca 20, 23 

Şi suindu-L diavolul pe un munte înalt, I-a arătat 
într-o clipă toate împărăţiile lumii - Luca 4,5 

Şi şezând în corabie, învăţa, din ea, mulţimile -
Luca 5,3 

Şi Şi-a pus mâinile asupra ei, şi ea îndată s-a 
îndreptat şi slăvea pe Dumnezeu - Luca 13,13 

Şi te vor face una cu pământul, şi pe fiii tăi care 
sunt în tine, şi nu vor lăsa în tine piatră pe 
piatră pentru că nu ai cunoscut vremea 
cercetării tale - Luca 19,44 

Şi Te vor ridica pe mâini, ca nu cumva să izbeşti 
de piatră piciorul Tău - Luca 4,11 

Şi toată făptura va vedea mântuirea lui Dumnezeu -
Luca 3,6 

Şi toată mulţimea căuta să se atingă de El că putere 
ieşea din El şi-i vindeca pe toţi - Luca 6,19 

Şi toate mulţimile care veniseră la această prive
lişte, văzând cele întâmplate, se întorceau 
bătându-şi pieptul - Luca 23,48 

Şi tot poporul auzind, şi vameşii s-au încredinţat 
de dreptatea lui Dumnezeu, botezându-se cu 
botezul lui Ioan - Luca 7,29 

Şi tot poporul venea dis-de-dimineaţă la El în 
templu, ca să-L asculte - Luca 21,38 

Şi tot poporul, care văzuse, a dat laudă lui 
Dumnezeu - Luca 18,43 

Şi toţi care îl auzeau se minunau de priceperea 
şi de răspunsurile Lui - Luca 2,47 

Şi toţi care le auzeau le puneau la inimă, 
zicând: Ce va fi oare, acest copil? Căci mâna 
Domnului era cu el - Luca 1, 66 

Şi toţi câţi auzeau se mirau de cele spuse lor de 
către păstori - Luca 2,18 

Şi toţi cunoscuţii Lui, şi femeile care îl 
însoţiseră din Galileea, stăteau departe, 
privind acestea - Luca 23,49 

Şi toţi îl încuviinţau şi se mirau de cuvintele 
harului care ieşeau din gura Lui şi ziceau: Nu 
este, oare, Acesta fiul lui Iosif? - Luca 4,22 

Şi toţi plângeau şi se tânguiau pentru ea Iar EI 
a zis: Nu plângeţi; n-a murit, ci doarme -
Luca 8,52 

Şi toţi s-au mirat - Luca 1, 63 
Şi toţi, în sinagogă, auzind acestea, s-au umplut 

de mânie - Luca 4,28 
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Şi trăgând corăbiile la ţărm, au lăsat totul şi au 
mers după El - Luca 5,11 

Şi trebuia, la praznic, să le elibereze un vinovat -
Luca 23,17 

Şi tu Capemaume, nu ai fost înălţat, oare, până 
la cer? Până la iad vei fi coborât! - Luca 10,15 

Şi tu eşti dintre ei. Petru însă a zis: Omule, nu 
sunt-Luca 22,58 

Şi tu, oarecând, întorcându-te, întăreşte pe fraţii 
tăi - Luca 22, 32 

Şi ucenicii Lui îl întrebau: Ce înseamnă pilda 
aceasta? - Lucn 8,9 

Şi uimire i-a cuprins pe toţi şi slăveau pe 
Dumnezeu şi, plini de frică, ziceau: Am 
văzut astăzi lucruri minunate - Luca 5,26 

Şi un timp n-a voit, dar după acestea a zis întru 
sine: Deşi de Dumnezeu nu mă tem şi de 
om nu mă ruşinez... - Luca 18,4 

Şi unul dintre ei a lovit pe sluga arhiereului şi 
3-ă tăiat urechea dreaptă - Luca 22,50 

Şi urcându-Se într-una din corăbii care era a lui  
Simon, l-a rugat s-o depărteze puţin de la 
uscat. Şi şezând în corabie, învăţa, din ea, 
mulţimile -- Lwca 5,3 

Şi urmându-I femeile, care veniseră cu El din 
Galileea, au privit mormântul şi cum a fost 

tăc iune; dar voi aţi_ 
"lhari-ljuvi 29f4fe 

Şi va fi vouă spre mărturie- Lwca 2-1,13 
Şi va împăraţi peste casa lui Iacov în veci şi 

împărăţia Lui nu va avea sfârşit - Luca 1,33 
Şi va merge înaintea Lui [Hristos] cu duhul şi 

cu puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile 
părinţilor spre copii şi pe cei neascultători 
la înţelepciunea drepţilor, ca să-I gătească 
Domnului un popor pregătit - Luca 1,17 

ŞI văzând aceasta,-ucemciîîâcov şi Ioan I-au zis: 
Doamne, vrei să zicem să se coboare foc din cer 
şi să-i mistuie, cum a făcut şi Ilie? - Luca 9,54 

Şi văzând credinţa lor, El le-a zis: Omule, iertate 

îţi sunt păcatele tale - Luca 5,20 
Şi văzând pe Iisus, strigând, a căzut înaintea 

Lui şi cu glas mare a zis: Ce ai cu mine, 
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu Celui Preaînalt? 
Rogu-Te, nu mă chinui - Luca 8,28 

Şi văzând, fariseul, care-L chemase, a zis în sine: 
Acesta de ar fi Prooroc, ar şti cine e şi ce fel 
e femeia aceasta care se atinge de El, că este 
păcătoasă - Luca 7,39 

Şi văzând, toţi murmurau, zicând că a intrat să 
găzduiască la un om păcătos - Luca 19,7 

Şi văzându-i, El le-a zis: Duceţi-vă şi vă arătaţi 
preoţilor. Dar, pe când ei se duceau, s-au 
curăţit-Luca 17,14 

Şi văzându-1 întristat, Iisus a zis: Cât de greu 
vor intra cei ce au averi în împărăţia lui 
Dumnezeu! - Luca 18, 24 

Şi văzându-L rămaseră uimiţi, iar mama Lui a 
zis către El: Fiule de ce ne-ai făcut nouă aşa? 
Iată, tatăl Tău şi eu Te-am căutat îngrijoraţi -
Luca 2,48 

Şi văzându-L, au vestit cuvântul grăit lor despre 
acest Copil - Luca 2, 37 

Şi văzându-1, Zaharia s-a tulburat şi frică a căzut 
peste el - Luca 1,12 

Şi venind cel care te-a chemat pe tine şi pe el, 
îţi va zice: Dă acestuia locul. Şi atunci, cu 
ruşine, te vei duce să te aşezi pe locul cel 
mai de pe urmă - Luca 14, 9 

Şi venind în casă n-a lăsat pe nimeni să intre cu 
El, decât numai pe Petru şi pe Ioan şi pe Iacov 
şi pe tatăl copilei şi pe mamă - Luca 8,51 

Şi venind la El, cei doisprezece I-au spus: Dă 
drumul mulţimii să se ducă prin satele şi 
prin sătuleţele dimprejur, ca să poposească 
şi să-şi găsească mâncare, ca aici suntem în 
loc pustiu - Luca 9,12 

Şi venind şi ea în acel ceas^lăuda pe Dumnezeu  
şi yorbea jdespre Prunc tuturor celor ce 

Şi venind, o află măturată şi împodobită -
Luca 11, 25 

Şi veţi fi daţi şi de părinţi şi de fraţi şi de 
neamuri şi de prieteni, şi vor ucide dintre 
voi - Luca 23,16 

Şi veţi fi urâţi de toţi, pentru numele Meu -
Luca 21,27 

Şi vindecaţi pe bolnavii din ea şi ziceţi-le: S-a 
apropiat de voi împărăţia lui Dumnezeu -
Luca 10, 9 

Şi vot fiţi asemenea oamenilor care aşteaptă pe 
stăpânul lor când se va întoarce de la nuntă, 
ca, venind şi bătând, îndată să-i deschidă -
Luca 22,36 

Şi voi să nu căutaţi ce veţi mânca sau ce veţi 
bea şi nu fiţi îngrijoraţi - Luca 12,29 

Şi voi sunteţi aceia care aţi rămas cu Mine în 
încercările Mele - Luca 22,28 

Şi voi zice sufletului meu: Suflete, ai multe bună
tăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, 
mănâncă, bea, veseleşte-te - Luca 12,19 

Şi vor cădea de ascuţişul săbiei şi vor fi duşi 
robi la toate neamurile, şi Ierusalimul va fi 
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călcat în picioare de neamuri, până ce se vor 
împlini vremurile neamurilor - Luca 21, 24 

Şi vor fi cutremure mari şi, pe alocurea, foamete 
şi ciumă şi spaime şi semne mari din cer vor 
fi -Luca 21, 11 

Şi vor fi semne în soare, în lună şi în stele, iar pe 
pământ spaimă întru neamuri şi nedumerire 
din pricina vuietului mării şi al valurilor-
Luca 21,25 

Şi vor şedea la masă în împărăţia lui Dumnezeu -
Luca 13,29 

Şi vor veni alţii de la răsărit şi de la apus, de la 
miazănoapte şi de la miazăzi şi vor şedea la 
masă în împărăţia lui Dumnezeu-Luca 13,29 

Şi vor zice vouă: Iată este acolo; iată, aici; nu vă 
duceţi şi nu vă luaţi după ei - Luca 17, 23 

Şi vorbind El, iată o mulţime şi cel ce se numea 
Iuda, unul dintre cei doisprezece, venea în 
fruntea lor. Şi el s-a apropiat de Iisus, ca să-L 
sărute -Luca 22, 47 

Şi vorbind, au zis către El: Spune nouă, cu ce 
putere faci acestea, sau cine este Cel Ce Ţi-a 
dat această putere? -Luca 20,2 

Şi Zaharia, tatăl lui, s-a umplut de Duh Sfânt şi 
a proorocit... - Luca 1, 67 

Şi zic vouă că nici Solomon, în toată mărirea 
lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceştia -
Luca 12,27 

Şi zic vouă; Oricine va 'wtf i i r i s i rp° ' i tP ' Mii»., 
înaintea oamenilor, şi Fiul Omului va 
mărturisi pentru el înaintea îngerilor lui 
Dumnezeu - Luca 12,8 

Şi zicând acestea, le-a arătat mâinile şi picioarele 
Sale - Luca 24,40 

Şi zicând acestea, mergea înainte, suindu-Se la 
Ierusalim - Luca 19,28 

Şi zicând El acestea, s-au ruşinat toţi cei ce erau 
împotriva Lui, şi toată mulţimea se bucu
ra de faptele strălucite săvârşite de El -
Luca 13,17 

Şi zicând: Dacă Tu eşti regele iudeilor, mântu
ieşte-Te pe Tine însuţi! - Luca 23,37 

Şizicea către ei: Secerişul este mult, dar lucrătorii 
sunt puţini; rugaţi deci pe Domnul seceri
şului, ca să scoată lucrători la secerişul Său -
Luca 10,2 

Şi zicea către toţi: Dacă voieşte cineva să vină după 
Mine, să se lepede de sine, să-şi ia Crucea în 
fiecare zi şi să-Mi urmeze Mie - Luca 9,23 

Şi zicea către ucenicii Săi: Era un om bogat care 
avea un iconom şi acesta a fost pârât lui că-i 
risipeşte avuţiile - Luca 16,1 

Şi zicea lui Iisus: Pomeneşte-Mă Doamne, când 
vei veni în împărăţia Ta - Luca 23,42 

Şi zicea mulţimilor Când vedeţi un nor ridi-
cându-se dinspre apus, îndată ziceţi că vine 
ploaie mare; şi aşa este - Luca 12,54 

Şi ziua aceea era vineri, şi se lumina spre sâm
bătă - Luca 23,54 

Şi ziua era în templu şi învăţa, iar noaptea, 
ieşind, o petrecea pe muntele ce se cheamă 
al Măslinilor - Luca 21,37 

Şi, văzând-o Domnul, I s-a făcut milă de ea şi 
i-a zis: Nu plânge! - Luca 7,73 

Şi-a pus mâinile asupra ei, şi ea îndată s-a 
îndreptat şi slăvea pe Dumnezeu - Luca 23,13 

Şi-L rugau pe El să nu le poruncească să meargă 
în adânc - Luca 8, 31 

Ştii poruncile: Să nu săvârşeşti adulter, să nu ucizi, 
să nu furi, să nu mărturiseşti strâmb, cinsteşte 
pe tatăl tău şi pe mama ta - Luca 18,20 

Ştiu ce voi face, ca să mă primească în casele lor, 
când voi fi scos din iconomie - Luca 16,4 

T 

Taci şi ieşi din el. Iar demonul, aruncându-1 în 
mijlocul sinagogii, a ieşit din el cu nimic 
vătămându-1 - Luca 4,35 

Taie-1; de ce să ocupe locul în zadar? - Luca 13,7 
-Tată; am greşit la cer şi înaintea ta - Luca 25, 28 
Tată, am greşit la cer şi înaintea ta şi nu mai sunt 

vrednic să mă numesc fiul tău - Luca 15,21 
Tată, dă-mi partea ce mi se cuvine din avere -

Luca 15,12 
Tatăl împotriva fiului şi fiul împotriva tatălui, 

mama împotriva fiicei şi fiica împotriva 
mamei, soacra împotriva nurorii sale şi nora 
împotriva soacrei - Luca 22,53 

Tatăl însă i-a zis: Fiule, tu totdeauna eşti cu mine 
şi toate ale mele ale tale sunt - Luca 15,31 

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se 
numele Tău - Luca 22,2 

Tatăl Tău şi eu Te-am căutat îngrijoraţi - Luca 2,48 
Tatăl vostru ştie că aveţi nevoie de acestea -

Luca 12, 30 
Te slăvesc pe Tine, Părinte, Doamne al Cerului 

şi al pământului, că ai ascuns acestea de cei 
înţelepţi şi de cei pricepuţi şi le-ai descoperit 
pruncilor. Aşa Părinte, căci aşa a fost înaintea 
Ta, bunăvoinţa Ta - Luca 10,21 

Te ştiu cine eşti: Sfântul lui Dumnezeu - Luca 4,34 
Te voi însoţi, oriunde Te vei duce - Luca 9,57 
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Te vor ridica pe mâini, ca nu cumva să izbeşti 
de piatră piciorul Tău - Luca 4,11 

Temeţi-vă de acela care, după ce a ucis, are 
putere să arunce în gheena; da, vă zic vouă, 
de acela să vă temeţi - Luca 12,5 

Timp de patruzeci de zile, fiind ispitit de 
diavolul. Şi în aceste zile nu a mâncat nimic; 
şi sfârşindu-se ele, a flămânzit - Luca 4,2 

Tinere, ţie îţi zic, scoală-te - Luca 7,14 
Tirului şi Sidonului mai uşor le va fi la j udecată, 

decât vouă - Luca 10,14 
Toată făptura va vedea mântuirea lui Dumnezeu -

Luca 3,6 
Toată mulţimea căuta să se atingă de EI că putere 

ieşea din El şi-i vindeca pe toţi - Luca 6,19 
Toată mulţimea poporului, în timpul tămâierii 

era afară şi se ruga - Luca 1,10 
Toată noaptea ne-am trudit şi nimic nu am 

prins, dar, după cuvântul Tău voi arunca 
mrejele - Luca 5,5 

Toate acestea le auzeau şi fariseii, care erau 
iubitori de argint şi-L luau în bătaie de joc -
Luca 16,14 

Toate acestea le-am păzit din tinereţile mele -
Luca 18,21 

Toate ale mele ale tale sunt - Luca 15,31 
Toate Mi-au fost date de către Tatăl Meu şi nimeni 

nu cunoaşte cine este Fiul, decât numai Tatăl, 
şi Cine este Tatăl, decât numai Fiul şi căruia 
voieşte Fiul să-i descopere - Luca 10,22 

Tot aşa precum a fost în zilele lui Lot: mâncau, 
beau cumpărau, vindeau, sădeau şi zideau -
Luca 17,28 

Tot poporul auzind, şi vameşii s-au încredinţat 
de dreptatea lui Dumnezeu, botezându-se 
cu botezul lui Ioan - Luca 7, 29 

Tot poporul venea dis-de-dimineaţă la El în 
templu, ca să-L asculte - Luca 21,38 

Totuşi, fiindcă văduva aceasta îmi face supărare, 
îi voi face dreptate, ca să nu vină mereu să 
mă supere - Luca 18,5 

Toţi au rămas uimiţi de mărirea lui Dumnezeu -
Luca 9,43 

Toţi care îl auzeau se minunau de priceperea şi 
de răspunsurile Lui - Luca 2,47 

Toţi care le auzeau le puneau la inimă, zicând: Ce 
va fi oare, acest copil? Căci mâna Domnului 
era cu el - Luca 1,66 

Toţi câţi auzeau se mirau de cele spuse lor de 
către păstori - Luca 2,18 

Toţi câţi aveau bolnavi de felurite boli îi aduceau 
la El; iar El, punându-Şi mâinile pe fiecare 
dintre ei, îi făcea sănătoşi - Lwca 4,40 

Toţi îl încuviinţau şi se mirau de cuvintele harului 
care ieşeau din gura Lui şi ziceau: Nu este, 
oare, Acesta fiul lui Iosif? - Luca 4,22 

Toţi plângeau şi se tânguiau pentru ea. Iar El 
a zis: Nu plângeţi; n-a murit, ci doarme -
Luca 8,52 

Toţi s-au mirat - Luca 1, 63 
Toţi, în sinagogă, auzind acestea, s-au umplut 

de mânie - Luca 4,28 
Trebuia însă să ne veselim şi să ne bucurăm, 

căci fratele tău acesta mort era şi a înviat, 
pierdut era şi s-a aflat - Luca 15,32 

Trebuie să binevestesc împărăţia lui Dumnezeu 
şi altor cetăţi, fiindcă pentru aceasta am fost 
trimis - Luca 4,43 

Trei ani sunt de când vin şi caut rod în smo
chinul acesta şi nu găsesc. Taie-1; de ce să 
ocupe locul în zadar? - Luca 13,7 

Trei împotriva a doi şi doi împotriva a trei -
Luca 12,52 

Tu Capernaume, nu ai fost înălţat, oare, până la 
cer? Până la iad vei fi coborât! - Luca 10,15 

Tu eşti Cel Ce va să vină sau să aşteptăm pe altul? -
Luca 7,19, 20 

Tu eşti Fiul lui Dumnezeu. Dar El, certându-i, 
nu-i lăsa să vorbească acestea, că ştiau că El 
este Hristosul - Luca 4,42 

Tu eşti Fiul Meu cel iubit, întru Tine am bine
voit- Luca 3,22 

Tu eşti regele Iudeilor? Iar El răspunzând, a zis: 
Tu zici - Luca 23,3 

Tu singur eşti străin în Ierusalim şi nu ştii cele 
ce s-au întâmplat în el zilele acestea? -
Luca 24,18 

Tu zici-Luca 23,3 
Tu, pruncule, Prooroc al Celui Preaînalt te vei 

chema, că vei merge înaintea feţei Domnului, 
ca să găteşti căile Lui - Luca 1, 76 

Turma s-a aruncat de pe ţărm în lac şi s-a înecat -
Luca 8,33 

Turna-vor în sânul vostru o măsură bună, 
îndesată, clătinată şi cu vârf, căci cu ce 
măsură veţi măsura, cu aceeaşi vi se va 
măsura - Luca 6,38 
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Ţ 

Ţarină am cumpărat şi am nevoie să ies ca s-o 
văd; te rog iartă-mă - Luca 14,18 

Ţie îţi voi da toată stăpânirea aceasta şi 
strălucirea lor, căci mi-a fost dată mie şi eU 
o dau cui voiesc - Luca 4, 6 

Ţie îţi zic: Scoală-te, ia patul tău şi mergi la casa 
ţa-Luca 5,24 

U 

Ucenicii lui Ioan postesc adesea şi fac rugăciuni, 
de asemenea şi ai fariseilor, iar ai Tăi 
mănâncă şi beau - Luca 5,33 

Ucenicii Lui îl întrebau: Ce înseamnă pilda 
aceasta? - Luca 8,9 

Ucenicii Lui smulgeau spice, le frecau cu mâinile 
şi mâncau - Luca 6,1 

Uimire i-a cuprins pe toţi şi slăveau pe Dumnezeu 
şi, plini de frică, ziceau: Am văzut astăzi 
lucruri minunate - Luca 5,26 

Umblând fără prihană în toate poruncile şi 
rânduielile Domnului - Luca 1, 6 

Un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu 
cinci sute de dinari, iar celălalt cu cincizeci -
Luca 7,42 

Un foişor mare, aşternut; acolo să pregătiţi -
Luca 22,12 

Un înger din Cer s-a arătat Lui şi-L întărea -
Luca 22,43 

Un levit, aj ungând în acel loc şi văzând, a trecut 
pe alături-Luca 20,32 

Un om a sădit vie şi a dat-o lucrătorilor şi a plecat 
departe pentru multă vreme - Luca 20,9 

Un om avea doi fii - Luca 15, 22 
Un om cobora de la Ierusalim la lerihon, şi a căzut 

între tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat şi 
l-au rănit, au plecat, lăsându-1 aproape mort-
Luca 10,30 

Un om de neam mare s-a dus într-o ţară înde
părtată, ca să-şi ia domnie - Luca 29, 22 

Un om oarecare a făcut cină mare şi a chemat 
pe mulţi - Luca 24,16 

Un orb şedea lângă drum, cerşind - Luca 18,35 
Un preot cobora pe calea aceea şi, văzându-1, a 

trecut pe alături - Luca 10,31 
Un preot cu numele Zaharia din ceata preoţească 

a lui Abia -Luca 1,5 
Un samarinean, mergând pe cale a venit la el 

şi, văzându-1 i s-a făcut milă - Luca 10,33 

Un sărac, anume Lazăr, zăcea înaintea porţii lui, 
plin de bube - Luca 16,20 

Una Ţie, una lui Moise şi una lui Ilie, neştiind 
ce spune - Luca 9,33 

Una va fi luată şi alta va fi lăsată -Luca 17, 35 
Unde este comoara voastră acolo va fi şi inima 

voastră - Luca 12,34 
Unde este credinţa voastră? Iar ei, temându-se, 

s-au mirat, zicând unii către alţii: Oare cine 
este Acesta, că porunceşte şi vânturilor şi 
apei, şi-L ascultă? - Luca 8,25 

Unde este încăperea în care să mănânc Pastile 
cu ucenicii Mei? - Luca 22,11 

Unde va fi stârvul, acolo se vor aduna şi vulturii -
Luca 2 7,37 

Unde voieşti să pregătim? - Luca 22, 9 
Unele femei care fuseseră vindecate de duhuri 

rele şi de boli: Măria, numită Magdalena, 
din care ieşiseră şapte demoni - Luca 8,2 

Unii dintre ei au zis: Cu Beelzebul, căpetenia 
demonilor, scoate pe demoni - Luca 11,15 

Unii dintre farisei au zis: De ce faceţi ce nu se 
cade a face sâmbăta? - Luca 6,2 

Unul din farisei L-a rugat pe Iisus să mănânce 
cu el - Luca 7,36 

Unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors cu 
glas mare slăvind pe Dumnezeu - Luca 2 7,25 

Unul dintre învăţătorii de Lege I-a zis: învăţă
torule, acestea zicând, ne mustri şi pe noi! -
Luca 11,45 

Unul era dator cu cinci sute de dinari, iar celălalt 
cu cincizeci - Luca 7,42 

Unul se va lua şi altul se va lăsa - Luca 17,36 
Urcându-Se într-una din corăbii care era a lui 

Simon, l-a rugat s-o depărteze puţin de Ia 
uscat - Luca 5, 3 

Urmează-Mi - Luca 9,59 

V 

Va fi în ţară mare strâmtorare şi mânie împo
triva acestui popor - Luca 22,23 

Va fi mare înaintea Domnului - Luca 1,15 
Va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt Se va chema -

Luca 1,32 
Va împăraţi peste casa lui Iacov în veci şi 

împărăţia Lui nu va avea sfârşit -Luca 1,33 
Va merge înaintea Lui [Hristos] cu duhul şi cu 

puterea lui Ilie - Luca 1,17 
Va mulţumi, oare, slugii că a făcut cele poruncite? 

Cred că nu - Lucn 2 7,9 
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Va veni şi va pierde pe lucrătorii aceia, iar via o 
va da altora. Iar ei auzind, au zis: Să nu se 
întâmple! - Luca 20,76 

Vai şi vouă, învăţătorilor de Lege! Că împovăraţi 
pe oameni cu sarcini anevoie de purtat, iar 
voi nu atingeţi sarcinile nici cel puţin cu un 
deget - Luca 11,46 

Vai ţie Betsaido! Căci dacă în Tir şi în Sidon 
s-ar fi făcut minunile care s-au făcut Ia voi, 
de mult s-ar fi pocăit, stând în sac şi în 
cenuşă - Luca 10,13 

Vai ţie, Horazine! Vai ţie Betsaido! Căci dacă în 
Tir şi în Sidon s-ar fi făcut minunile care 
s-au făcut la voi, de mult s-ar fi pocăit, stând 
în sac şi în cenuşă - Luca 10,13 

Vai vouă bogaţilor, că vă luaţi pe pământ mân
gâierea voastră* Luca 6,24 

Vai vouă celor ce astăzi râdeţi, că veţi plânge şi 
vă veţi tângui - Luca 6,25 

Vai vouă celor ce sunteţi sătui acum, că veţi 
flămânzi - Luca 6,25 

Vai vouă! Că zidiţi mormintele Proorocilor pe 
care părinţii voştri i-au ucis - Luca 11,47 

Vai vouă, când toţi oamenii vă vor vorbi de bine. 
Căci tot aşa făceau Proorocilor mincinoşi 
părinţii lor - Luca 6,26 

Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că 
sunteţi ca mormintele ce nu se văd, şi 
oamenii, care umblă peste jele, nu le ştiu -
Luca 11, 44 

Vai vouă, fariseilor! Că daţi zeciuială din izmă 
şi din untariţă şi din toate legumele şi lăsaţi 
la o parte dreptatea şi iubirea de Dumnezeu; 
pe acestea se cuvenea să le faceţi şi pe acelea 
să nu Ie lăsaţi - Luca 11,42 

Vai vouă, fariseilor! Că iubiţi scaunele din faţă în 
sinagogi şi închinăciunile în pieţe - Luca 11,43 

Vai vouă, învăţătorilor de Lege! Că aţi luat 
cheia cunoştinţei, voi înşivă n-aţi intrat, iar 
pe cei ce voiau să intre i-aţi împiedicat -
Luca 11,52 

V-am cântat din fluier şi n-aţi jucat; v-am cântat 
de jale şi n-aţi plâns - Luca 7,32 

V-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste 
scorpii, şi peste toată puterea vrăjmaşului, 
şi nimic nu vă va vătăma - Luca 10,19 

Vameşul, departe stând, nu voia nici ochii să-şi 
ridice către cer, ci-şi bătea pieptul, zicând: 
Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului -
Luca 18,13 

Vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi 
pentru tot poporul - Luca 2,10 

Vă întreb pe voi, ce se cade a face sâmbăta: a 
face bine sau a face rău? - Luca 6,9 

Vă spun că Dumnezeu poate şi din pietrele 
acestea să ridice fii lui Avraam - Luca 3, 8 

Vă spun vouă, prietenii Mei: Nu vă temeţi de 
cei ce ucid trupul şi după aceasta n-au ce să 
mai facă - Luca 12,4 

Vă spun vouă: Sunt unii, dintre cei ce stau aici, 
care nu vor gusta moartea, până ce nu vor 
vedea împărăţia lui Dumnezeu - Luca 9,27 

Vă spun: Nu ştiu de unde sunteţi. Depărtaţi-vă 
de la Mine toţi lucrătorii nedreptăţii -
Luca 13, 27 

Vă va arăta un foişor mare, aşternut; acolo să 
pregătiţi - Luca 22,12 

Vă voi arăta însă de cine să vă temeţi: Temeţi-vă 
de acela care, după ce a ucis, are putere să 
arunce în gheena; da, vă zic vouă, de acela 
să vă temeţi - Luca 12,5 

Vă voi întreba şi Eu pe voi un cuvânt, şi spu-
neţi-Mi... - Luca 20,3 

Văzând aceasta, ucenicii Iacov şi Ioan I-au zis: 
Doamne, vrei să zicem să se coboare foc di n cer 
şi să-i mistuie, cum a făcut şi Ilie? - Luca 9,54 

Văzând credinţa lor, El le-a zis: Omule, iertate 
îţi sunt păcatele tale - Luca 5, 20 

Văzând pe Iisus, a căzut cu faţa la pământ şi I 
s-a rugat zicând: Doamne, dacă voieşti, poţi 
să mă curăţeşti - Luca 5,12 

Văzând pe Iisus, strigând, a căzut înaintea Lui 
şi cu glas mare a zis: Ce ai cu mine, Iisuse, 
Fiul lui Dumnezeu Celui Preaînalt? Rogu-Te, 
nu mă chinui - Luca 8,28 

Văzând, fariseul, care-̂ L chemase, a zis în sine: 
Acesta de ar fi Prooroc, ar şti cine e şi ce fel 
e femeia aceasta care se atinge de El, că este 
păcătoasă - Luca 7,39 

Văzând, să nu vadă şi, auzind, să nu înţeleagă -
Luai 8,10 

Văzând, toţi murmurau, zicând că a intrat să 
găzduiască Ia un om păcătos - Luca 19,7 

Văzând-o Domnul, I s-a făcut milă de ea şi i-a 
zis: Nu plânge! - Luca 7,13 

Văzându-L rămaseră uimiţi, iar mama Lui a zis 
către El: Fiule de ce ne-ai făcut nouă aşa? -
Luca 2,48 

Văzându-L, au vestit cuvântul grăit lor despre 
acest Copil -Luca 2,17 

Văzându-se vădită, a venit tremurând şi, căzând 
înaintea Lui, a spus de faţă cu tot poporul 
din ce cauză s-a atins de El şi cum s-a 
tămăduit îndată - Luca 8,47 
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Vedeţi mâinile Mele şi picioarele Mele, că Eu 
însumi sunt; pipăiţi-Mă şi vedeţi, că duhul 
nu are carne şi oase, precum Mă vedeţi pe 
Mine că am - Luca 24,39 

Vedeţi să nu fiţi amăgiţi, căci mulţi vor veni 
întru numele Meu, zicând: Eu sunt, şi 
vremea s-a apropiat. Nu mergeţi după ei -
Luca 21, 8 

Vedeţi şi păziţi-vă de toată lăcomia, căci viaţa 
cuiva nu stă în prisosul avuţiilor sale - Luca 
12,15 

Vei chema numele lui Iisus - Luca 1,31 
Vei lua în pântece şi vei naşte Fiu şi vei chema 

numele lui Iisus - Luca 1,31 
Vei merge înaintea feţei Domnului, ca să găteşti 

căile Lui - Luca 1, 76 
Vei naşte Fiu şi vei chema numele lui Iisus -. 

Luca 1,31 
Venind în casă n-a lăsat pe nimeni să intre cu El, 

decât numai pe Petru şi pe Ioan şi pe Iacov şi 
pe tatăl copilei şi pe mamă - Luca 8,51 

Venind la El, cei doisprezece I-au spus: Dă 
drumul mulţimii să se ducă prin satele şi 
prin sătuleţele dimprejur, ca să poposească 
şi să-şi găsească mâncare, ca aici suntem în 
loc pustiu - Luca 9,12 

Venind la Iisus, L-au rugat stăruitor zicând: 
Vrednic este să-i faci lui aceasta - Luca 7,4 

Venind şi ea în aeeheeas^lăuda-pe Dumnezeu 
şi vorbea despre Prunc tuturor celor ce 
aşteptau mântuire în Ierusalim - Luca 2,38 

Venind, o află măturată şi împodobită - Luca 
11,25 

Venind vindecapl-vă, dar nu în ziua sâmbetei! -
Luca 13,14 

Veniţi, că iată toate sunt gata - Luca 1.4,17 
Veni-va stăpânul slugii aceleia în ziua în care 

ea nu se aşteaptă şi în ceasul în care ea nu 
ştie şi o va tăia în două, iar partea ei va 
pune-o cu cei necredincioşi - Luca 12,46 

Veni-vor zilele când veţi dori să vedeţi una din 
zilele Fiului Omului, şi nu veţi vedea -
Luca 17, 22 

Vestind în toată cetatea câte îi făcuse Iisus -
Luca 8,39 

Veţi fi daţi şi de părinţi şi de fraţi şi de nea
muri şi de prieteni, şi vor ucide dintre voi -
Luca 21,16 

Veţi fi fiii Celui Preaînalt, că El este bun cu cei 
nemulţumitori şi răi - Luca 6,35 

Veţi fi urâţi de toţi, pentru numele Meu -
Luca 21,17 

Veţi găsi un Prunc înfăşat, culcat în iesle -
Luca 2, 32 

Vezi pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta şi 
apă pe picioare nu Mi-ai dat; ea însă, cu 
lacrimi, Mi-a udat picioarele şi le-a şters cu 
părul ei - Luca 7,44 

Vezi! Credinţa ta te-a mântuit - Luca 18,42 
Vi s-a născut azi Mântuitor, care este Hristos 

Domnul, în cetatea lui David - Luca 2,11 
Vi se lasă casa voastră pustie, că adevărat grăiesc 

vouă: Nu Mă veţi mai vedea până ce va yeni 
vremea când veţi zice: Binecuvântat este Cel 
Ce vine întru numele Domnului! - Luca 13,35 

Vi se pare că am venit să dau pace pe pământ? 
Vă spun că nu, ci dezbinare - Luca 12,51 

Viaţa este mai mult decât hrana şi trupul decât 
îmbrăcămintea - Luca 22,23 

Vie împărăţia Ta Facă-se voia Ta, precum în Cer 
aşa şi pe pământ - Luca 11,2 

Vinde toate câte ai şi le împarte săracilor, şi vei 
avea comoară în Ceruri; şi vino şi urmează 
Mie - Luca 18, 22 

Vindecaţi pe bolnavii din ea şi ziceţi-le: S-a 
apropiat de voi împărăţia lui Dumnezeu -
Luca 20,9 

Vindeţi averile voastre şi daţi milostenie; fa-
ceţi-vă pungi care nu se învechesc, comoară 
neîmpuţinată în Ceruri, unde fur nu se 
apropie, nici molie nu o strică - Luca 12,33 

Vino după Mine - Luca 5,27 
Vino îndată şi şezi la masă - Luca 17,7 
Vino şi unnează Mie - Luca 18, 22 
Vinul nou trebuie pus în burdufuri noi şi 

împreună se vor păstra - Luca 5,38 
Voi arunca mrejele - Luca 5,5 
Voi aţi făcut din ea peşteră de tâlhari - Luca 1.9,46 
Voi însă şedeţi în cetate, până ce vă veţi îmbrăca 

cu putere de Sus - Luca 24, 49 
Voi nu atingeţi sarcinile nici cel puţin cu un 

deget - Luca 11,46 
Voi să nu căutaţi ce veţi mânca sau ce veţi bea 

şi nu fiţi îngrijoraţi - Luca 12,29 
Voi strica jitniţele mele şi mai mari le voi zidi 

şi voi strânge acolo tot grâul şi bunătăţile 
mele - Luca 12,18 

Voi sunteţi aceia care aţi rămas cu Mine în 
încercările Mele - Luca 22,28 

Voi sunteţi cei ce vă faceţi pe voi drepţi îna
intea oamenilor, dar Dumnezeu cu-noaşte 
inimile voastre; căci ceea ce la oameni este 
înalt, urâciune este înaintea lui Dumnezeu -
Luca 26; 25 
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Voi sunteţi mai de preţ decât multe vrăbii -
Luca 12, 7 

Voi sunteţi martorii acestora - Lwca 24,48 
Voi trimite la ei Prooroci şi Apostoli şi dintre 

ei vor ucide şi vor prigoni - Luca 11, 49 
Voi trimite pe fiul meu cel iubit; poate se vor 

ruşina de el - Luca 20,13 
Voi zice sufletului meu: Suflete, ai multe bună

tăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, 
mănâncă, bea, veseleşte-te - Lwca 12,19 

Voi ziceţi că Eu sunt - Luca 22,70 
Voiesc, fii curăţat! Şi îndată s-a dus lepra de pe 

el - Luca 5,23 
Vor fi semne în soare, în lună şi în stele, iar pe 

pământ spaimă întru neamuri şi nedumerire 
din pricina vuietului mării şi al valurilor -
Luca 21,25 

Vor începe să spună munţilon Cădeţi peste noi; 
şi dealurilor. Acoperiţi-ne - Luca 23,30 

Vor vedea pe Fiul Omului venind pe noţi cu 
putere şi cu slavă multă - Luca 21,27 

Vor veni alţii de la răsărit şi de Ia apus, de la 
miazănoapte şi de la miazăzi şi vor şedea la 
masă în împărăţia lui Dumnezeu - Luca 23,29 

Vor veni zile când, din cele ce vedeţi, nu va rămâ
ne piatră pe piatră care să nu se risipească -
Luca 21, 6 

Vorbeau despre sfârşitul Lui, pe care avea să-1 
împlinească în Ierusalim - Luca 9,32 

Vouă celor ce ascultaţi vă spun: Iubiţi pe vrăj
maşii voştri, faceţi bine celor ce vă urăsc pe 
voi - Luca 6,27 

Vouă vă este dat să cunoaşteţi tainele împărăţiei 
lui Dumnezeu, iar celorlalţi în pilde, ca, vă
zând, să nu vadă şi, auzind, să nu înţeleagă -
Luca 8,10 

Vrednic este să-i faci lui aceasta - Luca 7,4 
Vulpile au vizuini şi păsările cerului au cuiburi; 

dar Fiul Omului n-are unde să-Şi plece 
capul - Luca 9,58 

z 
Zaharia s-a tulburat şi frică a căzut peste el -

Luca 1,12 
Zaharia slujea înaintea lui Dumnezeu, în 

rândul săptămânii sale - Luca 2, 8 
Zaharia, din ceata preoţească a lui Abia - Luca 1,5 
Zaharia, tatăl lui, s-a umplut de Duh Sfânt şi a 

proorocit zicând - Luca 2, 67 
Zahee, coboară-te degrabă, căci astăzi în casa ta 

trebuie să rămân - Luca 29,5 

Zaheu, stând, a zis către Domnul: Iată, jumătate din 
averea mea, Doamne, o dau săracilor- Luca 19,8 

Zi acestei pietre să se facă pâine - Luca 4,3 
Zic ţie, Petre, nu va cânta astăzi cocoşul, până 

ce de trei ori te vei lepăda de Mine, că nu 
Mă cunoşti - Luca 22,34 

Zic ţie: Nu vei ieşi de acolo, până ce nu vei plăti 
şi cel din urmă ban - Luca 22,59 

Zic vouă că acesta s-a coborât mai îndreptat la 
casa sa, decât acela Fiindcă oricine se înalţă 
pe sine se va smeri, iar cel ce se smereşte pe 
sine se va înălţa - Luca 18,14 

Zic vouă că le va face dreptate în curând. Dar 
Fiul Omului, când va veni, va găsi, oare, 
credinţă pe pământ? - Luca 18,8 

Zic vouă că nici în Israil n-am aflat atâta credinţă 
- Luca 7,9 

Zic vouă, aşa se face bucurie îngerilor lui 
Dumnezeu pentru un păcătos care se 
pocăieşte - Luca 15,10 

Zic vouă: Că aşa şi în Cer va fi mai multă 
bucurie pentru un păcătos care se pocăieşte, 
decât pentru nouăzeci şi nouă de drepţi, care 
n-au nevoie de pocăinţă - Luca 15,7 • 

Zic vouă: Că mai uşor va fi Sodomei în ziua 
aceea, decât cetăţii aceleia - Luca 10,12 

Zic vouă: Că oricui are i se va da, iar de la cel ce 
nu are şi ceea ce are i se va lua - Lwca 19,26 

Zic vouă: Chiar dacă, sculându-se, nu i-ar da 
pentru că-i este prieten, dar, pentru îndrăz
neala lui, sculându-se, îi va da cât îi trebuie -
Lucn 22, 8 

Zic vouă: Dacă vor tăcea aceştia, pietrele vor 
striga - Luca 29,40 

Zic vouă: în noaptea aceea vor fi doi într-un 
pat; unul va fi luat, iar celălalt va fi lăsat -
Luca 17, 34 

Zic vouă: între cei născuţi din femei, nimeni 
nu este mai mare decât Ioan; dar cel mai mic 
în împărăţia lui Dumnezeu este mai mare 
decât el - Luca 7,28 

Zic vouă: Oricine va mărturisi pentru Mine 
înaintea oamenilor, şi Fiul Omului va 
mărturisi pentru el înaintea îngerilor lui 
Dumnezeu - Luca 12,8 

Zicând că Fiul Omului trebuie să fie dat în 
mâinile oamenilor păcătoşi şi să fie răstig i i t, 
iar a treia zi să învieze - Luca 24,7 

Zicând că Fiul Omului trebuie să pătimească 
multe şi să fie defăimat de către bătrâni şi 
de cătrearhierei şi de către cărturari şi să fie 
omorât, iar a treia zi să învieze - Luca 9,22 
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Zicând El acestea, s-au ruşinat toţi cei ce erau 
împotriva Lui, şi toată mulţimea se bucura de 
faptele strălucite săvârşite de El - Luca 13,17 

Zicând: A murit fiica ta. Nu mai supăra pe 
învăţătorul - Luca 8,49 

Zicând: Binecuvântat este împăratul Care vine 
întru numele Domnului! Pace în Cer şi slavă 
întru cei de Sus - Luca 19,38 

Zicând: Ce este acest cuvânt? Că porunceşte 
duhurilor necurate, cu stăpânire şi cu 
putere, şi ele ies - Luca 4. 36 

Zicând: Copilă, scoală-te! - Luca 8,54 
Zicând: Eu vă botez cu apă, dar vine Cel Ce este 

mai tare decât mine, Căruia nu sunt vrednic 
să-I dezleg cureaua încălţămintelor. El vă va 
boteza cu Duh Sfânt şi cu foc - Luca 3,16 

Zicând: într-o cetate era \m judecător care de 
Dumnezeu nu se temea şi de om nu se 
ruşina - Luca 18,2 

Zicând: Mergeţi în satul dinaintea voastră şi, 
intrând în el, veţi găsi un mânz legat pe care 
nimeni dintre oameni n-a şezut vreodată -
Lucn 19, 30 

Zicând: Spune nouă dacă eşti Tu Hristosul. Şi El 
le-a zis: Dacă vă voi spune, nu veţi crede -
Luca 22, 67 

Zicându-le: Scris este: „Şi va fi casa Mea casă 
de rugăciune"; dar voi aţi făcut din ea 
peşteră de tâlhari - Luca 19,46 

Zicea către ei: Secerişul este mult, dar lucrătorii 
sunt puţini; rugaţi deci pe Domnul secerişu
lui, ca să scoată lucrători la secerişul Său -
Luca 10,2 

Zicea către toţi: Dacă voieşte cineva să vină 
după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia 
crucea în fiecare zi şi să-Mi urmeze Mie -
Luca 9,23 

Zicea Ioan mulţimilor care veneau să se boteze 
de el: Pui de vipere cine v-a arătat să fugiţi 
de mânia ce va să fie? - Luca 3, 7 

Zicea mulţimilor: Când vedeţi un nor ridi-
cându-se dinspre apus, îndată ziceţi că vine 
ploaie mare; şi aşa este - Luca 12,54 

Ziceau că a înviat cu adevărat Domnul şi S-a 
arătat lui Simon - Luca 24, 34 

Ziceau: Am văzut astăzi lucruri minunate -
Luca 5,26 

Ziceţi: Şi praful care s-a lipit de picioarele 
noastre din cetatea voastră, vi-1 scuturăm 
vouă -Luca 10,11 

Zis-a către ucenici: Veni-vor zilele când veţi dori 
să vedeţi una din zilele Fiului Omului, şi 
nu veţi vedea - Luca 17, 22 

Zis-a Domnul Domnului meu: Şezi de-a 
dreapta Mea - Luca 20,42 

Zis-a Lui cineva din mulţime: învăţătorule, zi fra
telui meu să împartă cu mine moştenirea -
Luca 12,13 

Zis-a lui stăpânul: Din cuvintele tale te voi 
judeca, slugă vicleană. Ai ştiut că eu sunt 
om aspru: iau ce nu am pus şi secer ce nu 
am semănat - LHOT 19, 22 

Zis-a şi celui ce-L chemase: Când faci prânz sau 
cină, nu chema pe prietenii tăi, nici pe fraţii 
tăi, nici pe rudele tale, nici vecinii bogaţi, 
ca nu cumva să te cheme şi ei, la rândul lor, 
pe tine, şi să-ţi fie ca răsplată - Luca 14,12 

Zis-a unul către El: Te voi însoţi, oriunde Te vei 
duce - Luca 9,57 

Zis-au cei ce ascultau: Şi cine poate să se mântu-
. iască? - Luca 18,26 

Ziua era în templu şi învăţa, iar noaptea, ieşind, 
o petrecea pe muntele ce se cheamă al 
Măslinilor - Luca 21,37 
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A 

Abel-Lwca 21,42-51 
Abiatar arhiereul - Luca 6,1-5 
Adam - Luca 20, 27-40 
Adam: a căzut pentru că şi-a pierdut trezvia -

Luca 22, 63-71 
Adam: făcut de Dumnezeu - Luca 3, 23-38 
Adam: îngropat pe Golgota - Luca 23, 32-38 
Adam: neascultarea sa - Luca 22, 7-13 
Adam: scoaterea lui din Rai - Lwca 1.6, 23-26 
Adam: vieţuirea sa din Rai - Luca 23,39-43 
adulterul - Lwca 16,16-18; 1.8, 9-14 
agonisirea avuţiilor - Lwca 22, 33-25 
agonisirea prietenilor cereşti - Lwca 16, 2-9 
ajutorul lui Dumnezeu - Lwca 22, 28-34 
aluatul fariseilor - Lwca 12,1-3 
alungarea vânzătorilor din templu - Lwca 19, 

45-48 + 20,1-8 
amânarea pocăinţei - Lwca 23, 6-9 
amăgirea hristoşilor mincinoşi - Lwca 17,20-25 
Ana proorocită îl mărturiseşte pe Hristos - Lwca 

2, 36-40 
Andrei: este ales Apostol - Lwca 6,20-26 
Antihristul: ce se cade a face în ziua venirii sale -

Lwcn 37,33-33 
Antihristul: nu se cuvine să ne plecăm înaintea 

lui-Lwca 37, 33-33 
Antihristul: uşurătatea oamenilor din vremea 

lui-Lwca 27, 26-30 
Antihristul: va fi locaş a toată răutatea - Lwca 

17,26-30 
Antihristul: va veni atunci când se vor înmulţi 

fărădelegile între oameni - Lwca 3.7, 26-30 
apocatastaza - Lwca 36,23-26 
apostolii mincinoşi - Lwca 3, 3-4 
Apostolii: au putere duhovnicească - Lwca 30,37-20 
Apostolii: călăuzesc spre Hristos - Lwca 39,29-40 
Apostolii: îi cer lui Hristos să îi înveţe să se roage -

Lwca 22, 2-4 
Apostolii: îi cer lui Hristos să le sporească cre

dinţa - Lwca 37,5-30 
Apostolii: îi vor judeca pe iudei - Luca 33, 34-20 
Apostolii: mănâncă grâu din semănături în zi 

de sâmbătă - Luca 6,1-5 

Apostolii: neagoniseală lor - Luca 22, 7-33; 22, 
35-38 

Apostolii: neagoniseală lor în vremea propo-
văduirii - Lwca 3.0,4-9 

Apostolii: nu au înţeles cuvântul învierii mai 
înainte de răstignire - Lwca 18, 33-34 

Apostolii: nu cred învierea vestită de mironosiţe-
Luca 24,3-22 

Apostolii: nu ştiu care dintre ei este mai mare -
Luca 9,46-50 

Apostolii; numele lor sunt scrise în Ceruri - Luca 
20, 27-20 

Apostolii: prietenia dintre ei - Lwca 22, 23-27 
Apostolii: prigonirea lor de către cei lumeşti — 

Luca 10,1-3; 21, 32-39; 22, 35-38 
Apostolii: primesc puterea de a tămădui - Luca 

10,4-9 
Apostolii: răsplătirile lor pământeşti şi cereşti -

Lwca 38, 24-30 
Apostolii: roadele propovăduiţii lor -Luca 5,1-11 
Apostolii: se ceartă care dintre ei este mai mare-

Luca 22, 21-27 
Apostolii: se întorc de la propovăduire - Luca 9, 

10-17. 
Apostolii: smerenia lor - Lwca 22, 35-38 
Apostolii: strâng 12 coşuri de fărâmituri - Lwca 

9, 30-37 
Apostolii: strădaniile lor - Lwca 22, 35-38 
Apostolii: sunt ca nişte miei în mijlocul lupilor -

Luca 10,1-3 
Apostolii: sunt martorii Patimilor şi ai învierii 

Domnului - Luca 24,4.5-53 
Apostolii: trebuie să se ferească de făţărnicie -

Luca 20, 41-47 
Apostolii: vestesc împărăţia lui Dumnezeu -

Luca 10,4-9; 10,10-12 
Apostolii: vor fi prigoniţi şi omorâţi - Luca 30, 

1-3; 21,12-19 
Apostolii: vor judeca cele 12 seminţii ale lui 

Israil - Lwca 22,28-34 
Apostolii: vor primi Duhul Sfânt- Lwca 24,45-53 
aproapele: cine este - Luca 10,29-37 
aproapele: nedreptăţirea lui - Luca 11,37-41 
Arhanghelul Gavriil: îl pedepseşte pe Zaharia 

şi vesteşte naşterea lui Ioan - Lwca 3, 38-20 
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Arhanghelul Gavriil: vesteşte Bunavestire -
Luca 1, 26-30; 1, 31-33; 1, 34-35; 1, 36-38 

arhiereii creştini: slujirea lor - Luca 19,11-14 
arhiereii iudei: îl întrebă pe Hristos cu ce putere 

izgoneşte din templu - Luca 19,4548 + 20,1-8 
arvuna Duhului - Luca 15,22-24 
ascultarea - Luca 23, 18-27 
ascultarea cuvintelor Domnului - Luca 10,38-42 
Avraam - Luca 19,1-10 
Avraam: iubirea sa de străini - Luca 16, 23-26 
avuţia - Luca 12,13-15 
avuţia bogaţilor este a săracilor - Luca 16,10-13 
avuţia duhovnicească a omului - Luca 15,11-1.6 
avuţia omului - Luca 15,11-16 
avuţiile adunate din nedreptate - Luca 19,1-10 
avuţiile: lepădarea lor - Luca 18,18-23 

B 

Baraba: era un răzvrătitor şi un ucigaş - Luca 
23, 28-27 

bârna din ochiul nostru - Luca 6, 42-45 
Bartolomeu: este ales Apostol - Luca 6, 20-26 
bărbăţia duhovnicească - Luca 22,4-7 
bătrânii iudeilor: îl întrebă pe Hristos cu ce 

putere izgoneşte din templu - Luca 29, 45-
48 + 20,1.-8 

Betleem: locul Naşterii lui Hristos - Luca 2,65-75 
binele ce ni se face: trebuie vestit tuturor - Luca 

8,34-39 
biruinţa asupra morţii - Luca 23, 44-49 
biruinţa asupra patimilor - Luca 20, 38-42 
Biserica - Luca 21, 28-33 
blidul: curăţarea lui - Luca 11,37-41. 
bogaţii: darurile lor - Luca 21,1-4 
bogaţii: deşertăciunea lor - Luca 22, 26-22 
bogaţii: nebunia lor - Luca 12,16-21 
bogaţii: prisosul lor - Luca 22, 2-4 
bogaţii: starea lor la sfârşitul lumii - Luca 17, 

34-37 
bogaţii: vor intra greu în împărăţia Cerurilor -

Luca 18, 24-30 
bogăţia în răutăţi - Luca 26,27-32 
bogăţia nedreaptă - Luca 16,1-9 
bogăţia pământească - Luca 16,10-13 
bogăţiile pământeşti: chtvernisirea lor -Luca 16,1-9 
Botezul în numele Sfintei Treimi - Luca 24,45-53 
botezul lui Ioan: de unde a fost - Luca 2.9,45-48 + 

20, 2-8 
botezul pocăinţei: ajută „spre iertarea păcatelor" -

Luca 3,2-3 

braţele părinteşti - Luca 15,27-22 
Bunavestire - Luca 2, 26-30; 1, 31-33; 1, 34-35; 

2,36-38 
bunătatea lui Dumnezeu - Luca 10,29-37 
bunătăţile cereşti: cum sunt ele - Luca 22, 28-34 
bunătăţile pământului - Luca 16, 16-18 

c 
casa lui Dumnezeu: a ajuns peşteră de tâlhari -

Luca 13, 34-35 
catapeteasma templului se sfâşie în vremea 

răstignirii lui Hristos - Luca 23, 44-49 
căderea prin lemn - Luca 23, 32-38 
cămila prin urechile acului - Luca 28,24-30 
cărturarii şi fariseii: cârtesc împotriva lui Hristos 

şi a ucenicilor Săi - Luca 5,27-32 
cărturarii şi fariseii: îl urăsc groaznic pe Hristos-

Luca 22,52-54 
cărturarii şi fariseii: plini de pizmă împotriva 

lui Iisus - Luca 6, 6-12 
cărturarii şi fariseii: sunt lucrătorii cei răi ai viei -

Luca 20,9-26a 
cărturarii şi fariseii: vor să depărteze noroadele 

de la Hristos - Luca 12,1-3 
cărturarii şi fariseii: vor să-L prindă pe Hristos 

în cuvânt - Luca 11,52-54 
cărturarii: făţărnicia lor - Luca 22,42-51 
cărturarii: îl întrebă pe Hristos cu ce putere 

izgoneşte din templu - Luca 29,45-48 + 20,2-8 
cârtirea fratelui fiului risipitor - Luca 15, 25-32 
cei din urmă vor fi întâi - Luca 13,23-30 
cei dintâi vor fi pe urmă - Luca 1.3,23-30 
cel mai mic în împărăţia lui Dumnezeu - Luca 

7, 27-30 
cererea: stăruinţa ei - Luca 22, 9-23 
Cerul: este patria oamenilor - Luca 15,2 7-22 
cheia cunoştinţei - Luca 22,52-54 
chemarea lui Matei - Luca 5,27-32 
chipul lui Dumnezeu - Luca 20, 20-26 
chipul pământesc - Luca 20, 20-26 
chipul stăpânitorului lumii - Luca 20,20-26 
chivemisirea bogăţiilor pământeşti - Luca 26,2-9 
Cina cea de taină - Luca 22, 14-20 
cine iubeşte mai mult - Luca 7,36-43 
cine sunt Mama şi fraţii Domnului - Luca 8,29-22 
cinstea lumii - Luca 14, 7-11 . 
cinstirea părinţilor - Luca 14,25-27; 18,18-23 
citirea Sfintelor Scripturi - Luca 12,49-50 
citirea vieţilor Sfinţilor - Luca 12, 49-50 
ciuma de la sfârşitului lumii - Luca 21,5-11 
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Cleopa şi Luca: inimile lor ardeau când Hristos 
le tâlcuia Scripturile - Luca 24,25-35 

Cleopa şi Luca: merg spre Emaus vorbind 
despre cele petrecute în Ierusalim - Luca 24, 
13-24 

Cleopa şi Luca: necredinţa lor pentru învierea 
Domnului - Luca 24,13-24 

Cleopa şi Luca: se întorc degrabă din Emaus şi 
vestesc celor 11 Apostoli arătarea lui Hristos-
Luca 24,25-35 

comoara cerească - Luca 12, 32-34 
comorile nestricăcioase - Luca 12, 32-34 
comorile veşnice: dobândirea lor - Luca 12,41-44 
credinţa - Luca 9,57-62; 21,1-4 
credinţa de la sfârşitul lumii: puţinătatea ei -

Luca 18,1-8 
credinţa: este temelia rugăciunii - Luca 18,1.-8 
credinţa: puterea ei - Luca 7,44-50; 17,5-10; 18,35-43 
creştinătatea - Luca 21,28-33 
creştinii: cum se cuvine a fi ei - Luca 1, 46-50; 

14,31-35 
creştinii: se slăvesc în deşert cu Hristos dacă nu 

împlinesc cuvintele Sale - Luca 13,23-30 
Crucea Domnului: e dusă de Simon Cirinoul -

Luca 23,18-27 
Crucea Domnului: este slava Sa - Luca 17, 1.1-

19; 23,18-27; 23, 44-49 
Crucea: este „semn ce stârneşte împotriviri" -

Luca 2,33-35 
Crucea: este slava lui Hristos - Luca 17, 11-19; 

23,18-27; 23,44-49 
crucea: este urmarea lui Hristos - Luca 9,23-27 
crucea: purtarea ei - Luca 14,25-27 
cugetul - Luca 12,51-53 
cunoştinţa duhovnicească - Luca 22, 7-13 
cunoştinţa: cheia ei - Luca 11,52-54 
curăţia inimii - Luca 1,11 
curvia - Luca 18, 9-14; 18,18-23; 22,39-46 
cutremurele de la sfârşitului lumii - Lwca 21,5-11 
cuvântul - Luca 20,20-26; 24,13-24 
cuvântul lui Dumnezeu: ascultarea şi împlinirea 

lui -Luca 8,19-21 
cuvântul lui Dumnezeu: este sabie- Luca 14,16-20 
cuvântul lui Dumnezeu: plinirea lui - Lwca 21, 

27-32 
cuvântul lui Hristos: se cade să fie propovăduit 

tuturor - Lwca 4,38-44 
cuvintele (raţiunile) dumnezeieşti din făpturi -

Lwca 22, 7-13 
cuvintele lui Dumnezeu: cum sunt ele primite 

de oameni - Lwca 8,4-10 

D 

dajdia Cezarului - Luca 20, 20-26 
darul duhovnicesc - Lwca 22, 37-38 
darul facerii de minuni - Lwca 27,5-10 
darul: îngroparea lui - Luca 19,15-28 
darurile DuhuluiSfânt-Lwca 12,14-20; 15,22-24 
darurile încredinţate învăţătorilor - Lwca 12,47-48 
darurile lui Dumnezeu - Lwca 27,5-10 
datoria împlinirii poruncilor - Lwca 27, 5-20 
David: îl numeşte Domn pe Hristos - Luca 20,41-47 
David: mănâncă pâinile punerii înainte-Lwca 6,1-5 
David: tronul său - Luca 1,31-33 
dărâmarea templului: când va fi - Lwca 21,5-21 
deosebirea dintre suflet şi duh - Lwca 1,46-50 
deşertăciunea - Lwca 23, 6-17 
dezbinarea cea bună - Lwca 12,51-53 
dezbinarea împărăţiei dracilor - Lwca 23, 24-20 
diaconii: slujirea lor - Luca 19,11-14 
Dionisie Areopagitul- Lwca 32,53-53; 23, 28-22 
dobânda celui care împlineşte poruncile - Luca 

6, 46-49 

doi stăpâni: este cu neputinţă a-i sluji pe amândoi -
Lwca 16,20-23 

dracii: lucrarea lor - Lwca 22, 22-26; 17, 5-30; 23, 
32-39; 22, 63-72 

dracii: mărturiile lor sunt amestecate cu vicleşug -
Luca 4,31-37 

dracii: sunt alungaţi din oameni de către Hristos -
Luca 1,51-56 

dracii: sunt pururea cârtitori - Luca 5, 27-32 
dracii: sunt stăpâniţi de îndrăzneală şi de frică -

Luca 8,26-33 
dracul necurăţiei - Luca 33, 22-26 
dracul: pricinuitorul greutăţilor şi al căderii omului -

Lwca 23,20-37 
dracul: uneltirile lui - Lwca 23, 32-39 
dragostea Iui Dumnezeu - Luca 11,42-51; 32,49-50 
dragostea pentru om - Luca 30, 29-37 
dreapta socoteală - Luca 11, 33-36; 12, 35-40; 

12, 41-44 
dreptatea - Luca 1, 65-75; 7,44-50; 11,42-53; 35, 

33-36 
dreptatea lui Dumnezeu - Luca 18,1-8 
duhul omului - Luca 1,46-50 
Duhul Sfânt: are puterea săvârşirii-Lwca 1,1-4 
Duhul Sfânt: damrile Sale - Luca 11,34-20; 25,22-24 
Duhul Sfânt: este numit „degetul lui Dumnezeu" -

Luca 11,14-20 
Duhul Sfânt: este Propovăduitorul cel mare -

Luca 12,1-3 
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Duhul Sfânt: hula împotriva Sa - Luca 12, 8-12 
Duhul Sfânt: lucrarea Sa în inima omului - Luca 

12,49-50 
Duhul Sfânt: Se pogoară asupra Maicii Domnului -

Luca 1,34-35 
Duhul Sfânt: Se pogoară în chip de porumbel la 

Botezul lui Hristos - Luca 3,19-22 
Duhul Sfânt: va grăi întru cei ce mărturisesc -

Luca 12,8-12 
Duhul Sfânt: va veni asupra Apostolilor - Luca 

24,45-53 
Duhul Sfânt vieţuirea întru Dânsul - Luca 12,45-4B 
duhul: biruinţa sa împotriva trupului - Luca 

19, 29-40 
duhurile răutăţii: care sunt ele - Luca 8,1-3 
Duminica: ziua învierii - Luca 24,1-12 
Dumnezeu: bunătatea Sa - Luca 10, 29-37 
Dumnezeu: credinţa în El - Luca 11,5-8; 11,9-13 
Dumnezeu: este necinstit prin cei răi - Lucn 11,1 -4 
Dumnezeu: este Prietenul oamenilor — Luca 11, 

5-8; 12,41-44 
Dumnezeu: este Stăpânul celor vii - Luca 20,27'-40 
Dumnezeu: este Tatăl nostru - Luca 11,1-4 
Dumnezeu: este Mstieru! bunătăţilor - Luai 12,16-21 
Dumnezeu: iubirea Sa de oameni - Luca 14,16-20; 

15,11-16; 15,25-32; 17,11-19; 19,11-14 
Dumnezeu: îl întâmpină pe om întru pocămţă -

Luca 15,17-21 
Dumnezeu: judecăţile Sale - Luca 15,25-32 
Dumnezeu: ne dă lucruri folositoare, nu nefolo

sitoare - Luca 11, 9-13 
Dumnezeu: numai El este bun - Luca 18,18-23 
Dumnezeu: pronia Sa - Luca 12, 4-7; 12,22-26; 

12, 27-31; 20, 9-16a; 21,12-19 
Dumnezeu: Se slăveşte prin cei buni - Luca 11,1-4 
Dumnezeu: urăşte cele înalte ale oamenilor -

Luca 16,14-15 
Dumnezeu: va face dreptate aleşilor săi - Luca 

18,1-8 
Dumnezeu: voia Sa - Luca 11,1-4 

E 

Elisabeta: era dreaptă înaintea lui Dumnezeu -
Luca 1, 6a 

ereziile hristologice - Luca 22,39-46 
Euharistia - Luca 5, 11-16; 13, 23-30; 15, 17-21; 

22, 39-46 
Euharistia: înfiinţarea acestei Taine -Luca 22,14-20 
evanghelia celor doisprezece: este eretică -

Luca 1,1-4 

evanghelia egiptenilor: este eretică - Luca 1,1-4 
Evanghelia: desăvârşirea ei - Luca 16,16-18 
Evanghelia: este lumină - Luca 12,1-3 
Evanghelia: propovăduirea ei de către Apostoli -

Luca 24,45-53 
Evanghelia: puterea sa - Luca 23, 18-22; 19. 1-

10; 24, 36-44 
Evangheliile: cuprinsul lor - Luca 22,37-38 
Evangheliştii: scrierile lor - Luca 21, 37-38 

F 

facerea de bine: mai întâi se cuvine să o facem 
către ai noştri - Luca 4,16-21 

fapta bună cea lucrătoare-Luca 10,38-42:11,27-32; 
12,35-40; 12,41-44; 14,28-30; 22,14-20; 22. 7-13; 
24,13-24; 24,36-44 

fapta bună: calea ei - Lwca 23, 23-30 
fapta bună: începutul ei - Luca 6,12-19 
fapta bună: lucrarea ei - Luca 6, 22-29 
fapta cea bună - Luca 12,49-50; 13,10-17; 15,22-24; 

19,1-10 
fapta cea bună din vremurile de pe urmă -Luca 

17,31-33 
faptele bune tăinuite - Luca 25,25-32 
faptele: răsplătirea lor este veşnică - Luca 26,23-26 
fariseii şi cărturarii: cârtesc împotriva lui Hristos 

şi a ucenicilor Săi - Luca 5,27-32 
fariseii şi cărturarii: îl urăsc groaznic pe Hristos-

Luca 11,52-54 
fariseii şi cărturarii: plini de pizmă împotriva 

lui Iisus - Luca 6. 6-11 
fariseii şi cărturarii: simt lucrătorii cei răi ai viei -

Luca 20,9-16a 
fariseii şi cărturarii: vor să depărteze noroadele 

de la Hristos - Luca 22, 2-3 
fariseii şi cărturarii: vor să-L prindă pe Hristos 

în cuvânt - Luca 22,52-54 
fariseii: erau iubitori de argint - Luca 26, 24-25 
fariseii: făţărnicia lor - Luca 2.1,42-5.2 
fariseii: îl batjocoresc pe Hristos - Luca 27,20-25 
fariseii: îl îndeamnă pe Hristos să fugă de Irod -

Luca 13,31-33 
fariseii: mănâncă casele văduvelor - Luca 20,41-47 
fariseii: mintea lor este vicleană şi nestatornică -

Luca 7, 31-35 
fariseii: sunt morminte văruite - Luca 11,42-51 
fariseii: zavistia lor împotriva lui Hristos - Luca 

13,31-33 
făţărnicia cărturarilor şi fariseilor - Luca 11,42-51 
făţărnicia: aluatul ei - Luca 12,1-3 



442 INDICE REAL 

femeia care a spălat cu lacrimi picioarele lui 
Hristos - Luca 7,36-43 

femeia care o fericeşte pe Maica Domnului -
Luca 11, 27-32 

femeile care au turnat mir asupra lui Hristos -
Luca 7,36-43 

femeile mironosiţe: pregătesc miresme şi miruri-
Luca 23,50-56 . 

femeile mironosiţe: vestesc Apostolilor învierea 
Domnului - Luca 24,1-12 

femeile mironosiţe: vin Duminica la mormântul 
Domnului - Luca 24,1-12 

femeile: îl plâng pe Hristos - Luca 23,18-27 
fericirea păcătoşilor - Luca 15, 25-32 
Fericirile - Luca 6, 27-36 
fericit cel care nu se sminteşte întru Domnul -

Luca 7,17-30 
fiii lui Dumnezeu - Luca 15,17-21 
fiii luminii - Luca 16,1-9 
fiii nunţii: nu postesc - Luca 5, 33-39 
fiii nunţii: vremea postirii lor - Lwca 5, 33-39 
fiii veacului acestuia - Luca 16,1-9 
fiii veacului acestuia: se însoară şi se mărită -

Luca 20, 27-40 
Filip: este ales Apostol - Luca 6, 20-26 
firea cuvântătoare (raţională) - Luca 15, 1-10 
fireaîngerească - Luca 12,32-34 
firea omenească - Luca 12, 32-34; 13, 6-9; 15, 1-

10; 22, 7-13 
firea omenească: a biruit întru Hristos - Luca 

22,63-71 
firea omenească: este iubitoare de viaţă - Luca 

22,39-46 
firea omenească: mântuirea ei - Luca 17, 31-19; 

24,36-44 
firea omenească: neputinţa ei - Luca 22,39-46 
firea omenească: pătimirea ei - Luca 11, 24-20 
fiul risipitor - Luca 15,11-16 
fiul risipitor: îşi vine întru sine - Luca 15,17-21 
foametea de la sfârşitului lumii - Luca 21,5-22; 

22,20-27 
focul duhovnicesc al lui Hristos - Luca 22,49-50 
focul Dumnezeirii - Lwca 15, 2-10 
fraţii Domnului - Luca 8,19-21 
frica de pedepse - Luca 12,54-59 
frica lui Dumnezeu - Luca 12,4-7 
frica omenească - Luca 22,39-46 

G 

galileienii omorâţi de Pilat - Luca 13, 3-5 
Gavriil Arhanghelul: îl pedepseşte pe Zaharia 

şi vesteşte naşterea lui Ioan - Luca 2, 28-20 
Gavriil Arhanghelul: vesteşte Bunavestire -

Luca 1. 26-30; 1, 31-33; 1, 34-35; 1, 36-38 
grija Măriei pentru cele veşnice - Luca 20,38-42 
grija Martei pentru cele trecătoare - Luca 10,38-42 
grija pentru cele de trebuinţă - Luca 22,22-26 
grija pentru îmbrăcăminte - Luca 22, 27-31 
grijil^-bogăţici - Luca 8,22-25 
grijile vieţii - Luca 3, 20-28; 8,13-35; 22, 34-36 

H 

haina „de piele" a omului-Luca 23, 20-17 
haina Botezului - Luca 15,22-24 
haina Slavei - Luca 25, 22-24 
hainele lui Hristos: sunt împărţite după răstignire -

Luca 23,32-38 
hoţia -Luca 18,18-23 
Hristos: a adus pe pământ dezbinarea cea bună -

Luca 12,51-53 
Hristos: a biruit prin blândeţe - Luca 2, 32-33 
Hristos: a curăţit lumea de păcat - Luca 15,2-20 
Hristos: a Doua Sa Venire - Lucn 22,20-27 
Hristos: a Doua Sa Venire va fi întru slavă - Luca 

27,20-25 
Hristos: a Doua Sa Venire va fi năpraznică - Luca 

17,26-30; 17,34-37 
Hristos: a Doua Sa Venire va fi noaptea - Luca 

17,34-37 
Hristos: a înviat a treia zi - Luca 24,1-12 
Hristos: a murit pentru mântuirea oamenilor -

Luca 22,22-27 
Hristos: a purtat grijă de Apostoli - Luca 22,35-38 
Hristos: a purtat neputinţele şi păcatele noastre -

Luca 15,1-10 
Hristos: a slujit tuturor - Luca 22, 22-27 
Hristos: a venit deopotrivă pentru iudei şi pentru 

păgâni - Luca 14,22-24 
Hristos: a venit să aducă „foc" pe pământ - Luca 

22, 49-50 
Hristos: alege alţi 70 de ucenici şi îi trimite câte 

doi la propovăduire - Luca 10,1-3 
Hristos: arde de dragoste pentru Iuda - Luca 

22, 47-53 
Hristos: are scrisă vina deasupra Crucii - Luca 

23,32-38 
Hristos: binecuvintează pruncii - Lucnî8,15-17 
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Hristos: blândeţea mustrării Sale - Luca 12,13-15 
Hristos: blândeţea Sa - Luca 5,1-12; 22, 47-53 
Hristos: blândeţea şi dragostea Sa - Luca 23,32-38 
Hristos: botează „cu Duh Sfânt şi cu foc" - Luca 

3,10-18 
Hristos: Botezul Său - Luca 4,1-12 
Hristos: bunătatea Sa - Luca 22,22-27; 22,54-62 
Hristos: bunătatea şi blândeţea Sa -Luca 22,47-53 
Hristos: care este slava S a - Luca 17,11-19 
Hristos: călătoreşte îm preună cu Luca şi Cleopa 

spre Emaus - Luca 24,13-24 
Hristos: călătoria pe care o face la Ierusalim la 

12 ani -Luca 2, 41-50 
Hristos: cele două firi ale Sale - Luca 5,12-16 
Hristos: cele două Veniri ale Sale - Luca 21,28-33 
Hristos: cunoaşte gândurile tuturor - Luca 5,17-26 
Hristos: dă drept pildă un copil - Luca 9, 46-50 
Hristos: dă voie diavolilor să intre în turma de 

porci - Luca 8,26-33 
Hristos: după înviere, spre încredinţare, mănâncă 

înaintea Apostolilor - Luca 24,36-44 
Hristos: este „albina" - Luca 24, 36-44 
Hristos: este „Piatra" - Luca 6,46-49 
Hristos: este adus înaintea lui Pilat şi învinuit 

pe nedrept - Luca 23,1-5 
Hristos: este batjocorit de Irod - Luca 23, 6-17 
Hristos: este ba ţjocorit de ostaşi - Lwca 22,63-72 
Hristos: este culcat în iesle - Lwca 2, 8-14 
Hristos: este din sămânţa Iui David - Luai 29,29-40 
Hristos: este Doctorul cel Mare - Luca 14,16-20 
Hristos: este Domnul sâmbetei - Luca 6,1-5 
Hristos: este Domnul secerişului - Luca 10,1-3 
Hristos: este Dumnezeu şi Om - Luca 6, 1-5; 

23, 39-43 
Hristos: este dus la Irod - Luca 23, 6-17 
Hristos: este fiul lui David - Luca 20, 41-47 
Hristos: este ispitit de un învăţător de Lege -

Luca 10,25-28 
Hristos: este ispitit pentru dajdia către Cezarul -

Luca 20,20-26 
Hristos: este Izvorul dreptăţii - Luca 23, 32-38 
Hristos: este îndemnat de farisei să fugă de Irod -

Luca 13,31-33 
Hristos: este întrebat de sinedriu dacă este El 

Hristosul - Luca 22, 63-71 
Hristos: este mai tare decât satana- Luca 11,21-26 
Hristos: este ocărât ca un vrăjitor- Luca 11,14-20 
Hristos: este om adevărat - Luca 22,39-46 
Hristos: este pacea noastră - Luca 2, 8-24; 3, 

19-22 
Hristos: este piatra din capul unghiului - Luca 

20, 16b-19 

Hristos; este preot după rânduiala lui Melchisedec -
Luca 29,4548 + 20,2-8 

Hristos: este primitîn templu de dreptul Simeon -
Luca 2,25-32 

Hristos: este prins şi dus în casa arhiereului -
Luca 22,54-62 

Hristos: este răstignit pe Golgota între doi 
tâlhari - Luca 23,32-38 

Hristos: este spre căderea şi ridicarea multora -
Luca 2, 33-35 

Hristos: este Unsul Tatălui - Luca 4,16-21 
Hristos: este vândut pe 30 de arginţi - Luca 22,1-6 
Hristos: felul în care a fost ispitit - Luca 4,2-22 
Hristos: fiind răstignit îl roagă pe Tatăl să-i ierte 

pe iudei - Luca 23, 32-38 
Hristos: frânge pâinea şi deschide ochii Apostolilor -

Luca 24,25-35 
Hristos: fuge de slava omenească - Luca 5,1-11 
Hristos: grăieşte cele despre Ioan Botezătorul -

Luca 7, 27-30 
Hristos: grăieşte despre dezbinarea împărăţiei 

dracilor - Luca 11,14-20 
Hristos: grăieşte în pilde - Luca 8,4-10 
Hristos: hula împotriva Sa - Luca 22, 8-22 
Hristos: hulit pe Cruce de tâlhar - Luca 23,39-43 
Hristos: I Se aduce oţet - Luca 23,32-38 
Hristos: iartă păcatele femeii care I-a spălat 

picioarele cu lacrimi - Lucn 7, 44-50 
Hristos: intrarea Sa în Ierusalim - Luca 29,29-40 

' Hristos: iubirea Sa de oameni - Luca 5, 27-32; 
23, 34-35 

Hristos: izbăvirea noastră - Luca 1, 65-75 
Hristos: îi alege pe cei doisprezece Apostoli -

Luca 6,20-26 
Hristos: îi alungă pe vânzători din templu -Luca 

19,45-48 + 20,1-8 
Hristos: îi încredinţează pe Apostoli că a înviat 

cu adevărat - Luca 24, 36-44 
Hristos: îi îndeamnă pe ucenici să se ferească 

de aluatul fariseilor - Luca 12,1-3 
Hristos: îi întrebă pe ucenici cine îl socotesc a fi -

Luca 9,18-22 
Hristos: îi învaţă pe Apostoli să se roage-Luca 12,1-4 
Hristos: îi învaţă pe ucenici prin Fericiri - Luca 

6, 27-36 
Hristos: îi primeşte pe trimişii lui Ioan Botezătorul -

Luca 7,17-30 
Hristos: îi primeşte pe vameşi şi pe păcătoşi -

Luca 15,1-10 
Hristos: îi sfătuieşte pe cei 70 de ucenici când îi 

trimite la propovăduire - Luca 20, 4-9 
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Hristos: îi trimite pe cei doisprezece Apostoli la 
propovăduire - Luca 9,1-6 

Hristos: îi trimi te pe ucenici să îi aducă un mânz 
pentru a intra în Ierusalim - Luca 19, 29-40 

Hristos: îi trimite pe ucenici să pregătească 
Pastile - Luca 22, 7-13 

Hristos: îi va lumina pe Apostoli - Lwca 21,12-29 

Hristos: îl cheamă pe Matei să-I urmeze - Lwca 
5, 27-32 

Hristos: îl cheamă pe Zaheu - Luca 19,1-10 
Hristos: îl dă pildă pe David care a mâncat 

pâinile punerii înainte - Luca 6,1-5 
Hristos: îl înviază pe fiul văduvei din Nain -

Luca 7,11-16 
Hristos: îl vindecă pe un om cu mâna uscată -

Luca 6, 6-11 
Hristos: împărăţia Sa - Luca 19,11-14 
Hristos: îndreptează zavistia fariseilor - Luca 

15, 25 -32 

Hristos: îngăduie diavolilor să rămână pe 
pământ - Luca 8, 26-33 

Hristos: întăreşte credinţa Apostolilor - Luca 
8,22-25 

Hristos: întreabă de unde a fost botezul lui Ioan -
Luca 19,45-48+ 20,1-8 

Hristos: întreita Sa ispitire - Luco 4 ,1 -22 ; 4 ,23 -25 

Hristos: întru Sine se împlinesc Legea şi Prooro
cii - Luca 24 ,36 -44 

Hristos: întruparea Sa - Luca 2, 36-38 

Hristos: învăţătura Sa este „vin nou" - Lucit 5, 
33-39 

Hristos: învierea Sa - Luca 22, 27-32 

Hristos: îşi duce Crucea spre Golgota - Luca 23, 
1.8-27 

Hristos: îşi petrece noaptea în Muntele Măslinilor -
Luca 21,37-3S 

Hristos: le îndeamnă pe femei să se plângă pe 
ele şi pe copiii lor - Luca 23, 28-31 

Hristos: le vesteşte ucenicilor că trebuie să păti
mească - Luca 9, 43-45 

Hristos: le-a dat ucenicilor putere să calce peste 
„şerpi şi scorpii" - Luca 10,17-20 

Hristos: Lui îi sunt date toate de către Tatăl -
Luca 10, 22-24 

Hristos: mănâncă cu vameşii şi păcătoşii - Lwca 
5 ,27 -32 

Hristos: mănâncă la Simon fariseul - LHOI 7,36-43 

Hristos: mărturiseşte Dumnezeirea Sa - Luca 
22, 63-71 

Hristos: mărturiseşte pentru noi înaintea Tatălui -
Luca 12, 8 - 1 2 

Hristos: moare pe Cruce - Luca 23,44-49 

Hristos: moartea Sa este „botez" - Luca 12,49-50 
Hristos: moartea şi învierea Sa - Luca 13, 28-22 

Hristos: ne cere să ne lepădăm de griji - Luca 
12,27-32 

Hristos: neamul Său - Lwca 3 , 2 3 - 3 8 

Hristos: noroadele vin la El în templu pentru a-I 
asculta cuvântul - Luca 22,37-38 

Hristos: nu fuge de pătimire - Luca 4,22-30 
Hristos: nu-i lasă pe draci să grăiască - Luca 

4, 38-44 
Hristos: numele Său este mai presus de toate 

numele -Luca 23,18-27 
Hristos: o înviază pe fiica lui Iair - Luca 8,49-56 
Hristos: o vindecă pe soacra lui Petru - Luca 

4. 38-44 
Hristos: pedeapsa pentru omorârea Sa - Luca 

22,42-53 

Hristos: plânge Ierusalimul - Luca 19,41-44 
Hristos: plineşte proorociile - Luca 19, 29-40 
Hristos: poartă grijă de Apostoli - Luca 17 ,20 -25 

Hristos: porunceşte duhurilor necurate - Lwca 
4,31.-37 

Hristos: posteşte 40 de zile - Lwca 4 , 3 -32 

Hristos: potole'şte furtuna pe mare - Luca 8 ,22-25 

Hristos: prânzeşte la un fariseu - Luca 33 ,37-43 

Hristos: prietenii Săi - Luca 3.2, 4-7 
Hristos: primeşte numele Iisus - Lwca 2 , 2 3 - 2 4 

Hristos: propovăduieşte Dumnezeirea Sa - Lwca 
20 ,43 -47 

Hristos: propovăduieşte împărăţia lui Dumnezeu -
Luca 8,1-3 

Hristos: propovăduieşte în sinagoga din Naza
ret-Lwca 4, 36-23 

Hristos: propovăduieşte mulţimilor împărăţia 
lui Dumnezeu - Lwca 9 , 1 0 - 3 7 

Hristos: Pruncul creştea şi Se întărea cu duhul -
Lwca 2 ,36 -40 

Hristos: rămâne cu Luca şi Cleopa în Emaus -
Luca 24, 25-35 

Hristos: refuză să Se facă împărţitorul averilor 
pământeşti - Luca 12 ,13 -35 

Hristos: săvârşeşte Pastile nefiind potrivnic 
Legii - Luca 22, 7-33 

Hristos: Schimbarea Sa la faţă - Luca 9, 28-36 
Hristos: scoate un drac al muţeniei dintr-un om -

Luca 11,14-20 
Hristos: Se arată din Betleem - Luco 22, 54-59 
Hristos: Se arată după înviere în mijlocul 

Apostolilor - Luca 24,36-44 
Hristos: Se botează ca să sfinţească pentru noi 

apele -Luca 4,1-12 
Hristos: Se botează la 30 de ani - Luca 3,23-38 
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Hristos: Se bucură în Duhul Sfânt pentru 
Apostoli - Luca 10,21 

Hristos: Se înalţă la Cer - Luca 24, 45-53 
Hristos: Se îndreaptă spre Ierusalim şi Se opreşte 

în Samaria - Luca 9, 51-56 
Hristos: Se naşte în BefJeem împlinind proorocia -

Luca 2,8-14 
Hristos: Se roagă cu sudori de sânge - Luca 

22, 39-46 
Hristos: Se roagă în locuri pustii - Luca 5,12-16 
Hristos: Se roagă toată noaptea în munte - Luca 

6, 20-26 
Hristos: Se supune lui Iosif şi Măria - Luca 

2, 51-52 
Hristos: slujeşte oamenilor - Lucn 12, 35-40 
Hristos: smerenia Sa - Luca 18, 35-43 
Hristos: tâlcuieşte Scripturile pentru Luca şi 

Cleopa - Luca 24,25-35 
Hristos: tâlcuieşte ucenicilor pilda semănăto

rului - Luca 8,11-15 
Hristos: tăierea Sa împrejur - Luca 2,21-24 
Hristos: tămăduieşte copilul îndrăcit - Lucn 

9, 37-42 
Hristos: tămăduieşte şi sufletul şi trupul— Luca 

5,17-26 
Hristos: trebuie să pătimească - Lucn 17, 20-25 
Hristos: trimis în lume la plinirea vremii - Lucn 

14,16-20 
Hristos: trupul Său de după înviere -Luca 24,13-24 
Hristos: trupul Său este dăruitor de sfinţenie -

Lucn 2,22-24 
Hristos: trupul Său este izvor de sfinţenie - Luca 

5,12-16 
Hristos: trupul său este îngropat în giulgiuri de in 

şi pus într-un mormânt nou - Luca 23,50-56 
Hristos: unirea firii întru EI - Luca 12, 35-40 
Hristos: va veni cu putere şi cu slavă multă -

Luca 21. 20-27 
Hristos: vesteşte că vânzătorul Său stă cu El la 

masă - Luca 22, 22-27 
Hristos: vesteşte întreita lepădare a lui Petru -

Luca 22,28-34 
Hristos: vesteşte ucenicilor câ trebuie să păti

mească - Luca 18, 31-34 
Hristos: vindecă demoiiizatul dinCapernaum -

Lwca 4,31-37 
Hristos: vindecă femeia cu scurgere de sânge -

Luca 8,40-44; 8, 45-48 
Hristos: vindecă îndrăci tul din ţinutul Gherghe-

senilor - Lucn 8, 26-33; 8,34-39 
Hristos: vindecă mulţi oameni de boli şi de 

duhuri necurate - Lucn 6,20-26 

Hristos: vindecă slăbănogul adus de cei patru -
Luca 5,17-26 

Hristos: vindecă sluga sutasului din Capernaum -
Luca 7,2-20 

Hristos: vindecă un lepros - Luca 5, 12-16 
Hristos: vindecă urechea slugii arhiereului -

Luca 22, 47-53 
Hristos: vine în casa Martei şi Măriei - Luca 10, 

38-42 
Hristos: zămislirea şi naşterea Sa - Luca 2,34-35 
hristoşii mincinoşi - Luca 21,5-11 
hristoşii mincinoşi: amăgirile lor - Luca 2 7,20-25 
hula împotriva Duhului Sfânt - Luca 22, 8-12 
hula împotriva lui Hristos - Lucn 22, 8-22 

I 

Iacov al lui Alfeu: este ales Apostol - Luca 6,20-26 
Iacov allui Zevedeu: este ales Apostol - Lwca 6, 

20-26 
Iacov şi Ioan, fiii Iui Zevedeu, vor să pogoare 

foc din cer peste samariteni - Luca 9,51 -56 
iadul - Lucn 16,23-26 
iadul: a fost biruit prin Cruce - Luca 23, 28-31 
lair vine înaintea lui Hristos - Luca 8, 40-44 
iarna drepţilor - Luca 21, 28-33 
iarna păcătoşilor - Luca 22, 28-33 
iconomia avuţiilor pământeşti - Luca 28,24-30 
Ierotei - Luca 23,18-22 
iertarea aproapelui - Luca 17, 2-4 
iertarea păcatelor - Lwca 24,45-53 
iertarea păcatelor: trebuie să o primim încă de 

pe pământ - Luca 5,17-26 
Ierusalimul: căderea lui - Luca 19,41-44; 21,20-27 
Ierusalimul: înconjurat de oşti - Luca 22, 20-27 
Iisus: este Mântuitorul - Luca 1, 31-33 
Ilie şi Moise vin la Schimbarea la faţă a lui 

Hristos - Luca 9,28-36 
Ilie: unde s-a înălţat e) - Luca 24, 45-53 
inima se lipeşte de comoară - Luca 12, 32-34 
inima zdrobită - Luca 23,23-30 
Intrarea în Ierusalim a IVlântuitorului - Luca 

29, 29-40 
Ioan al lui Zevedeu: este ales Apostol - Luca 

6,20-26 
Ioan Botezătorul: este cel mai mare dintre cei 

născuţi din femei - Luca 7,17-30 
Ioan Botezătorul: găteşte căile Domnului - Luca 

1, 76-80 
Ioan Botezătorul: iese ia propovăduire din 

îndemnarea Duhului Sfânt - Luca 3,1-3 



446 INDICE REAL 

Ioan Botezătorul: înaintemergător al Venirii 
Domnului - Luca 1,15-17 

Ioan Botezătorul: mărturiseşte pentru Hristos -
luca 1,15-17 

Ioan Botezătorul: merge în pustie - Luca 1. 76-80 
Ioan Botezătorul: nevoinţă sa - Luca 7, 17-30; 

16,16-18 
loan Botezătorul: pregăteşte norodul pentru 

primirea lui Hristos - Luca 1,15-17 
Ioan Botezătorul: prooroceşte din pântecele 

maicii sale - Luca 1,39-42; 7,17-30 
Ioan Botezătorul: propovăduieşte botezul 

pocăinţei - Luca 3,1-3 
Ioan Botezătorul: punerea numelui său - Luca 

1,57-64 
Ioan Botezătorul: se naşte spre iertarea păcatelor 

norodului - Luca 1,15-17 
Ioan Botezătorul: se trage din neam preoţesc -

Luca 1,5 
Ioan Botezătorul: se umple de Duh Sfânt din 

pântecele maicii sale - Luca 1,15-17 
Ioan Botezătorul: sfătuirile sale - Luni 3,10-18 
loan Botezătorul: smerenia Sa faţă de Hristos -

Lwca 3,10-18 
Ioan Botezătorul: trimişii săi la Hristos - Luco 

7,17-30 
Ioana lui Huza: slujeşte lui Hristos -Luca 8,1-3 
Iosif (logodnicul Fecioarei Măria): neamul său -

Luca 3,23-38 
Iosif din Arimateea: cere de la Pilat trupul lui 

Hristos spre îngropare - Luca 23,50-56 
Iov; îndreptăţirea sa - Luca 18,9-14 
Irod (tatăl lui Irod tetrarhul): stăpâneşte după 

ce au lipsit cârmuitorii iudei - Luca 1,5 
Irod tetrarhul: îl batjocoreşte pe Hristos - Luca 

23, 6-17 
Irod tetrarhul: îl trimite pe Hristos înapoi Ia Pilat -

Luca 23,6-17 
Irod tetrarhul: se împrieteneşte cu Pilat - Luca 

23, 6-17 
Irod tetrarhul: se nedumereşte de cele făcute de 

Hristos - Luca 9, 7-9 
ispitele - Luca 12,1-4; 22,5-8; 22,9-23; 22, 39-46 
ispitele: cum sunt ele meşteşugite de draci - Luca 

22,22-26 
ispitele: îndurarea lor - Luca 22, 35-40 
ispitele: nu se cuvine să ne aruncăm întru ele -

Luca 4,1-12 
ispitele: rugăciunea ce trebuie să o facem în 

vremea lor - Luca 22,5-8 
ispitele: sunt de trebuinţă pentru mântuirea 

noastră - Luca 8, 26-33 

iubirea celor pământeşti - Luca 13,10-17; 14, 26-20 
iubirea de argint-Luca 26,20-23; 27,14; 18,18-23 
iubirea de averi - Luca 4,1-12; 4,13-15 
iubirea de deşertăciune - Luca 23, 6-17 
iubirea de oameni a lui Dumnezeu - Luca 5,27-32; 

14,16-20; 15,11-16; 15,25-32; 19,11-14 
iubirea de oameni: lucrarea ei - Luca 23, 6-17 
iubirea de sine - Luca 18, 9-14 
iubirea de slavă deşartă - Luca 4, 2-22; 4, 23-25; 

20,42-47 
iubirea de străini - Luca 20, 38-42 
iubirea pentru aproapele - Luca 20, 25-28 
iubirea pentru Dumnezeu - Luca 20,25-28 
iubirea vrăjmaşilor - Luca 6, 37-40 
iubirea: cine iubeşte mai mult - Luca 7,36-43 
Iuda al lui lacov: este ales Apostol - Luca 6.20-26 
Iuda Galileianul şi învăţătura sa - Luca 13,1-5 
Iuda lscarioteanul: este ales Apostol - Luca 6,20-26 
Iuda lscarioteanul: îl trădează pe Hristos prin 

sărutare - Luca 22, 47-53 
Iuda lscarioteanul: îl vinde pe Hristos arhiereilor 

şl cărturarilor - Luca 22, 2-6 
Iuda lscarioteanul: împietrirea sa - Luca 22,21-27 
Iuda lscarioteanul: vine asupra lui Hristos -

Luca 22,47-53 
iudeii: cer ca Hristos să fie răstignit - Luca 23,28-27 
iudeii: cer semn din cer - Luca 11, 27-32 
iudeii: clevetesc minunile lui Hristos-Lwca 11,33-36 
iudeii: dau mărturie mincinoasă împotriva lui 

Hristos - Luca 23,1-5 
iudeii: din neamul lor a venit Mesia - Luca 2,28-20 
iudeii: gătirea lor pentru primirea lui Hristos -

Luca 3,4-6 
iudeii: i-au omorât pe Prooroci - Luca 22, 22-26 
iudeii: împietrirea lor - Luca 23, 44-49 
iudeii: nu mai au cârmuitor din neamul lor -

Luca 3,1-3 
iudeii: pătimirile lor din vremea căderii Ierusa

limului - Luca 21, 20-27 
iudeii: pedeapsa lor - Luca 23, 28-32 
iudeii: pedeapsa lor după ce L-au omorât Mesia -

Luca 2,22-23 
iudeii: primesc semnul lui Ionâ - Luca 22,27-32 
iudeii: rânduială petrecută cu ei - Lucfl 26,27-32 
iudeii: roadă lor - Luca 13, 6-9 
iudeii: socoteau învierea morţilor întru viaţă 

trupească - Luca 9, 7-9 
iudeii: sunt pui de năpârci - Luca 3, 7-9 
iudeii: zic că Hristos scoate demonii cu Beelzebul -

Luca 11,14-20 
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îmbrăcămintea „de piele" a omului -Luca 13,10-17 
împăcarea cu pârâşul - Luca 12,54-59 
împărăţia Cerurilor - Luca 14,16-20; 23,39-43 
împărăţia Cerurilor: dobândirea ei - Luca 12,32-34 
împărăţia lui Dumnezeu - Luca 12,1-4; 18, 15-

17; 21, 28-33 
împărăţia lui Dumnezeu: când şi cum va veni -

Luca 27,20-25 
împără (ia lui Dumnezeu: este înlăuntrul nostru -

Luca 27,20-25 
împărăţia lui Dumnezeu: este învierea - Luca 

22,14-20 
împărăţia lui Dumnezeu: nu este lumească -

Luca 19,11-14 
împărăţia lui Dumnezeu: nu va veni în chip 

văzut-Luca 2 7, 20-25 
împărţirea averilor: se face cu judecată - Lucn 

18,18-23 
împătimirea de cele pământeşti-Luca 14,16-20 
împrăştierea minţii - Luca 12, 27-31 
împreună-pătimirea cu cei ce suferă - Luca 13,1 -5 
împuţinarea de suflet - Lucn 1,15-27; 24,22-15 
înalta cugetare: este urâciune înaintea lui 

Dumnezeu -Luca 16,14-15 
înălţarea lui Hristos la Cer - Luca 24, 45-53 
înălţarea minţii - Luca 12, 27-31 
îndemn la mucenicie - Luca 22, 8-12 
îndrăciţii: sunt toţi aceia care săvârşesc poftele 

dracilor - Luca 4,31-37 
îndrăzneala în rugăciune - Luca 1.8,2-8 
îndreptarea vameşului - Luca 18, 9-14 
îndreptările Domnului: ce sunt ele - Luca 1, 6b 
înfierea dumnezeiască - Luca 1, 8-10; 3, 19-22; 

22,5-8; 25, 2.7-21; 15,22-24; 20, 27-40 
îngerii la mormânt: vestesc învierea Domnului -

Luca 24,1-12 
îngerii: slujirea lor - Luca 15, 22-24 
îngerul păzitor - Luca 11, 21-26 
îngreuierea din saţiul mâncării şi al băuturii -

Luca 21,34-36 
îngrijorarea pentru cele pământeşti - Luca 12,22-26 
îngroparea darului - Luca 19,15-28 
înmulţirea celor oriei pâini şi doi peşti - Luca 9,10-17 
întăistătătorii trebuie să fie pildă pentru ceilalţi -

Luca 12,45-46 
întoarcerea din răutate - Luca 15, 22-24 
întunecarea minţii - Luca 11,33-36 
întuneric peste tot pământul în vremea răstignirii 

lui Hristos - Luca 23,44A9 

înţelepciunea elinească - Luca 12, 51-53 
înţelepciunea in cuvânt - Luca 22, 22-29 
învăţătorii de Lege: osteneala lor neroditoare-

Luca 5,1-11 
învăţătorii: darurile încredinţate lor - Luca 

22,47-48 
învăţătorul adevărat - Luca 21,14-20 
învăţătorul de Lege îl ispiteşte pe Hristos - Luca 

10, 25-28 
învăţătura adevărată - Luca 11,14-20 
învăţătura bună: este mângâietoare - Lucn 3,10-28 
învăţătura lui Hristos este „vin nou" - Luca 

5, 33-39 
învăţătura Sfinţilor: cum este ea - Luca 10,1-3 
învăţătură pentru cei ce fac lucru învăţătoresc -

Luca 22,41-44 
învierea fiicei lui Iair - Luca 8, 49-56 
învierea fiului văduvei din Nain - Luca 7,11-16 
învierea lui Hristos - Lucn 21, 27-32; 20, 27-40; 

24, 2-12 
învierea morţilor - Luca 26, 27-32 
învierea: este împărăţia lui Dumnezeu - Luca 

22,14-20 
învierea: puterea sa - Luca 7,11-16 

J 

judecarea aproapelui - Luca 6, 41-45 
judecata cea dreaptă - Luca 21, 42-51 
Judecata lui Dumnezeu - Luca 1,6b; 3,7-9; 12,2-

4; 12, 54-59; 13, 23-30; 13, 34-35; 14, 7-11 
Judecata lui Dumnezeu: va veni pe neaşteptate-

Luca 22,35-40 
judecăţile lui Dumnezeu - Luca 15,25-32 

L 

Lameh - Luca 11,42-51 
lăcomia - Luca 12, 22-26 
lăcomia pântecelui - Luca 4,1-12; 4,23-25 
lăcomia: este groapă diavolească-Lucn 12,13-15 
legea duhovnicească - Luca 23, 6-9 
legea firească - Luca 13, 6-9 
legea lui Moise - Luca 13, 6-9 
Legea: poruncile ei - Luca 19,1-10 
Legea: rânduiala şi vremea ei - Luca 16,16-18 
legile date nouă: sunt trei - Luca 13, 6-9 
lemnul Crucii - Luca 24, 45-53 
lemnul desfătării păcatului - Luca 24,45-53 
lemnul: căderea printru el - Luca 23, 32-38 
lenevirea - Luca 13, 23-30; 22, 39-46 
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lenevirea: pricină de înmulţire a răutăţii şi de 
orbire duhovnicească - Luca 12,47-48 

lepădarea avuţiilor pământeşti - Luca 18,18-23 
lepădarea celor pământeşti şi răsplătirea veşnică -

Luca 18.24-30 
lepra sufletelor - Luca 5,12-16 
lepra: jertfa orânduită pentru izbăvire - Luca 5, 

11-16 
leprosul: starea lui - Luca 17,11-19 
libertatea omului - Luca 15, 11-16 
locurile dintâi - Luca 14, 7-11 
Luca şi Cleopa: inimile lor ardeau când Hristos 

le tâlcuia Scripturile - Luca 24, 25-35 
Luca şi Cleopa: merg spre Emaus vorbind 

despre cele petrecute în Ierusalim - Luca 24, 
13-24 

Luca şi Cleopa: necredinţa lor pentru învierea 
Domnului - Luca 24,13-24 

Luca şi Cleopa: se întorc degrabă din Emaus şi 
vestesc celor 11 Apostoli arătarea lui Hristos-
Luca 24,25-35 

Luca: scrie Evanghelia sa pentru Teofil -
Inaintecuvăntare 

lucrarea lăuntrică - Lwca 17, 5-10 
lucrarea minţii - Luca 16, 27-31; 22, 7-13 
lucrătorii fărădelegii: sunt ai diavolului - Lucn 

13,13-30 
lumea văzută - Luca 12, 35-40 
lumina cunoştinţei - Luca 12,16-21 
lumina nu se pune sub obroc - Luca 11, 33-36 
lumina Schimbării la faţă-Luca 9,28-36 
luminătorul trupului este ochiul - Luca 21,33-36 
lupta cu păcatul - Luca 14, 31-35 

M 

Maica Domnului: aşezată în templu dimpreună 
cu fecioarele - Luca 11, 42-51 

Maica Domnului: este binecuvântată între femei şi 
primeşte Bunavestire - Luca 2,26-30 

Maica Domnului: este blagoslovită şi fericită de 
o femeie din norod - Luca 21,27-32 

Maica Domnuiui: este numită „Măria lui Iacov"-
Luca 24,1-12 

Maica Domnului: este rudă cu Elisabeta - Luca 
1,36-38 

Maica Domnului: merge la Elisabeta - Luca 
1, 39-42 

Maica Domnului: naşte din Duhul Sfânt - Luca 
2,21-24 

Maica Domnului: păzea cuvintele în inima sa -
Luca 2,19-20 

Maica Domnului: prin sufletul său „va trece 
sabie" - Luca 2, 33-35 

Maica Domnului: rugăciunea sa de binecuvântare-
Lucal,46-50;l,51-56 

Maica Domnului: se întoarce de la Elisabeta -
Luca 1,51-56 

Maica Domnului: se întoarce în Nazaret împreună 
cu Iosif şi Pruncul Hristos -Luca 2,36-40 

Maica Domnului: vine la Hristos împreună cu 
fraţii Lui - Luca 8, 29-21 

Mama şi fraţii Domnului - Luca 8,19-21 
mâhnirea de la sfârşitului lumii - Luca 21,20-27 
mândria - Luca 12,35-40 
mândria: este lepădare de Dumnezeu- Luca 18,9-14 
mânia - Luca 12,41-44 
mânia: cum se cuvine a lucra această putere 

sufletească - Luca 4, 31-37 
mânia: este fiară mare - Luca 18,18-23 
maniheismul - Luca 22, 21-27 
mântuirea firii omeneşti - Luca 10,29-37; 24,36-44 
mântuirea neamului omenesc - Luca 17,11-19 
mântuirea păcătoşilor - Luca 19,1-10 
mântuirea s-a săvârşit prin Cruce - Luca 23,44-49 
mântuirea sufletului - Luca 9,23-27 
mântuirea sufletului în vremea lui Antihrist -

Luca 17, 31-33 , 
mântuirea: este cu neputinţă la oameni - Luca 

18,24-30 
mântuirea: îi este cu putinţă lui Dumnezeu -

Luca 18, 24-30 
mântuirea: se dobândeşte prin răbdare - Luca 

22, 22-29 
Măria Magdalena: slujeşte lui Hristos - Luca 8,1-3 
Matei: este ales Apostol - Luca 6, 20-26 
mărimea de suflet - Luca 1, 25-27; 24,12-25 
mărturisirea întru Hristos - Luca 12, 8-12 
măsura vârstei bărbăteşti - Luca 12,4-7 
micimea de suflet - Luca 1, 25-27; 24, 22-25 
mielul pascal îl închipuie pe Hristos - Luca 11,52-54 
mila lui Hristos pentru Ierusalim - Luca 19,41 -44 
milostenia - Luca 11,37-41; 16,1-9; 19,15-28 
milostenia adevărată - Luca 19,1-10 
milostenia: către cei neputincioşi - Luca 24,12-15 
milostenia: trebuie făcută către cei săraci - Luca 

14, 21-24 
milostivirea - Luca 10,29-37 
milostivirea: puterea ei - Luca 16,19-22 
mintea - Luca 20,20-26 
mintea: împrăştierea ei - Luca 12,27-31 
mintea: lucrarea ei - Luca 16,27-32; 22, 7-23 
mintea: tămăduirea ei - Luca 8,49-56 
minunile - Luca 17, 5-10 
minunile mincinoase - Luca 9, 2-6 
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minunile: puterea de a le săvârşi - Luca 9,2-6 
mironosiţele: pregătesc miresme şi miruri - Luca 

23,50-56 
mironosiţele: vestesc Apostolilor învierea 

Domnului - Luca 24,1-12 
mironosiţele: vin Duminica la mormântul 

Domnului - Luca 24,1-12 
moartea - Luca 1, 76-80 
moartea bogatului nemilostiv - Luca 16,19-22 
moartea lui Hristos - Luca 12, 49-50 
moartea pentru adevăr - Luca 12,4-7 
moartea săracului Lazăr - LUCA 16,19-22 
moartea trupului - Luca 21,12-19 
moartea: a fost biruita prin Cruce - Luca 23,28-31 
moartea: biruirea ei - Luca 22,14-20 
moartea: este vrăjmaşul cel mai de pe urmă -

Luca 21, 28-33 
moartea: puterea ei - Luca 20, 27-40 
Moise şi Ilie vin ia Schimbarea la faţă a lui 

Hristos -Luca 9,28-36 
Montan ereziarhul - Luca 24,45-53 
moştenirea vieţii veşnice - Luca 18,18-23 
mucenicia - Luca 12, 4-7; 12, 8-12; 14, 25-27 

N 

nazaritenii: îşi bat joc de Hristos şi vor să-L 
arunce în prăpastie - Luca 4,22-30 

nădăjduirea în Dumnezeu - Luca 12, 27-31 
nădejdea - Luca 18,1-8 
nădejdea bogaţilor - Luca 18,24-30 
nădejdea săracilor - Luca 18, 24-30 
neagonisirea propovăduitorilor lui Hristos -

Luca 9,1-6 
neamul credincioşilor - Luca 21,28-33 
neamul omenesc - Luca 21, 28-33 
neamul omenesc: suferinţa lui până la întruparea 

Donuvului - Luca 4,16-21 
neascultarea - Luai 22,47-53 
nebunia bogaţilor - Luca 12,16-21 
necazurile de la sfârşitul lumii - Luca 17, 31-33; 

18,1-8 
necinstirea părinţilor - Luca 18,18-23 
necredinţa: pricină de necazuri - Luca 19,41-44 
necredinţa: puterea ei - Luca 9,37-42; 16,27-31 
nedreptatea - Luca 16,10-13 
nedreptăţirea aproapelui - Luca 11, 37-41 
neimpătimirea de cele pământeşti - Luca 16,10-13 
nerăutatea - Luca 9,46-50 
nerăutatea pruncilor - Luca 18,15-17 
nesaţul de avuţii - Luca 12,16-21 
Nestorie: erezia lui - Luca 13,10-17 
Nestorie: hula ereziei sale - Luca 1, 34-35 

netemerea de cei ce ucid trupul - Luca 12, 4-7 
nimic nu poate fi ascuns - Luca 1.2,1-3 
numele lui Iisus: puterea lui - Luca 9, 46-50 
nunta: necesitatea ei vine din moarte - Luca 

20, 27-40 

O 

oamenii din ţinutul Gherghesenilor îl roagă pe 
Hristos să plece de la ei - Luca 8, 34-39 

oamenii simpli: să le arătăm dragoste şi să nu-i 
defăimăm - Luca 4,38-44 

oamenii: vor muri de frică în vremea sfârşitului 
lumii - Luca 21, 20-27 

ochiul: este luminătorul trupului - Luca 11,33-36 
omul: îndumnezeirea sa - Luca 1,51-56:1,8-10; 3, 

19-22; 11,5-8; 15,17-21; 15, 22-24; 20,27-40 
omul: vârstele sale - Luca 13, 6-9 
orbul din Ierihon: tăria mărturisirii lui - Luca 

18, 35-43 
origenismul - Luca 16, 23-26 
osândirea aproapelui - Luca 6, 41-45; 18, 9-14 

P 

pacea adevărată - Luca 7, 44-50 
pacea cea bună - Luca 12,54-59 
pacea duhovnicească - Luca 19, 29-40 
paharul: curăţarea lui - Luca 22, 37-42 
pâinea cea spre fiinţă - Luca 11,1-4 
Pâinea cerească - Luca 2, 25-28 
pâinile punerii înainte - Luca 6, 2-5 
paiul din ochiul aproapelui - Luca 6, 41-45 
pârâşul: împăcarea cu el - Luca 12,54-59 
patima mândriei - Luca 18, 9-14 
patimile păcătoase: lucrarea lor - Luca 19, 1-10 
patimile: biruinţa asupra lor - Luca 10,38-42 
patimile:.nelucrarea lor - Luca 23,18-27 
patimile^pot fi biruite mai uşor la început - Luca 

9,4640 , 
patimile: vin prin îndulcire şi prin întristare -

Luca 4,13-15 
păcatul - Luca 20,20-26 
păcatul: îndulcirea şilucrarea lui -Luca 15,12-26 
păcatul: puterea şi războiul lui - Luca 14, 31-35 
păcătosul: starea sa - Luca 15, 1-10 
păgânii: dobândesc mântuire - Luca 3, 2-3 
părerea de sine - Luca 28, 9-14 
păstorii: primesc de la înger vestea Naşterii -

Luca 2, 8-14 
pătimirea cea rea - Luca 23,18-27 
pătimirile din vremea sfârşitului: se vor scurta 

pentru cei aleşi -Luca 21, 34-36 
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pedeapsa păcătoşilor - Lucn 22,47-48 
pedeapsa pentru omorârea lui Hristos - Luca 

11, 42-51 
pedeapsa slugii necredincioase - Luca 12,47-48 
pedeapsa veşnică - Luca 12, 54-59; 13, 23-30; 

19,15-28 
pedeapsa vremelnică şi veşnică - Luca 12, 4-7 
peretele din mijloc al despărţitorii- Luca 14,21-24; 

23,44-49 
pescuirea minunată - Luca 5,1-11 
petic nou la haină veche - Luca 5,33-39 
Petru (Simon): este ales Apostol- Luca 6, 20-26 
Petru: aude cocoşul - Luca 22,54.-62 
Petru: îl mărturiseşte pe Iisus că este. Hristosul 

lui Dumnezeu - Luca 9,18-22 
Petru: întreita sa lepădare - Luca 22,54-62 
Petra: merge Ia mormânt şi găseşte giulgiurile -

Luca 24,1-12 
Petru: plânge cu amar - Luca 22,54-62 
Petru: taie urechea slugii arhiereului- Luca 22,47-53 
Petru: va deveni pildă de pocăinţă - Lwca 22,28-34 
Petru: vrea să facă trei colibe pe Tabor - Lwca 

9, 28-36 
piatra din capul unghiului - Lwca 20,1.6b-19 
piatra e răsturnată de pe mormântul Domnului -

Luca 24,1-12 
Pilat: îl eliberează pe Baraba - Lwca 23,18-27 
Pilat: îl trimite pe Hristos la Irod, pentru cercetare -

Lwca 23,6-17 
Pilat: mărturiseşte că nu a găsit nici o vină întru 

Hristos - Luca 23,1-5 
Pilat: se împrieteneşte cu Irod - Luca 23, 6-17 
Pilat: vrea să-L slobozească pe Hristos - Luca 

23, 6-17 
pilda aluatului ascuns în trei măsuri de făină -

Luca 13,18-22 
pilda bogatului care i-a rodit ţarina - Luca 12,16-21 
pilda bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr -

Lwca 16,19-22; 16,23-26; 16,27-31 
pilda celor doi datornici - Luca 7,36-43 
pilda celui ce împrumută pâine în miez de 

noapte - Luca 11, 5-8 
pilda celuia care este mai puternic - Luca 11,21-26 
pilda copiilor care se joacă tânguindu-se şi 

veselindu-se - Luca 7,31-35 
pilda corbilor care nu seamănă şi nu seceră -

Luca 12, 22-26 
pilda crinilor care nu torc şi nu ţes - Luca 12,27-31 
pilda drahmei pierdute - Luca 15,1-20 
pilda făcliei - Lwca 8,26-18 
pilda fiului risipitor - Luca 15,11-16; 15, 17-21; 

15,22-24; 25,25-32 
pilda grăuntelui de muştar - Luca 23, 28-22 

pilda iconomului credincios - Luca 22, 42-44 
pilda iconomului necredincios - Luca 12,45-46 
pilda iconomului nedrept - Luca 26, 2-9 
pilda înfrunzirii smochinului - Luca 21, 28-33 
pilda judecătorului nedrept - Luca 18,1-8 
pilda lucrătorilor răi ai viei - Luca 20, 9-16a 
pilda minelor- Luca 29, 22-24; 29, 25-28 
pilda născocită de saduchei cu cei şapte fraţi care 

au murit - Luca 20,27-40 
pilda oii pierdute - Luca 22, 32-34; 25,1-10 
pilda omului care a făcut cină şi i-a chemat pe 

mulţi - Luca 14,16-20; 14, 21-24 
pilda omului care şi-a făcut casa pe piatră - Luca 

6,46-49 
pilda paharului şi a blidului - Luca 11,37-41 
pilda pruncilor - Luca 18,15-17 
pilda regelui ce porneşte la război - Luca 14,31-35 
pilda samarineanului milostiv - Luca 10, 29-37 
pilda semănătorului - Luca 8,4.-10; 8,11-15 
pilda sicomorului sădit în mare - Luca 27,5-20 
pilda slugii care se întoarce de la păscut turme -

Luca 17,5-10 
pilda slugilor care îl aşteaptă pe stăpân să se 

întoarcă de la nuntă - Lucn 22,35-40 
pilda smereniei pruncului - Lucn 9,46-50 
pilda smochinului neroditor - Luca 23, 6-9 
pilda tatălui care dă pâine fiilor săi - Luca 11,9-13 
pilda vameşului şi a fariseului - Luca 28. 9-2.4 
pilda zidirii turnului - Luca 24,28-30 
poarta cea strâmtă - Luca 13, 23-30 
pocăinţa - Luca 15,17-21; 19,1-10; 23,18-27 
pocăinţa în greşeli - Luca 17, 2-4 
pocăinţa: amânarea ei - Luca 13, 6-9 
pocăinţa: care sunt roadele ei - Luca 3, 7-9 
pofta - Luca 22,42-44 
pomul bun face roade bune - Luca 6, 41-45 
pomul rău nu face roade bune - Luca 6,41-45 
porunca iubirii pentru aproapele - Luca 10,25-28 
porunca iubirii pentru Dumnezeu - Luca 10,25-28 
porunca iubirii vrăjmaşilor - Lucn 6, 37-40 
porunca nejudecării aproapelui - Luca 6,41-45 
poruncile Domnului: ce sunt ele - Luca 1, 6b 
poruncile: datoria împlinirii lor - Luca 17,5-10 
postirea şi postul - Luca 18,9-14; 19, 25-28 
potolirea furtunii pe mare - Luca 8,22-25 
prăbuşirea turnului din Siloam - Luca 13, .1-5 
preacurvia- Luca 16,16-18; 18, 9-14 
preoţii creştini: slujirea lor - Luca 15, 22-24; 

19,11-14 
prietenii cereşti - Lucn 16,1-9 
prietenii lui Hristos - Lwca 12,4-7 
prieteşugul cu cei răi - Lwcn 22,52-53 
primejdiile de la sfârşitul lumii - Luca 18,1-8 
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prisosul, bogatilor este al săracilor - Luca '16,10-13 
privegherea - Luca 12, 35-40; 12, 45-46; 14,1-6; 

21,34-36 
privegherea în rugăciune - Luca 21,37-38 
pronia lui Dumnezeu - Luca 12,4-7; 21,12-19 
proorocii mincinoşi - Luca 21, 5-11 
Proorocii: au fost omorâţi de iudei- Luca 1.1,22-26 
Proorocii: călăuzesc spre Hristos - Luca 19,29-40 
Proorocii: nu sunt primiţi în patria lor - Lwca 4, 

22-30 
proorociile pentru răstignirea şi învierea lui 

Hristos - Luca 24,25-35 
propovăduirea Botezului întru iertarea păcatelor -

Luca 24,45-53 
propovăduirea Evangheliei: puterea ei duho

vnicească - Luca 12,49-50 
propovăduirea: va trece de la iudei la neamuri -

Luca 4,22-30 
propovăduitorii lui Hristos: sărăcia şi neago

niseala lor - Luca 9,1-6 
pruncii: îl întâmpină pe Hristos - Luca 19,29-40 
pruncii: nerăutatea şi simplitatea lor - Luca 

9, 46-50 
punga: trebuinţa ei - Luca 22, 35-38 
purtarea crucii - Luca 24, 25-27 
purtarea de grijă a lui Dumnezeu - Luca 22,4-7; 

22, 22-29 
puterea credinţei - Luca 12,51-53; 17, 5-10 
puterea cuvintelor tăinuite - Luca 2, 29-20 
puterea de a săvârşi minuni - Luca 9,1-6 
puterea faptelor bune tăinuite - Luca 15, 25-32 
puterea învierii - Luca 7, 11-16; 20, 27-40 
puterea minunilor - Luca 12,51 -53 
puterea necredinţei - Luca 9, 37-42 
puterea numelui lui Iisus - Luca 9,46-50 
puterea rugăciunii - Luca 11,1-4 
puterea Scripturilor - Luca 16, 27-31 
puterile sufleteşti şi lucrările lor - Luca 10,25-28 

R 

Raiul - Luca 16, 23-26; 23,39-43 
raţiunile (cuvintele) dumnezeieşti din făpturi -

Luca 22, 7-13 
raţiunile (cuvintele) dumnezeieşti din făpturi -

Luca 22, 7-13 
răbdarea: în ascultarea sfintelor slujbe - Luca 1,21-23 
răbdarea: în osteneli - Luca 27.20-25 
răbdarea: în săvârşirea celor bune - Luca 8,11-15 
răbdarea: în suferinţe - Luca 17,20-25 
răbdarea: trebuinţa ei - Luca 22, 2.2-29 
răsplătirea pentru fapte este veşnică - Luca 26,23-26 
răsplătirile cereşti - Luca 24, 22-25 

răsplătirile pământeşti - Luca 24, 12-1.5 
răsplătirile veşnice - Luca 18,24-30 
Răstignirea lui Hristos - Luca 23,32-38 
rătăcirea omului - Luca 25, 22-26 
răutatea - Luca 25, 22-26 
răutatea: lucrarea ei - Luca 9, 57-62 
războaiele de la sfârşitului lumii - Luca 22,5-2.2 
rânduielile bisericeşti - Luca 28, 25-27 
reaua pătimire - Luca 23, 28-27 
recensărnântul din vremea lui Quirinius-Luca 2,1-7 
ridicarea prin lemnul Crucii - Luca 23, 32-38 
roadele întrupării Iui Hristos - Luca 1, 8-10 
roadele mântuirii - Luca 1, 8-10 
robii lui Dumnezeu - Luca 15, 27-21 
rugăciunea cu sudori de sânge - Luca 22, 39-46 
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Daniil 12, 1 - Luca 16, 19-22 
Daniil 12, 4 - Luco 16, 27-31 
Daniil 12, 9 - Luca 16, 27-31 

Osea 1, 1 - luca 1, 5 
Osea 2, 25 - Luca 20, 9-16a 
Osea 7, 13 - Luca 23, 18-27 
Osea 7, 16 - Luca 23, 18-27 
Osea 10, 12 - Luco 17, 5-30 
Osea 13, 7-8 - Luca 14, 26-20 

Amos 8, 11 - Luca 4, 22-30 
Amos 8, 11 - Luca 15, 12-16 
Miheia 2, 10 - Luca 21, 34-36 
Miheia 2, 12 - Luca 14, 16-20 
Miheia 5, 1 - Luca 2, 65-75 
Miheia 5, 1 - Luca 2, 2-7 

Ioil 3 ,1-2 - Luca 24, 45-53 

Avacum 1, 1 - Luca 22, 7-13 
Avacum 1 , 1 6 - Luca 22, 28-34 
Avacum 3, 18-19 - Luca 22, 24-20 

Zaharia 9, 1 - Luca 22, 7-23 
Zaharia 9, 9 - Luca 19, 33-34 
Zaharia 9, 9 - Luca 19, 29-30 
Maleahi 1, 1 - Luca 22, 7-13 
Maleahi 3, 1 - Luca 7, 17-30 

3 Ezdra 1, 53 - Luca 13, 6-9 

înţelepciune 3, 1 - luca 12, 16-21 
înţelepciune 10, 7 - Luca 37, 33-33 

Sirah 1, 24 - Luca 26, 34-35 
Sirah 11, 3 - Luca 24, 36-44 
Sirah 15, 9 - Luca 4, 38-44 
Sirah 38, 27-29 - Luca 14, 16-20 

Mate 
Mate 
Mate 
Mate 
Mate 
Mate 
Mate 
Mate 
Mate 
Mate 
Mate: 
Mate: 
Mate 
Mate: 
Mate 
Mate 
Mate 
Mate 
Mate 
Mate 
Mate 
Mate 
Mate 
Mate 
Mate 
Mate 
Mate 
Mate 
Mate 
Mate 
Mate 
Mate 
Mate 
Mate 
Mate 
Mate 
Mate 
Mate 
Mate 
Mate 
Mate 
Mate 
Mate 
Mate 
Mate 
Mate 
Mate 
Mate 
Mate 
Mate 
Mate 
Mate 
Mate: 
Mate: 
Mate 

1, 16 - Luca 3, 23-38 
2, 1-16 - Luca 1, 65-75 
2,2- Luca 5, 1-22 
3, 3 - Luca 10, 1-3 
3, 11 - Luca 1, 43-45 
3, 14 - Luca 2, 4.3-45 
3, 16 - Luca 24, 45-53 
4, 2 - Luca 10, 29-37 
4, 5-7 - Luca 14, 25-27 
4, 6 - Luca 23, 32-38 
4, 17 - Luca 14, 16-20 
5, 8 - Luca 24, 23-24 
5, 42 - Luca 22, 23-25 
5, 44 - Luca 4, 31-37 
6, 10 - Luca 23, 39-43 
6, 33 - Luca 12, 27-31 
7, 6 -Luca 23, 6-17 
7, 9 - luca 38, 3-8 
7, 13 - Luca 10, 10-12 
7, 28-29 -Luca 1,31-33 
8, 2 - Luca 12, 54-59 
8, 5-13 - Luca 7, 3-9 
8, 8 - Luca 7,1-9 
8, 25 - Luca 8, 22-25 
8, 31-32 - Luca 1, 51-56 
9, 13 - Luca 14, 23-24 
9, 9 - Luca 5, 27-32 
10, 6 - Luca 1, 65-75 
10, 6 - Luca 14, 16-20 
10, 12-13 - Luca 24, 36-44 
10, 25 - Luca 29, 45-48 + 20, 3-8 
10, 28 - Luca 22, 12-19 
11,18 - Luca 5, 33-39 
11, 1 9 - L u c a 2, 32-33 
11, 28 - Luca 20, 29-37 
12, 24 - Luca 23, 52-54 
12, 29 - Luca 23, 39-43 
13, 3-8 - Luca 7, 11-16 
13, 43 - Luca 17, 34-37 
13, 55 - Luca 2, 32-33 
13, 55 - Luca 23, 28-22 
14, 25-26 - Luca 20, 29-37 
15, 17 - Luca 17, 1-4 
15, 24 - Luca 1, 65-75 
15, 24 - Luca 14, 16-20 
15, 27 - Luca 26, 27-32 
16, 1 - Luca 23, 44-49 
16, 27 - Luca 12, 35-40 
17, 1 - Luca 9, 28-36 
17, 5 - Luca 9, 28-36 
18, 6 -Luca 2, 25-27 
18 ,10 - Luca 22, 34-36 
18, 15-16 - Luca 27, 2-4 
18, 17 - Luca 19, 1-10 
18, 2 1 - 2 2 - Luca 27, 2-4 



SFINTEI EVANGHELII DE LA LUCA 457 

Matei 19, 9 - Luca 4, 32-37 
Matei 19, 23 - Luca 27, 34-37 
Matei 21, 9 - Luca 19, 29-30 
Matei 21, 15 - Luca 29, 29-30 
Matei 21, 25-27 - Luca 22, 63-71 
Matei 21, 40-41 - Luca 20, 26b-29 
Matei 22, 21 - Luca 23, 1-5 
Matei 22, 23 - Luca 18, 31-34 
Matei 22, 30 - Luca 9, 7-9 
Matei 22, 44 - Luca 22, 63-71 
Matei 23, 7-8 - Luca 11, 14-20 
Matei 23, 14 - Luca 25, 2-20 
Matei 23, 24 - Luca 6, 41-45 
Matei 24, 1-42 - Luca 17, 31-33 
Matei 24, 24 - Luca 18, 1-8 
Matei 24, 45 - Luca ÎS, 1-8 
Matei 25, 1-13 - Luca 16, 1-9 
Matei 25, 21 - Luca 20, 29-37 
Matei 25, 23 - Luca 10, 29-37 
Matei 25, 33 - Luca 15, 25-32 
Matei 25, 34 - Luca 20, 29-37 
Matei 25, 34 - Luca 24, 22-24 
Matei 25, 40 - Luca 12. 16-21 
Matei 26, 6-7 - Luca 7, 36-43 
Matei 26, 48 - Luca 2, 33-35 
Matei 26, 66 - Luca 5, 27-26" 
Matei 26, 74 - Luca 22, 54-61 
Matei 27, 42 - Luca 23, 44-49 
Matei 27, 44 - Luca 23, 39-43 
Matei 27, 50-53 - Luca 16, 27-31 
Matei 27, 51-53 - Luca 23,-44-49 
Matei 28, 1-2 -Luca 24, 1-12 
Matei 28, 18 - Luca 10, 22-24 " 
Matei 28 ,18 - Luca 22, 14-20 
Matei 28, 19 - Luca 24, 45-53 

Marcu 
Marcu 
Marcu 
Marcu 
Marcu 
Marcu 
Marcu 
Marcu 
Marcu 
Marcu 
Marcu 
Marcu 
Marcu 
Marcu 
Marcu 
Marcu 
Marcu 
Marcu 
Maieu 

1, 27 -
2, 14 -
3, 1 7 -
3, 27 -
5, 13 -
6, 1-6 -
6, 10 -
8, 11 -
8, 38 -
9, 42 -
10, 17 
10, 25 
11, 29-
12, 17 
12, 18 
12, 25 
12, 36 
12, 40 
14, 3 -

Luca 1, 31-33 
Luca 5, 27-32 
Luca 24, 2-12 
Luca 23, 39-43 
Luca 2, 51-56 
• Luca 1, 31-33 
Luca 24, 36-44 
Luca 23, 44-49 
Luca 12, 35-40 
Luca 1, 25-17 
22 - Luca 18, 18-23 
- Luca 17, 34-37 
33 - Luca 22, 63-71 
- Luca 23, 2-5 
- Luca 18, 31-34 
- Luca 9, 7-9 
- Lucn 22, 63-72 
- Luca 15, 2-10 
Luca 7, 36-43 

Marcu 14, 50 - Luca 8, 22-25 
Marcu 14, 64 - Luca 5, 17-26 
Marcu 14, 67-72 - Luca 22, 54-61 
Marcu 15, 31 - Luca 24, 13-24 
Marcu 15, 32 - Luca 23, 39-43 
Marcu 15, 40 - Luca 24, 1-12 
Marcu 16, 12 - Lucn 24, 13-24 

Luca 1, 31 - Luca 2, 21-24 
Luca 1, 41 - Luca 7, 17-30 
Luca 1, 44 - Luca 7, 17-30 
Luca 1, 78 - Luca 8, 1-3 
Luca 2, 34 - Luca 27, 34-37 
Luca 2, 5 1 - L u c a 14, 25-27 
Luca 3, 4 - Luca 10, 1-3 
Luca 4, 29-30 - Lucn 14, 25-27 
Luca 4, 29-30 - Luca 22, 14-20 
Luca 4, 32 - Luca 14, 21-24 
Luca 8, 31 - Luca 2, 51-56 
Luca 8, 31 - Luca 17, 5-10 
Luca 8, 33 - Luca 1, 51-56 
Luca 9, 22 - Luca 9, 23-27 
Luca 9, 22 - Luca 9, 28-36 
Luca 9, 26 - Luca 12, 35-40 
Luca 9, 28-36 - Luca 22, 39-46 
Luca 9, 62 - Luca 1.7, 31-33 
Luca 10, 5 - Luca 24, 36-44 
Luca 10, 19 - Luca 15, 22-24 
Luca 11, 5-8 - Luca 18, 1-8 
Luca 11, 9 - Luca 4, 32-37 
Luca 11, 16 - Luca 23, 44-49 
Luca 11, 21-22 - Luca 23, 39-43. 
Luca 13, 17 - Luca 22, 63-71 
Luca 14,13-14 - Luca 14, 21-24 
Luca 15, 4-7 - Luca 12,32-34 
Luca 15, 10 - Luca 11, 5-8 
Luca 16, 9 - Luca 4, 32-37 
Luca 16, 9 - Luca 28, 24-30 
Luca 17, 21 - Luca 14, 16-20 
Luca 18, 11 - Luca 12, 54-59 
Luca 18, 2 5 - Luca 17, 34-37 
Luca 20, 4-8 - Luca 22, 63-71 
Luca 20, 25 - Luca 23, 1-5 
Luca 20, 27 - Luca 18, 31-34 
Luca 20, 29 - Luca 14, 32-35 
Luca 20, 42 - Luca 22, 63-72 
Luca 20, 47 - Luca 15, 2-20 

Luca 21, 12 
Luca 22 ,15 

Luca 21, 20-27 
Luca 22, 7-13 

Luca 23, 34 - Luca 6, 27-35 
Luca 23, 34 - Luca 23, 39-43 
Luca 2 4 , 1 5 - înaintecuvântare 
Luca 24, 25 - Luca 24, 23-24 
Luca 24, 32 • 
Luca 24, 36 • 

Luca 12, 49-50 
Luca 8, 22-25 
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Ioan 1,6- Luca 7, 17-30 
Ioan 1, 14 - Luca 13, 6-9 
Ioan 1, 23 - Luca 10, 1-3 
Ioan 1, 29 - Lues I, 12-14 
Ioan 1, 29 - Luca 1, 65-75 
Ioan 1, 29 - Luca 15, 1-10 
Ioan 1, 29 - Luca 7, 17-30 
Ioan 1, 34 - Luca 7, 17-30 
Ioan 1, 36 - Luca 1, 65-75 
Ioan 2, 14-17 - Lucn 19, 45-48 
Ioan 2, 19 - Luca 22, 35-38 
Ioan 3, 18 - Luca 23, 39-43 
Ioan 3, 31-32 - Luca 8, 1-3 
Ioan 5, 24 - Luca 23, 39-43 
Ioan 5, 25 - Luca 4, 16-21 
Ioan 5, 39-40 - Luca 11, 52-54 
Ioan 5, 46 - Luca 11, 52-54 
Ioan 6, 15 - Luca 23. 1-5 
Ioan 6, 26-68 - Luca 2, 15-18 
Ioan 6, 35 - Luca 2, 35-18 
Ioan 6, 66 - Luca 14, 28-30 
Ioan 6, 70 - Luca 22, 1-6 
Ioan 7, 1-4 - Luca 1, 33-33 
Ioan 7, 5 - Luca 3, 33-33 
Ioan 7, 5 - Luca 17, 1-4 
Ioan 7, 38-39 - Luca 22, 7-13 
Ioan 7, 48 - Luca 14, 21-24 
Ioan 8, 12 - Luca 5, 1-23 
Ioan 8, 12 - Luca 12, 1-3 
Ioan 8, 12 - Luca 28, 35-43 
Ioan 8, 48 - Luca 10, 29-37 
Ioan 8, 56 - Luca 24, 25-35 
Ioan 8, 59 - Luca 14, 25-27 
Ioan 8, 59 - Luca 22, 14-20 
Ioan 9, 16 - Luca 20, 16b-19 
Ioan 10, 11 - Luca 15, 1-20 
Ioan 10, 14 - Luca 15, 2-20 
Ioan 10, 20 - Luca 23, 52-54 
Ioan 10, 32-33 - Luca 1, 31-33 
Ioan 11, 2 - Luca 7, 36-43 
Ioan 11, 44 - Luca 29, Î5-2S 
Ioan 12, 3 - Luca 7, 36-43 
Ioan 12, 6 - Luca 22, 1-6 
Ioan 12, 9-11 - Luca 26, 27-32 
Ioan 12, 16 - Luca 28, 32-34 
Ioan 12, 32 - Luca 23, 44-49 
Ioan 12, 48 - Luca 1,6b 
Ioan 14, 6 - Luca 18, 35-43 
Ioan 14, 9 - Luca 10, 22-24 
Ioan 14, 26 - Luca 18, 31-34 
Ioan cap. 15 - Luca 12, 8-22 
Ioan 15, 5 - Luca 12, 8-22 
Ioan 15 ,13 - Luca 20, 25-27 
Ioan 15, 22 - Luca 1, 6b 

+ 20, 2--8 

Ioan 15, 
Ioan 16, 
Ioan 18, 
Ioan 19, 
Ioan 19, 
Ioan 19, 
Ioan 19, 
Ioan 19, 
Ioan 19, 
Ioan 19, 
Ioan 19, 
Ioan 20, 
Ioan 20, 
Ioan 20, 
Ioan 20, 
Ioan 20, 
Ioan 21, 

24 - Luca 19, 11-14 
23 - Luca 4, 16-21 
31 - Luca 20, 9-16a 
15 - Luca 13, 6-9 
15 - Luca 19, 11-34 
21 - Luca 19, 11-34 
25 - Luca 2, 33-35 
27 - Luca 24, 25-27 
38 - Luca 2, 33-35 
40 - Luca 19, 15-28 
41 - Luca 13, 28-22 
19 - Luca 24, 45-53 
1 9 - 2 0 - Luca 8. 22-25 
2-10 - Luca 24, 23-24 
26 - Luca 8, 22-25 
26 - Luca 24, 45-53 
5 - Luca 28, 25-27 

Faptele Apostolilor 1, 3 - Luca 24, 45-53 
Faptele Apostolilor 2, 3 - Luca 3, 10-18 
Faptele Apostolilor 2, 41 - Luca 23, 18-27 
Faptele Apostolilor 3, 14 - Luca 23, 18-27 
Faptele Apostolilor 4,1-31 - Luca 21, 12-19 
Faptele Apostolilor 4, 4 - Luca 23, 28-27 > 
Faptele Apostolilor 4,11-12 - Luca 20, 16b-19 
Faptele Apostolilor 5, 37 - Luca 23, 2-5 
Faptele Apostolilor 9,17 - Luca 23, 28-22 
Faptele Apostolilor 10, 28 - Luca 20, 29-37 
Faptele Apostolilor 10, 41 - Luca 22, 24-20 
Faptele Apostolilor 11, 28 - Luca 21, 5-11 
Faptele Apostolilor 13, 24 - Luca 24, 45-53 
Faptele Apostolilor 17, 34 - Luca 12, 51-53 
Faptele Apostolilor 21, 20 - Luca 23, 18-27 
Faptele Apostolilor 21, 28 - Luca 16, 27-31 
Faptele Apostolilor 22, 3 - Luca 10, 21 
Faptele Apostolilor 23, 8 - Luca 18, 31-34 
Faptele Apostolilor 23,12-14 - Lwca 36, 27-33 
Faptele Apostolilor 26, 2 - Inaintecuvântare 
Faptele Apostolilor 26, 2 - Luca 21, 12-19 
Faptele Apostolilor 26, 24 - Luca 23, 28-22 

Romani 
Romani 
Romani 
Romani 
Romani 
Romani 
Romani 
Romani 
Romani 
Romani 
Romani 
Romani 
Romani 

5, 12-19 - Luca 10, 29-37 
6, 3 - Luca 24, 45-53 
8, 9 - Luca 12, 45-46 
8, 29 - Luca 3, 19-22 
8, 30 - Luca 5, 27-32 
8, 3 5 - Luca 22, 4-7 
10, 8 - Luca 27, 20-25 . 
cap. 11 - Luca 3, 7-9 
11, 11-14 -Luca 26, 27-32 
11, 16 - Luca 13, 18-22 
12, 11 - Luca 22, 49-50 
14, 17 - Luca 9, 7-9 
14 ,17 - Luca 22, 28-34 
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1 Corinteni 1,17-18 - Luca 24, 36-44 
1 Corinteni 1, 23 - Luca 13, 18-22 
1 Corinteni 1, 24 - Luca 1, 34-35 
1 Corinteni 1, 24 - Luca 15, 1-10 
1 Corinteni 1, 27 - Luca 14, 21-24 
1 Corinteni cap. 2 - Luca 1, 46-50 
1 Corinteni 2, 9 - Luca 23, 39-43 
1 Corinteni 3, 10-11 - Luca 14, 28-30 
1 Corinteni 3, 11 - Luca 6, 46-49 
1 Corinteni 3,12-15 - Luca 14, 28-30 
1 Corinteni 5, 7 - Luca 13, 28-22 
1 Corinteni 6, 16-17 - Luca 15, 22-26 
1 Corinteni 7, 23 - Luca 2, 1-7 
1 Corinteni 9, 16 - Luca 17, 5-10 
1 Corinteni 10, 24 - Luca 24, 7-23 
1 Corinteni 14, 40 - Luca 14, 7-22 
1 Corinteni 15, 26 - Luca 22, 28-33 
1 Corinteni 15, 28 - Luca 22, 32-34 
1 Corinteni 15, 28 - Luca 26, 23-26 
1 Corinteni 15, 44 - Luca 24, 36-44 
1 Corinteni 15, 49 - Luca 20, 20-26 

1 Corinteni 15, 55 - Luca 22, 14-20 

2 Corinteni 4, 16 - Luca 22, 39-46 
2 Corinteni 5, 13 - Luca 22, 24-20 
2 Corinteni 6, 2 - Luca 4, 16-22 
2 Corinteni 8, 21 - Luca 24, 13-24 
2 Corinteni 11, 2 - Luca 12, 32-34 
2 Corinteni 11, 2 - Luca 22, 49-50 
2 Corinteni 12, 2-4 - Luca 22, 14-20 

Galateni 2, 6 - Luca 28, 2-8 
Galateni 2, 20 - Luca 34, 12-15 
Galateni 3, 13 - Luca 10, 29-37 
Galateni 3, 27 - Luca 25, 22-24 
Galateni 5, 17 - Luca 19, 2-20 
Galateni 6, 1 - Luca 1, 46-50 

Efeseni 1, 17 - Luca 1, 46-50 
Efeseni 2, 2 - Luca 9. 57-62 
Efeseni 2, 14 - Luca 2, 8-24 
Efeseni 2, 14 - Luca 22, 51-53 
Efeseni 2 ,14 - Luca 14, 21-24 
Efeseni 2, 14 - Luca 23, 44-49 
Efeseni 2, 20 - Luca 20, 16Î--29 
Efeseni 4, 13 - Luca 12, 4-7 

Efeseni 4, 22 - Luca 20, 20-26 
Efeseni 5, 23-32 - Luca 5, 33-39 
Efeseni 5, 5 - Luca 12, 13-15 

Filipeni 2, 7 - Luca 24, 36-20 
Filipeni 2, 8-9 - Luca 23, 18-27 
Filipeni 2, 10-11 - Luca 39, 15-28 
Filipeni 2 ,11 - Luca 18,1-8 
Filipeni 2, 11 - Luca 19, 12.-24 
Filipeni 4, 3 - Luca 16, 19-22 

Coloseni 1, 9 - Luca 1, 46-50 
Coloseni 1, 20 - Luca 10, 22-24 . 
Coloseni 4, 6 - Luca 10, 1-3 
Coloseni 4, 6 - Luca 14, 31-35 

1 Tesaloniceni 4, 17 - Luca 17, 34-3/ ' 
1 Tesaloniceni 5, 2 - Luca 12, 32-34 
1 Tesaloniceni 5, 23 - Liica 23, 28-22 

1 Timotei 3, 5 - Luca 27, 5-20 
1 Timotei 3, 16 - Luca 14, 26-20 

2 Timotei 3, 4 - Luca 17, 26-30 

Evrei 1, 2 - Luca 2, 65-75 
Evrei 1, 14 - Luca 15, 22-24 
Evrei 4, 14 - Luca 1, 8-10 
Evrei 9, 18-22 - Luca 22, 24-20 
Evrei 10, 4 - Luca 10, 29-37 
Evrei 10, 12-13 - Luca 19, 11-14 
Evrei 11, 32-40 - Luca 23, 39-43 
Evrei 11, 39 - Luca 23, 39-43 
Evrei 13, 12 - Luca 20, 9-I6a 

Iacov 1, 2 - Luca 22, 39-46 
Iacov 4, 3 - Luca 18, 35-43 

1 Petru 1, 20 - Luca 1, 65-75 
1 Petru 5, 5 - Luca 18, 9-14 

2 Petru 3, 10 - Luca 22, 32-34 

Apocalipsa 3, 5 - Luca 16, 19-22 
Apocalipsa 13, 8 - Luca 25, 22-24-,,, 
Apocalipsa 20, 3 - Luca 27, 5-20 
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NUME PROPRII TÂLCUITE DE SFÂNTUL TEOFILACT 

Arimateia - „ţinând pe Acela" - Marcu 15,42-47 
Avraam - „părinte al neamurilor" -Matei 1,2a 
Baraba - „fiul tatălui" - Matei 27,15-18 
Betania - „casa ascultării" - Matei 21,17; Marcu 11,11-14; Luca 19, 29-40 
Betfaghe - „casă a fălcilor" - Luca 19,29-40 
Betleem - „casa pâinii" - Matei 2, la; Luca 2,15-18 
cananeeanca - „gătită spre smerenie" - Matei 15,28 
Capernaum - „casa mângâierii" - Matei 4,12; 11,23-24; Marcu 2, 6-12 
David - „puternic la mână/îndestulat la mână" -Marcu 11, 7-10 
diavol - „clevetitor" - Matei 4,1b 
Elim - „suire" - Luca 10,1-3 
Elisabeta - „a lui Dumnezeu odihnă" - Luca 1,5 
Fares - „tăiere" - Matei 1, 3a 
fariseu - „tăiat şi despărţit de ceilalţi" - Matei 3, 7a; Luca 5, 27-32 
Fenicia - „roşu" - Marcu 7,24-30 
Galileea - „prăvălită jos" - Matei 4,12 . 
Gavriil - „om-Dumnezeu" - Luca 1,36-38 ^ 
Golgota - „locul căpăţânii" - Matei 27,33-37 
Hristos - „Uns" - Matei 1,1c 
Iao - „mântuire" - Luca 1,31-33 
Ierusalim - „vedere a păcii" - Luca 10,29-37 
Iisus - „Mântuitor" - Matei 1,16; Luca 1,31-33 
Ioan - „dar al lui Dumnezeu" - Luca 1,57-64 
Iosif - „adăugire" - Marcu 15,42-47 
Irod - „minte trupească" - Matei 14,19b-21; Marcu 3, 6-12 
Isaac - „bucurie/râs" - Mate' 2, 2« 
Israil - „văzând pe Dumnezeu" - Matei 2,6c; Luca 1,51-56 
Iuda - „mărturisire" - Luca 7,1-9; 13,10-17 
Iudeea - „mărturisire" - Matei 2, la; Marcu 13,18-20 
iudeu - „care se mărturiseşte" - Matei 27,33-37 
Mariam - „Doamnă" - Luca 1,36-38,10,38-42 
Nazaret - „sfinţire" - Luca 2,36-38 
nazarinean - „sfinţit" -Matei 2,23b 
Neftali - „lărgime" - Matei 4,12 i 
osana - „mântuieşte-ne pe noi!/o, mântuieşte!" -Matei 21,8-9; Marcu 11, 7-20 
Paşti (Fasec) - „trecere" - Luca 22, 7-13 
Rama - „înalt" - Matei 2,18a 
saducheu - „drept" - Matei 3,7b 
sâmbăta - „odihnă" - Marcu 2, 23-28; Luca 18, 9-14 
satana - „potrivnic" - Matei 12,25 
Sidonul - „vânător" - Matei 15,28 
Simon - „ascultător/ascultare" - Matei 27,32-32; Marcu 25,16-21; Luca 23,18-27 
Sotiria - „mântuire a lui Dumnezeu" - Luca 1,32-33 
Tirul - „ţinere" - Matei 15,28 
Zabulon - „vânare de noapte" - Matei 4,12 
Zaharia - „pomenire a Domnului" - Luca 1,5 
Zoro - „semănătura /naşterea" - Matei 2, 6b 
Zorobabel - „semănat/născut în Babilon" - Matei 2, 6b 
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înaintecuvântare 21 
CAPITOLUL 1 : Gavriil binevesteşte lui Zaharia şi Măriei. Cântarea Măriei. Naşterea lui 

Ioan Botezătorul. Cântarea lui Zaharia 22 
CAPITOLUL 2: Naşterea lui Hristos. Tăierea împrejur şi aducerea în templu. Simeon şi 

Ana. Iisus la doisprezece ani, vine la Ierusalim , 44 
CAPITOLUL 3: Predica lui Ioan Botezătorul. Mărturia lui despre Hristos. Botezul şi spiţa 

neamului lui Hristos 55 
CAPITOLUL 4: Ispita din muntele Camntaniei. Iisus începe să predice în Capernaum şi în 

Nazaret, vindecă pe soacra lui Petru şi pe alţii 63 
CAPITOLUL 5: Pescuirea minunată. Vindecarea unui lepros şi a unui slăbănog. Chemarea 

lui Levi. Despre post 72 
CAPITOLUL 6: Ucenicii smulg spice sâmbăta. Vindecarea unui om cu mâna uscată, sâmbăta. 

Alegerea celor doisprezece Apostoli. Predica de pe munte 80 
CAPITOLUL 7: Vindecarea slugii unui sutaş. Vindecarea tânărului din Nain. Trimişii lui 

Ioan Botezătorul. Ungerea lui Iisus de către femeia păcătoasă 90 
CAPITOLUL 8: Pilda semănătorului. Mama şi fraţii lui Iisus. Potolirea furtunii. 

Demonizatul din ţinutul Ghcrghesenilor. învierea fiicei lui lair. Vindecarea femeii 
bolnave de doisprezece ani 100 

CAPITOLUL 9: Trimiterea Apostolilor. Saturarea celor cinci mii de oameni. Mărturisirea 
lui Petru. întâia şi a doua vestire a Patimilor. Schimbarea la faţă. Vindecarea copilului 
demonizat. Care este întâiul între Apostoli? Urmarea lui Iisus ; 113 

CAPITOLUL 10: Trimiterea şi înapoierea celor şaptezeci (şi doi) de ucenici. Vai de cetăţile rele. 
Iisus Se bucură cu duhul. Pilda samarineanului milostiv. Marta şi Măria 128 

CAITTOLUL 11: Rugăciunea domnească. Semnul luilonâ. Cuvântarea împotriva fariseilor 
şi a cărturarilor 145 

CAPITOLUL 12: Să ne ferim de făţărnicie, de şovăială şi de lăcomie. îndemnuri la veghere 
şi la îngăduinţă. Semnele vremii 161 

CAPITOLUL 13: Pilda galileienilor. O femeie vindecată în ziua sâmbetei. Pilde şi cuvinte 
despre împărăţia lui Dumnezeu. Ierusalimul şijalea-i viitoare 186 
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C a p i t o l u l 14: Bolnavul de idropică vindecat sâmbăta. îndemn la smerenie şi la milostenie. 
Pilda despre cina cea mare. Lepădarea de sine 1 9 8 

C a p i t o l u l 15: Pildele: despre oaia cea pierdută, despre drahma cea pierdută şi despre fiul 
risipitor 211 

CAPITOLUL 16 : Parabola despre iconomul necredincios. Parabola despre bogatul nemilostiv 
şi despre săracid Lazăr 223 

C a p i t o l u l 17: Despre sminteli, iertare şi credinţă. Vindecarea celor zece leproşi. Când va 
veni împărăţia lui Dumnezeu 2 3 7 

C a p i t o l u l 18: Pildele: văduva stăruitoare, vameşul şi fariseul. Iisus cheamă pe copii 
la Sine. Primejdiile bogăţiei. A treia vestire a Patimilor. Vindecarea orbului din 
Ierihon 2 5 0 

C a p i t o l u l 19: Zaheu. Pilda minelor. Intrarea ln Ierusalim. Iisus deplânge Ierusalimul şi 
alungă pe vânzătorii din templu 2 6 5 

CAPITOLUL 20 : De unde a fost botezul lui Ioan? Pilda viei celei date lucrătorilor răi. 
Dinarul Cezarului. învierea morţilor. Al cui fiu este Hristos? 2 7 8 

C a p i t o l u l 2 1 : Banul văduvei. Cuvântarea lui Iisus pentru dărâmarea Ierusalimului şi a 
Doua Sa Venire 2 8 7 

C a p i t o l u l 22: Iisus vândut de Iuda. Cina cea de taină. Despre întâietate. Suferinţele din 
grădina Glietsimani. Prinderea şi aducerea la Caiafa. Lepădarea lui Petru 2 9 8 

C a p i t o l u l 2 3 : Iisus înaintea lui Irod. Judecata, răstignirea, moartea şi îngroparea 3 1 9 
C a p i t o l u l 24 : învierea Domnului. El se arată ucenicilor care mergeau la Emaus şi apoi 

Apostolilor. înălţarea la Cer 3 3 5 

Pătimirile iudeilor din vremea cezarului Gaius Caligula (anii 3 7 - 4 1 ) şi până la 
dărâmarea Ierusalimului din vremea lui Tit (anul 70) - descrise de Eusebiu 
de Cezareea şi Iosif Fia viu 3 4 8 

Scara întocmirii Sfintei Evanghelii de la Luca 3 5 9 
Indice al referinţelor evanghelice uşor de reţinut sau deseori întrebuinţate 370 
Indice real şi onomastic. 4 3 8 
Indice scripturistic 4 5 4 
Nume proprii tâlcuite de Sfântul Teofilact 4 6 0 
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