


Rugăciune 
î n a i n t e de cit irea 

din Sfintele Cărţi, alcătuită 
de S f â n t u l Ioan G u r ă de A u r 

Doamne, Iisuse Hristoase, deschide-mi mie ochii 
inimii, ca să ascult cuvântul Tău şi să-1 înţeleg pe el şi 
să fac voia Ta, că străin sunt eu pe pământ. Să nu 
ascunzi de mine poruncile Tale, ci să-mi descoperi 
ochii , ca să văd minunile din Legea Ta. Arată-mi mie 
cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale. 
Spre Tine nădăjduiesc, Doamne, Dumnezeul meu, ca 
să-mi luminezi mintea şi gândul cu lumina înţelege
rii Tale, ca nu numai să citesc cele scrise, ci să le şi 
împl inesc . Ca nu spre osândă să citesc vieţi le şi 
cuvintele Sfinţilor, ci spre înnoire şi luminare, spre 
sfinţire, spre mântuirea sufletului şi spre moştenirea 
vieţ i i veşnice. Că Tu eşti luminarea celor ce zac 

întru întuneric şi de la Tine este toată darea 
cea bună şi tot darul cel desăvârşit. 

Slavă Tatălui şi Fiului şi 
Sfântului Duh. 
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CUVÂNT CĂTRE FRATELE CITITOR 

în zilele noastre în care suntem bombardaţi cu informaţii, impresii şi 
imagini de toate felurile, ne-am obişnuit să trecem foarte uşor pe lângă oameni, 
pe lângă cuvinte, pe lângă tot ceea ce ne înconjoară. Şi nici nu este de mirare 
că suntem atât de nesimţitori, deoarece suntem învăluiţi zilnic de structuri 
antropocentrice care ne hrănesc cu acel surogat, numit „mincinoasă biruinţă 
asupra lumii". Astăzi putem vedea că viaţa lăuntrică, cu cât ne este mai 
împământenită, cu atât mai pământesc ne este şi graiul, pierzând duhul şi 
puterea care îi dă viaţă şi îl susţine (îl ţine Sug). Aceasta este una din pricinile 
pentru care acum trăim o vreme în care dragostea noastră s-a răcit foarte 
mult. Astfel, neputând înţelege drept dragostea lui Hristos, proiectăm asupra 
Mântuitorului propria noastră imagine despre El, iar aceasta fiind izvodită 
dintru neadevăr nu ne poate agonisi decât minciună. Este cu putinţă ca aceasta 
să fie una dintre suferinţele istovitoare ale fiecărei generaţii şi ale fiecărui 
creştin în parte. Dar mila lui Dumnezeu este harnică şi lucrătoare şi fiecare 

'•dintre noi, mai mult sau mai puţin, am priceput ori am intuit că citirea la 
nivel informaţional nu aduce putinţa înnoirii lăuntrice. 

Topica limbii vechi ne pricinuieşte o aparentă îngreuiere la citire, însă celui 
căruia se sârguieşte să citească, graiul vechi îi pricinuieşte o tainică bucurie, o 
oarecare îndulcire. Iar aceste simţăminte ni se alcătuiesc în suflet din puterea 
duhovnicească a cuvintelor, care nu sunt informaţie stearpă şi raţionalistă, ci 
sevă lăuntrică, dătătoare de viaţă şi lumină. De aceea, graiul vechi şi topica sa, 
ne ajută să fim cu luare aminte la cuvinte, să ne apropiem de adâncul lor şi să 
ne împărtăşim de puterea lor făcătoare de viaţă. Astfel, puţin câte puţin, începem 
să ne îndulcim de miezul cuvintelor şi să pricepem că izvodirea acestora s-a 
împărtăşit de adierea harului lui Dumnezeu. Din această pricină, Sfinţii sunt 
sfmţitori ai cuvintelor şi ai graiului fiecărui neam în parte. 

între cei care au păzit curată şi au sfinţit limba românească este şi Sfântul 
Grigorie Dascălul, cel care împreună cu Cuviosul Gherontie a tălmăcit din 
greacă Tâlcuirea celor patru Evanghelii a Sfântului Teofilact, Arhiepiscopul 
Ohridei şi Bulgariei. Tălmăcirile şi cuvântul acestor Cuvioşi ne stau drept 
mărturie nemincinoasă. 

Pentru a adeveri, măcar şi foarte puţin, puterea unor cuvinte întrebuinţate 
în tălmăcirea Tâlcuirii, vom aduce în mijloc câteva graiuri şi înţelesul lor, atât 
cât ne-a fost nouă cu putinţă să-1 pătrundem. 
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Pentru cuvântul gând avem în Tâlcuire aceste variante: cuget, socoteală, 
socotinţă, sfat. Ca rădăcină, cuvântul gând are ungurescul gond, cuget are la 
temelie verbul latin cogitare, iar socoteală şi socotinţă au la bază latinescul 
succutere. Cuvântul sfat are ca temei slavonescul svetu, grai care în slavonă a 
odrăslit şi denumirea dată sfinţilor, aceea de sviatiteli. La noi cuvântul sfat 
este înţeles astăzi cu prisosinţă ca îndemn, îndrumare, învăţătură, povaţă, dăscălie, 
sfătuire, învoială, consimţire. Ca vorbitori de limbă română ştim cu toţii cât de 
puţin se foloseşte azi sfatul şi sfătuirea. Lucrul cel mai important este că până 
acum noima cuvântului sfat implică cel puţin două persoane: cel care dă sfatul 
ori sfătuieşte şi cel care primeşte sfatul, ori e împreună-sfătuitor. Numirea de 
sfat dată pentru gând este una care e izvodită întru inimile celor care îşi trăiau 
gândurile ca nişte sfaturi cu aproapele, în înţelesul că ştiau că gândul unui 
singur om este o biruinţă sau o cădere pentru întreaga fire omenească, din 
pricină că noi toţi suntem un singur Om, o singură fire. Aşadar, cei care au 
păzit şi au rodit dragostea pentru aproapele întru sfaturile lor, cu dreptate 
sunt numiţi luminoşi, frumoşi şi sfinţi, adică sviatiteli, pentru că nimic nu 
este mai frumos şi mai bun decât să se sălăşluiască fraţii întru unire - după 
cum spune Proorocul David (Psalm 132,1). 

Pe acelaşi David îl pomeneşte Mântuitorul înaintea fariseilor, atunci când 
aceştia îi prihăneau pe Apostoli că în zi de sâmbătă luau spre hrană grâu din 
holde. Dar iată ce ne spune Tâlcuirea de la Luca 6,1-5: «Şi învinuindu-i fariseii 
pe ucenici că „smulgeau spice, le frecau cu mâinile şi mâncau", Domnul îl 
aduce în mijloc pe David». Vedem aici că graiul zice că Mântuitorul „îl aduce 
în mijloc pe David", cu un înţeles contextual de: „îl pomeneşte pe David", „îl 
dă drept pildă pe David". Aşadar, Domnul nu 1-a adus pe David de faţă în 
chip văzut şi trupesc, ci 1-a vestit în acel mijloc al firii omeneşti în care Omul 
este unul singur întru Hristos Dumnezeu, iar cuvântul Său este sfat şi dragoste 
pentru firea omenească cea una. Având ca rădăcină latinescul medius locus, 
graiul mijloc ne arată centrul, adică acel loc faţă de care marginile sau punctele 
de referinţă sunt la distanţe egale. Mijlocul firii omeneşti nu poate fi decât 
Hristos, Dumnezeu-Omul, pentru că în jurul Său şi întru El noi suntem „una" 
(loan 17,11). 

Când iudeii, mai înainte de vremea Patimii voiau să-L omoare pe 
Mântuitorul, El „trecând prin mijlocul lor" Se tăinuia pe Sine (Luca 4, 29-30; 
loan 8, 59). Despre acestea, în Tâlcuirea de la Luca 14, 25-27 ni se spune astfel: 
„Nu Se dădea pe Sine iudeilor, ci Se depărta şi prin mijlocul lor suindu-Se, Se 
tăinuia de ucigaşi". Pentru a pricepe acest cuvânt „suindu-Se", trebuie să 
fim cu luare aminte la dragostea Domnului Hristos pentru întreaga fire ome
nească. Aşadar, „S-a tăinuit" de aceştia, împreună-pătimind şi neîncetân-
du-Şi dragostea pentru ei, pentru că S-a pogorât şi a luat asupra Sa neputinţa 
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şi păcatul lor, şi nu numai al lor, ci al întregii umanităţi. Iar pogorârea aceasta 
a săvârşit-o Domnul Hristos în chip deplin venind în iad şi omorând moartea 
Această dragoste biruitoare e aşteptată şi căutată de tot omul ce vine în lume, 
chiar dacă rătăcirile noastre sunt adeseori atât de sfâşietoare şi de 
înfricoşătoare. Şi Bunul nostru Domn, biruind pentru noi toţi moartea prin 
înviere, S-a suit întru cele care I se cuvin Omului. Acestea credem că înseamnă 
acel grai ce zice „suindu-Se", şi am luat drept temei cuvintele Mântuitorului: 
„Cine se va înălţa pe sine se va smeri, şi cine se va smeri pe sine se va 
înălţa" (Matei 23,12) şi: „Nimeni nu s-a suit în Cer, decât Cel Care S-a coborât 
din Cer, Fiul Omului, Care este în Cer" (loan 3,13). 

Pe toate câte le-a făcut Domnul, întru dumnezeiasca dragoste pentru firea 
omenească le-a făcut, pentru că însuşi mărturiseşte cu smerenia Sa: „Eu, în 
mijlocul vostru, sunt ca unul ce slujeşte" (Luca 22,27), iar loan Botezătorul îl 
propovăduieşte, grăind că „în mijlocul vostru Se află Acela pe Care voi nu-L 
ştiţi" (loan 1,26). Noi înşine la prăznuirea Botezului Domnului ne întâmpinăm 
unii pe alţii cu cuvintele: „Hristos în mijlocul nostru" şi răspundem: „Este şi va 
fi". Şi cum nu ar fi în mijlocul nostru Cel Care ne-a grăit că acolo „unde sunt 
doi sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor"? (Matei 
18,20). Mântuitorul Iisus Hristos este Cel Care a fost pus pe Cruce „în m i j l o c " 
între tâlhari (loan 19,18), întru a Sa putere a sfâşiat prin „mij loc" catapeteasma 
templului (Luca 23,45) şi după învierea Sa a stat în „mij locul" ucenicilor (Luca 
24,36; loan 20,19,26). Iar mângâierea noastră este deplină, pentru că Domnul, 
prin ucenicii Săi, ne-a dăruit astfel de cuvinte: „Copiii mei, acestea vi le scriu, 
ca să nu păcătuiţi, şi dacă va păcătui cineva, avem mijlocitor către Tatăl, pe 
Iisus Hristos cel drept" (1 loan 2,1). 

întru această vieţuire pământească este cu neputinţă a nu greşi, iar greşelile 
noastre vin dintru sfaturile noastre. De nu ne vom sârgui a păzi întru sfatul 
minţii că vieţuirea noastră pe acest pământ este mărginită şi hotărnicită în timp, 
foarte cu anevoie vom pricepe spre a Cui plinătate trecem prin această viaţă. 

în tălmăcirea Tâlcuirii la Evanghelii, Sfântul Grigorie Dascălul şi Cuviosul 
Gherontie au întrebuinţat adesea pentru vieţuire cuvântul petrecere, foarte 
cu dreptate săvârşind acest lucru. Au nu este viaţa noastră pământească pe 
trecere! Cu adevărat, este o adâncire suitoare întru pocăinţă, după cum tutu
ror ne-o dezvăluie sfatul dumnezeiescului Părinte Sofronie Saharov. 

Un alt cuvânt cuprins în graiul Tâlcuirii, este a unelti cu sensul de a folosi, 
a întrebuinţa. Astăzi a unelti este înţeles cu prisosinţă într-o noimă rea, anume: 
a organiza pe ascuns, a întreprinde în taină, a coace, a pune la cale un complot, a 
conspira, a conjura, a urzi, a ţese. Rădăcina verbului a unelti este cuvântul unealtă. 
Acest grai s-a întocmit în limba română din două cuvinte unelle] + altejle]. 
Aşadar unealta este cea care este alcătuită din unele şi altele şi prin care omul 



face unele şi altele - adică pe toate cele dinafară. Deci, prin unealtă, ca printr-un 
cuvânt, omul leagă lumea sa cuvântătoare de lumea necuvântătoare, însăşi 
partea cuvântătoare din noi fiind lucrătoare asemenea unei unelte. „Şi dă 
Domnul tuturor deopotrivă, că toţi deopotrivă sunt cuvântători, deopotrivă 
de sineşi stăpânitori, iar unii cu socotinţă uneltim slobozenia aceasta, iar alţii 
şi netrebnicim dumnezeiescul dar" (Tâlcuirea de la Luca 15,11-16). 

Foarte adesea ni se întâmplă să gândim că Sfinţii au ajuns la sfinţenie şi 
au dobândit desăvârşirea ca pe o stare neschimbătoare, de sine stătătoare şi 
închisă în sine. Proiectăm astfel asupra Sfinţilor şi sfinţeniei propria noastră 
gândire raţionalistă şi fragmentată şi, apoi, în chip firesc socotim că sfinţenia 
este o stare de neatins; iar Sfinţii, fie sunt nişte cazuri aparte ale bunăvoinţei 
lui Dumnezeu, fie aparţin mai mult vremurilor îndepărtate decât zilelor 
noastre. Iată, aşadar, cum noi înşine semănând înălţarea mândriei, culegem 
adâncul deznădejdii. Rădăcina cuvântului sfânt este aceeaşi cu a graiului sfat: 
slavonescul svetu şi derivatul său sventu. Forma de început a graiului sfânt 
este aceea de svânt, care s-a păstrat în limba română până spre începutul 
veacului al XVIII-lea1, preschimbându-se treptat în sfânt, astfel că în tipăriturile 
româneşti de la începutul secolului al XlX-lea îl regăsim cu prisosinţă sub 
cea de a doua formă. Aşadar, Sfinţii sunt deopotrivă purtători ai luminii şi ai 
frumuseţii, precum şi ai gândului, ai sfatului lui Dumnezeu pentru om. Şi 
plinind sfatul lui Dumnezeu pentru om, ne cuprind şi pe noi toţi în sfatul lor 
şi astfel întru ei ne facem „una" - precum şi întru Hristos „una" suntem (loan 
17,11) - pentru că şi ei s-au făcut asemenea cu Domnul (2 Petru 1, 4). 

Dar cum au izbutit Sfinţii a ajunge la desăvârşire? Poate că am fi miraţi 
dacă am afla că nici un Sfânt nu a fost desăvârşit, ci fiecare dintre ei a fost de 
săvârşit. Dealtfel cuvântul desăvârşit este întâlnit în tălmăcirea Tâlcuirii la 
Evanghelii numai ca de săvârşit. Astfel, avem: „cuvintele cele mai de săvârşit" 
în loc de „cuvintele cele mai desăvârşite"; „înţelegerea mai de săvârşit" în loc 
de „înţelegerea mai desăvârşită" „omul este mai de săvârşit decât toate zidirile" 
în loc de „omul este mai desăvârşit decât toate zidirile"; „săvârşirea" în loc de 
„desăvârşirea", iar exemplele ar putea continua. 

„Se spunea despre Awa Sisoe, că atunci când era să se săvârşească, şezând 
părinţii lângă dânsul, a strălucit faţa lui ca soarele. Şi le-a zis lor: Iată, Awa 
Antonie a venit! Şi după puţin a zis: Iată, ceata Proorocilor a venit! Şi iarăşi, 
faţa lui mai mult a strălucit. Şi a zis: Iată, ceata Apostolilor a venit. Şi s-a 

1 Dc pildă, Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, în anul 1688, în pisania 
bisericii ctitorite la Mogoşoaia, scria: „Svânta şi dumnezeiască biserica aceasta, al carie hram 
este Svnntnl Gheorghe..." (cf. Nicolae Iorga, Inscripţii din bisericile României, voi. II, Bucureşti, 
1908, p. 5). 
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îndoit [înmulţit în strălucire] faţa lui iarăşi. Şi se părea, ca şi cum el ar fi 
vorbit cu cineva şi s-au rugat Bătrânii de el, zicând: Cu cine vorbeşti, Părinte? 
Iar el a zis: Iată, îngerii au venit să mă ia şi mă rog să fiu lăsat să mă pocăiesc 
puţin. Şi i-au zis lui Bătrânii: Nu ai trebuinţă să te pocăieşti, Părinte. Ş i le-a 
zis lor Bătrânul: Cu adevărat, nu mă ştiu pe mine să fi pus început. Atunci au 
cunoscut toţi că este desăvârşit. Şi iarăşi, de năprasnă s-a făcut faţa lui ca soarele 
şi s-au temut toţi. El le-a zis: Vedeţi, Domnul a venit. Iar Domnul a zis: A d u 
ceţi-mi pe vasul pustiului! Şi îndată şi-a dat duhul. Şi s-a făcut ca un fulger şi 
s-a umplut toată casa (locul) de bună mireasmă". 

Istoria săvârşirii Sfântului Sisoe cel Mare am aşezat-o aici după Patericul 
egiptean2. După cum ni se spune în Cuvântul înainte, această versiune este 
diortosită după o ediţie tipărită la Râmnic. în anul 1913 a fost publicat la Iaşi 
Patericul ce cuprinde în sine cuvinte folositoare ale Sfinţilor Bătrâni - după ediţia 
din 1828, îngrijită de Mitropolitul Grigorie Dascălul. Cu toate că nici u n a din 
cele trei ediţii vechi pomenite mai sus nu ne este cunoscută nemijlocit, înclinăm 
să credem că aici, în loc de „Atunci au cunoscut toţi că este desăvârşit" s-ar 
afla „Atunci au cunoscut toţi că este de săvârşit". 

Dar cine era Awa Sisoe? Acela despre care el însuşi spunea în chip tăinuit: 
„De aş fi avut unul din cugetele lui A w a Antonie, m-aş fi făcut tot ca focul; 
însă ştiu un om care cu osteneală poate să poarte cugetul său". Iar cugetul, 
sfatul lui A w a Antonie era acela pe care îl învăţase de la curelarul din 
Alexandria: „Toţi se vor mântui, eu singur voi pieri". Aşadar, la săvârşirea 
Awei Sisoe vine mai întâi A w a Antonie, cel de un gând, de un sfat cu el. 
Apoi vine ceata Proorocilor, aceia care au vestit slujirea şi dragostea „Mielului 
lui Dumnezeu, Cel Care ridică păcatul lumi i " (loan 1,29). După aceştia vine 
ceata Apostolilor, cei care s-au făcut „tuturor toate" (1 Corinteni 9, 22) şi 
„părtaşi dumnezeieştii f ir i" (2 Petru 1, 4). Apoi vine ceata îngerilor, care 
sunt „duhuri slujitoare, trimise ca să slujească, pentru cei ce vor fi moşte
nitorii mântuiri i" (Evrei 1, 14). Iar când A w a Sisoe le cere acestora să-1 
îngăduie să pună început, nu primeşte de la îngeri decât un îndumnezeit 
surâs, pentru că smerenia lui Sisoe este cea a lui Hristos. Apoi, întru această 
smerenie, dă mărturia sa spre folos firii omeneşti şi abia atunci a venit d e faţă 
minunatul nostru Mântuitor, Fiul „Tatălui tuturor, Care este peste toate şi 
prin toate şi întru toţi" (Efeseni 4,6). Şi cere Domnul „vasul pustiului", pentru 
că vasul este pus în mijlocul nostru, în mijlocul firii omeneşti, spre a noastră 
slujire şi folosinţă. 

Aşadar sfatul Awei Antonie a rodit întru Sisoe sfatul nemincinos c ă „nu 
a pus început", adică este de săvârşit nu desăvârşit. 

2 Publicat la ed. EOR, Alba-Iulia, 1990, pp. 208-209. 
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Aceasta este pricina pentru care noi credem că în istorisirea săvârşirii Awei 
Sisoe se cade să citim „Atunci au cunoscut toţi că este de săvârşit" în loc de 
„Atunci au cunoscut toţi că este desăvârşit". 

Precum din cuvântul Awei Sisoe se vede că a rodit rugăciunea curelarului 
din Alexandria, tot astfel de roadă a adus în graiurile sale şi Sfântului Grigorie 
Dascălul. Spre mărturie, este vrednică de pomenire întâmplarea ce s-a petrecut 
la înscăunarea sa ca întâistătător al Ungrovlahiei. 

în iarna anului 1823, Cuviosul Grigorie Dascălul a fost chemat spre a fi 
ales mitropolit. A plecat de la Căldăruşani pe jos, prin frigul tăios. Noaptea 
trecea prin satul Tunari de lângă Bucureşti, iar preotul din sat, văzându-1 
prost îmbrăcat, 1-a prins şi 1-a închis, socotind că este un călugăr hoinar, ori 
vreun prefăcut în veşminte călugăreşti. Şi nu 1-a închis oriunde, ci în coteţul 
porcilor. Aici a trebuit să rămână Cuviosul Grigorie până a doua zi, când 
preotul cu pricina urma să facă o cercetare. Dar, pe când se lumina de ziuă, o 
slugă milostivă i-a dat drumul Cuviosului. Afară era un ger năpraznic. Astfel 
a ajuns Cuviosul Grigorie la Bucureşti. După ce a fost hirotonit mitropolit, 
preoţii din preajmă au venit să ia blagoslovenie de la noul ierarh. Când preotul 
din Tunari a văzut pe cine a închis în coteţul porcilor, s-a spăimântat şi nu 
îndrăznea să vină înaintea arhiereului. Atunci Sfântul Grigorie i-a zâmbit şi 
i-a grăit cu blândeţe: „Nu te teme, părinte, căci porcii sfinţiei tale s-au purtat 
bine cu mine". 

în aparenţă, aceste cuvinte ale mitropolitului erau o rostire glumeaţă, ce 
avea în ea blândeţea mustrării. Dar cei care se aflau atunci în acea obşte şi 
aveau urechi de auzit, puteau să priceapă care era măsura celui care era înscă
unat mitropolit. Iată ce putem citi în Tâlcuirea de la Luca 15,11-16 (pilda fiului 
risipitor): „Toţi cei care se tăvălesc în noroiul faptelor celor de necinste şi al 
patimilor celor materialnice, «porci» sunt, deoarece ochii porcului niciodată 
nu pot vedea cele de sus, fiindcă au ciudată alcătuire. Pentru aceasta şi porcarii, 
când prind vreun porc şi nu pot să-1 facă să tacă, îl întorc cu capul în sus şi îl 
fac pe el de strigă mai puţin, căci viind oarecum spre vederea celor ce niciodată 
nu le-a văzut şi, privind cele de sus, se spăimântează şi tace. întru acest fel 
sunt ochii celor care cresc întru cele rele, niciodată nu văd cele de Sus". Aşadar, 
Cuviosul Grigorie nici nu-1 judecă, nici nu-1 osândeşte pe acel preot, ci 
zâmbindu-i şi cu blândeţe grăindu-i, îi spune: „Nu te teme, părinte, pentru 
că porcii din coteţul în care m-ai închis s-au purtat bine cu mine şi nu mi-au 
făcut nici un rău. însă nici gândurile tale, care sunt porceşti - pentru că pe 
om, făptura cea cuvântătoare o pui împreună cu porcii cei necuvântători -
nu mi-au făcut nici un rău, pentru că le-am luat asupra mea şi le-am purtat 
întru dragostea lui Hristos pentru firea omenească şi astfel s-au purtat bine cu 
mine, căci slava şi dragostea pe care o dă Hristos este asemenea pentru mine, 
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precum şi pentru tine. Deci, ia aminte la cele dinlăuntru ale tale, şi primind 
sfatul şi rugăciunea mea, fă-te de săvârşit". 

întru acest chip, petrecerea lăuntrică a Cuviosului Grigorie s-a arătat a fi 
„ascunsă cu Hristos întru Dumnezeu" (Coloseni 3,3). Iată, dar, că şi Cuviosul 
Grigorie Dascălul s-a socotit pe sine de săvârşit şi nu desăvârşit. 

Sfinţii, ca unii care se socotesc de săvârşit, îşi uneltesc cuvintele sfatului lor 
întru o nevoinţă în care prin dragostea lui Dumnezeu nu circumscriu nici 
cuvintele, nici lucrurile, nici făpturile, nici firile, nici ipostasurile. Pentru că, 
întâi de toate, tot ceea ce se circumscrie poate fi supus lucrării slavei deşarte 
şi nesmereniei; în al doilea rând, circumscrierea, mijlocind închiderea în sine, 
ne desparte de dumnezeiasca dragoste, iar în al treilea rând, această lucrare 
de circumscriere nu este proprie fiinţării dumnezeieşti. 

Fie, dar, ca şi noi să ne petrecem această viaţă uneltind cuvintele noastre 
întru sfatul cel de săvârşit, iar Dumnezeu, atunci când va socoti de cuviinţă, 
ne va face părtaşi ai suspinului Duhului Sfânt. 

Acestea fiind spuse, nu ne rămâne decât să nădăjduim că această ediţie a 
Tâlcuirii Sfântului Teofilact va aduce un oarecare folos îndeobşte. înainte de a 
încheia, cerem iertare tuturor acelora care ar fi săvârşit mult mai bine decât 
noi această muncă. întru osteneala diortosirii nu am purces fălindu-ne „cu 
caii şi cu căruţele" noastre (Psalm 19, 8), ci ca unii care ştim că întru adevăr 
suntem sleiţi de foame şi de sete, „nu foamete de pâine şi nu sete de apă , ci 
de auzit cuvintele Domnului" (Amos 8,11). Iertaţi-ne, fraţilor şi vă rugăm să 
pliniţi cu rugăciune toate neajungerile şi neputinţele noastre. 

Aducem mulţumirile noastre: Mihaelei Voicu şi lui Nicolae Ghincea, 
directorii Editurii Sophia, pentru înţelegerea statornică pe care ne-au arătat-o 
până la finalizarea ediţiei; lui Marcel Bouroş, preşedintele Fundaţiei Sfinţii 
Martiri Brâncoveni, pentru prietenia şi sprijinul cu care ne-a întâmpinat; 
doamnei dr. Meda Hoţea, de la secţia Colecţii Speciale a B.C.U. Cluj-Napoca, 
precum şi doamnei Mariana Soporan, pentru generozitatea lor; Cosminei 
Tămaş, pentru sfătuirea lingvistică dată în realizarea acestei ediţii; Adrianei 
Goilav, pentru realizarea copertelor şi a miniaturilor Evangheliştilor; lui Florin 
Todea pentru bunăvoinţa sa şi pentru tot materialul bibliografic, precum şi 
tuturor celor care ne-au ajutat în chip ştiut, sau neştiut de noi. 

L. S. Desartovici 
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DESPRE EDIŢIA DE FAŢĂ 

în seria tâlcuirilor patristice la Noul Testament inaugurată de editura Sophia, 
Tâlcuirea Evangheliei de la Marcu este cel de-al doilea volum publicat spre întregirea 
comentariului Sfântului Teofilact al Bulgariei la Sfintele Evanghelii. 

Criteriile ştiinţei textologice modeme au impus ca metodă în impri-marea 
textelor de literatură veche, redarea acestora în veşmântul lingvistic în care 
au fost elaborate. Susţinem întru totul aceste rigori ştiinţifice în cazul în care 
se doreşte o ediţie academică, critică, destinată în exclusivitate specialiştilor. 
Deoarece ediţia de faţă a scrierilor Sfântului Teofilact se doreşte a fi o unealtă 
duhovnicească în mâna oricărui creştin care ia aminte la poruncile Domnului, 
metoda folosită în diortosirea şi redactarea Tâlcuirii la Evanghelii a fost în 
armonie cu scopul propus. 

Textul Tâlcuirii la cele patru Evanghelii a fost transliterat din chirilică după 
ediţia de la 1805, fiind apoi verificat şi comparat din nou cu ediţia originală. 
Forma transliterată verificată a stat la baza diortosirii textului. Diortosirea 
era absolut necesară pentru ca textul să devină în întregime accesibil şi 
inteligibil cititorului contemporan. în locurile - puţin nume-roase, de altfel -
în care am întâmpinat dificultăţi în precizarea sensului, am consultat câteva 
ediţii (mai vechi sau contemporane) ale Tâlcuirii la Evanghelii a Sfântului 
Teofilact. Apoi forma finală a diortosirii a fost confruntată şi comparată din 
nou cu ediţia originală de la 1805, făcându-se astfel o ultimă verificare asupra 
muncii întreprinse. Ne-am străduit să întrebuinţăm instrumentele lingvistice 
astfel încât profunzimea şi ţinta duhovnicească a tâlcuirii1 să nu fie deloc 
păgubită, cu atât mai mult cu cât în tălmăcirea Cuvioşilor nemţeni se cuprinde 
un adevărat tezaur de duhovnicie şi de limbă românească veche. Bogăţia 
materialului lexico-semantic, articulat într-o topică flexibilă cu nuanţă 
retoric-discursivă este specifică textelor cu caracter omiletic din literatura 
noastră veche. Ne-am dorit ca prin munca de diortosire să nu umbrim şi să 
nu păgubim limba Tâlcuirii, care este plină de frumuseţe, vitalitate şi 
adâncime, păstrând înţelesurile adânci ale graiului bisericesc. Din această 
pricină, au fost evitate cu totul neologismele, fiind păstrate mai toate cuvintele 
vechi care până astăzi sunt întrebuinţate în textele bisericeşti şi liturgice. 

în ce priveşte redactarea şi structurarea conţinutului lucrării, sunt 
necesare mai multe precizări. 

Atât viaţa Sfântului Marcu scrisă pe scurt de Sfântul Sofronie, cât şi cea 
scrisă de Sfântul Mucenic Dorotei, au fost înlocuite cu viaţa Sfântului Apostol 

1 Vezi tâlcuirea Sfântului Teofilact la Matei 5,13. 
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Marcu, scrisă pe larg şi publicată în Vieţile Sfinţilor - ediţia îngrijită de Părintele 
Ioanichie Bălan. 

„Capetele Evangheliei" (care nu sunt altceva decât titlurile capitolelor) 
prezente în ediţia 1805, au fost trecute de noi în cadrul Cuprinsului, iar titlului 
fiecărui capitol din ediţia de faţă i-am subordonat printr-o notă titlul original 
al capitolului din ediţia 1805. Pentru înlesnirea unei priviri de ansamblu 
asupra structurii Evangheliilor, s-a alcătuit la fiecare Evanghelie o Scară a 
întocmirii. Aici sunt înfăţişate în idei rezumative toate cele prezentate în 
capitolele Evangheliilor, fiind indicate şi versetele corespunzătoare. 

în ce priveşte textul Sfintelor Evanghelii, acesta a fost actualizat d u p ă 
ediţia sinodală a Sfintei Scripturi din anul 1988, deoarece această ediţ ie a 
cunoscut după 1989 mai multe reeditări şi se bucură în momentul de faţă de 
cea mai largă răspândire în rândul credincioşilor. Acolo unde există deosebiri 
între versetele tâlcuite în ediţia de la 1805 şi ediţia mai sus p o m e n i t ă , 
diferenţele sunt precizate prin numeroase note. 

Pentru a înlesni o vedere unitară asupra întregii tâlcuiri a Sfântului Teofilact 
la Evanghelii, dar şi asupra întregii Scripturi prin intermediul tâlcuirii, am 
subordonat fiecărui verset (sau grup de versete) trimiterile biblice prezente în 
ediţia din 1805, cumulându-le cu cele din ediţia din 1988 a Sfintei Scripturi. 
Aceste trimiteri au fost confruntate şi îmbogăţite cu cele din ediţia Noului 
Testament comentat al ÎPS Bartolomeu Valeriu Anania 

Scoliile şi însemnările Cuvioşilor Gherontie şi Grigorie sunt marcate prin 
note precedate de indicaţia: [ 1 8 0 5 ] . Toate celelalte note şi însemnări aparţin 
ediţiei de faţă. 

Pentru înlesnirea utilizării acestei tâlcuiri, în antetul fiecărei pagini este 
indicat numărul capitolului din Evanghelie; înaintea fiecărui verset (sau grup 
de versete) este indicat capitolul şi numărul versetului, iar în alcătuirea 
indicilor nu s-a făcut trimitere la numărul de pagină, ci la versetul sau grupul 
de versete tâlcuite. 

Referinţele biblice din textul tâlcuirii sunt cele din ediţia 1805, însă acestea 
au fost completate cu trimiteri scripturistice la toate textele citate în cadrul 
tâlcuirii şi care nu sunt identificate în traducerea Cuvioşilor Gherontie şi 
Grigorie. Toate referinţele biblice din textul tâlcuirilor au fost sistematizate 
într-un Indice scripturistic. 

Pentru o orientare tematică în cadrul Tâlcuirii, s-a alcătuit un Indice real şi 
onomastic prin intermediul căruia cei interesaţi vor putea afla grabnic care 
este învăţătura Sfântului Teofilact privitor la diferite teme. 

S-a alcătuit, de asemenea, un Indice al numelor proprii tâlcuite de către Sfântul 
Teofilact şi un Indice al referinţelor evanghelice uşor de reţinu t sau care sunt întrebuinţate 
deseori. Acesta din urmă ne poate fi foarte util celor care nu cunoaştem integral 
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textul Evangheliei, ci doar am reţinut anumite pasaje prin intermediul lecturilor 
particulare sau a citirilor din timpul sfintelor slujbe. 

Acestor indici li se alătură în acest volum două anexe editoriale: (1) Cele mai 
de căptenie porunci ale Domnului cuprinse în Vechiul ţi Noul Testament, adunate de 
către Sfântul Nicodim Aghioritul; (2) îndrumar pentru citirea Apostolului şi Sfintei 
Evanghelii de către slujitorii şi credincioşii în toate zilele de peste an şi lafelurite rânduieli. 

Ne-am străduit ca prin tot aparatul auxiliar, Tâlcuirea la Evanghelii să 
devină un instrument util în strădania de înţelegere şi propovăduire a 
Cuvântului lui Dumnezeu, dar mai cu seamă şi întâi de toate ne dorim ca 
acesta să fie un sprijin real pentru cei care se sârguiesc să fie cu luare aminte 
în viaţa lăuntrică. Motivaţia care a stat la baza alcătuirii indicilor este un 
cuvânt al Sfântului Ignatie Briancianinov, prin care ne învaţă aşa: „Ţi-a venit 
în minte un gând bun? Opreşte-te! în nici un caz nu te gândi să-1 pui în 
practică fără a-1 examina, fără a medita. Simţi în inimă vreo înclinaţie bună? 
Opreşte-te! Nu te lăsa dus de ea Consultă Evanghelia. Vezi dacă gândul tău 
cel bun, înclinaţia ta cea bună sunt conforme cu sfintele învăţături ale 
Domnului. Vei vedea foarte repede că nu există nici o legătură între binele 
evanghelic şi binele firii omeneşti căzute. Binele firii noastre căzute este 
amestecat cu răul, de aceea el însuşi a devenit rău, după cum o mâncare 
delicioasă şi sănătoasă devine otravă când este amestecată cu aceasta" 2. 

Cei care iau aminte la acest cuvânt al Sfântului Ignatie vor înţelege că aceşti 
indici sunt de neapărată trebuinţă, atât din pricina împrăştierii minţii, datorată 
feluritelor pricini, cât şi din cauza neputinţei şi uitării, cărora, ca unii ce suntem 
oameni, toţi ne supunem într-o măsură mai mare sau mai mică. 

Unele adnotări din ediţia de faţă cuprind lămuriri asupra textului, dar şi 
câteva pasaje din unele scrieri ale Părinţilor filocalici. Aceste pasaje patristice 
nu au scopul de a-i exalta pe cititori punându-le înainte cuvinte şi învăţături 
ale Sfinţilor, ci întâi de toate completează şi dezvoltă tâlcuirea Sfântului 
Teofilact, dar deopotrivă ne arată şi cât este de mică măsura duhovnicească a 
celor care trăim în aceste vremuri. în privinţa citirii sfintelor cuvinte, Sfântul 
Nil Sorski (1433-tl508) scria: „Cei împovăraţi de multe păcate şi bântuiţi de 
patimi sunt nevrednici chiar şi să audă asemenea cuvinte. însă, punându-ne 
nădejdea în harul lui Dumnezeu, suntem îndemnaţi să ţinem cuvintele 
sfintelor scrieri în minţile noastre, ca măcar să sporim în conştiinţa decăderii 
în care umblăm" 3 . 

înţelegem de aici că apropierea noastră de sfintele cuvinte se poate face 
numai prin rugăciune şi prin citire cu luare aminte. Din această pricină, am 

2 Sfântul Ignatie Briancianinov, Fărâmiturile Ospăţului, ed. EOR Alba Iulia, cap. VH, p. 24. 
3 Cf. Cuviosul Paisie de la Neamţ, Autobiografia unui stareţ, ed. Deisis, Sibiu, 1996, p. 15. 
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aşezat în primele pagini ale acestei cărţi Rugăciunea înainte de citirea din Sfintele 
Cărţi alcătuită de către Sfântul loan Gură de Aur. Fiind aşezată astfel, cititorul 
o va găsi foarte uşor de fiecare dată când va dori să citească din Tâlcuirea 
Evangheliei. Dar, în volumul de faţă se află şi Canonul de umilinţă, sinaxarul şi 
acatistul Sfântului Teofilact alcătuit de monahul Coprie, iar cei care doresc se pot 
apropia prin rugăciune de autorul acestei tâlcuiri la Evanghelii, dobândind 
ocrotire şi ajutor, dar şi o înţelegere mai adâncă a învăţăturilor sale. Suntem 
încredinţaţi că această rânduială de rugăciune va fi de ajutor tuturor celor care 
râvnesc poruncilor evanghelice, dar doresc şi să se apropie de Sfântul Teofilact 
prin smerită-cugetare, spre a se învrednici de mijlocirile şi ocrotirea sa caldă. 

Prin zăbovirea în rugăciune şi prin împlinirea poruncilor evanghelice 
vom dobândi luare aminte şi vom înţelege cu adevărat cele care se petrec în 
viaţa noastră lăuntrică şi neîndoielnic este că vom pricepe şi pruncia 
duhovnicească în care se află creştinătatea zilelor noastre. 

într-un articol al său, intitulat Cuvinte pentru „vremea de pe urmă"*, 
academicianul Virgil Cândea ne spunea că astăzi mai mult ca oricând 
învăţăturile Sfinţilor ne sunt foarte la îndemână, deoarece „cărţile lor cu greu 
obţinute, tălmăcite, copiate în trecut, ne aşteaptă, colbuite, pe rafturi, sau ne 
îmbie în ediţii frumos tipărite şi accesibile în librării, la pangar sau în chioşcuri, 
pe uliţe şi în pieţe". 

între aceste cărţi se numără şi Tâlcuirea celor patru Evanghelii a Sfântului 
Teofilact, care nădăjduim să nu devină o carte „colbuită" din pricină că se află 
pe rafturile bibliotecilor şi nu este cercetată de nimeni. Transcriind din chirilică 
textul tâlcuirii de la 1805, am putut vedea că pe numeroasele file ale cărţii de 
acum două veacuri sunt presărate multe picături de ceară, care ne spun în chip 
tainic că această Tălcuire a fost pricină de sfinte privegheri. De aceea, se cuvine 
să ne aducem aminte de neamul din care ne tragem şi să nu uităm că la 
înfricoşătoarea Judecată în sânul neamului românesc ne vom afla dimpreună 
cu toţi înaintaşii noştri care şi-au sfinţit viaţa prin împlinirea poruncilor şi prin 
dragostea cea nemincinoasă a Evangheliei. După aceste porunci vor fi judecate 
toate veacurile, toate neamurile şi fiecare dintre noi în parte. 

Mulţumind tuturor celor ce s-au sârguit şi au trudit în felurite chipuri 
slujind această carte, nădăjduim către Domnul, Cel Care nimic nu trece cu 
vederea şi poate să răsplătească prin belşug de daruri şi milostivire. Purtării 
Sale de grijă din dragostea pentru om, datorăm orice lucru bun, după cum ni 
se spune şi în Cuvântul către cititor al Cuvioşilor Gherontie şi Grigorie: „Deci, 
toţi cei ce voiţi să vă faceţi fii ai zilei şi ai luminii şi să nu umblaţi întru întunericul 
neştiinţei; toţi cei ce voiţi să aveţi viaţa Domnului, ca o oglindă înaintea ochilor 

4 în revista Schimbarea la faţă, nr. 3, 1997, p. 1. 
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voştri celor sufleteşti, şi după dânsa să urmaţi; toţi cei ce voiţi să ştiţi tainele 
întrupării Domnului, şi dogmele credinţei noastre, ca să puteţi da răspuns, 
după cuvântul Apostolului, pentru credinţa cea dintru voi; toţi cei ce voiţi să 
vă povăţuiţi la calea mântuirii şi să nu vă poticniţi în prăpăstiile pierzării, 
primiţi-o cu bucurie şi o cetiţi cu osârdie, mulţumind lui Dumnezeu Celui Ce 
a iconomisit de a dobândit şi Neamul nostru această vistierie". 

înainte de a încheia, vom cere iarăşi iertare tuturor cititorilor, punând 
înainte o parte din cuvintele tipografilor ediţiei din 1805: „Iar cei ce v-aţi 
învrednicit cu luminarea minţii, a privi în oglinda darului, bucuraţi-vă întru 
Domnul. Şi orice greşeală veţi afla, îndreptaţi-o cu duhul blândeţelor, că întru 
îndelungată vreme săvârşindu-se acest lucru de suflet folositor, ştim că şi 
greşeli vom fi făcut: unele pentru multa osteneală, fiind firea îngreuiată, iar 
altele pentru supărarea nopţii, căci şi noaptea de multe ori o am avut în loc 
de zi. Cu plecăciune, dară, ne rugăm ca să ne iertaţi, căci şi noi oameni suntem 
cuprinşi de slăbiciunea firii, care nu lasă pe nici un om a fi fără de greşeală". 

Fie, dar, ca toţi dimpreună, iertându-ne unii pe alţii, să păzim dragostea 
lui Dumnezeu şi prin aceasta fiind şi noi „păziţi de Dumnezeu" 5 , cu frică, cu 
credinţă şi cu inimă curată să ne apropiem de Sfintele Taine ale lui Hristos, 
care ne vor înnoi în înfrăţirea veselitoare şi veşnică cu toţi cei mântuiţi. Iar 
dacă acest lucru se va săvârşi prin fapte, în chip tainic Sfântul Teofilact va 
revărsa şi asupra noastră binecuvântarea sa 6, zicând: „Fie ca Dumnezeu, al 
Căruia eşti şi Care te are, să te păzească de tot răul şi nenorocirea, să te judece 
cu dreptate după milele Sale desăvârşite şi, când tu vei fi devenit mirosul 
bunei miresme a lui Hristos, El să te înalţe pe altarul ceresc şi să facă din tine 
cădelniţă înţelegătoare, ca să dăruieşti ca jertfă toate darurile mâinilor şi 
lucrărilor tale şi ca ardere de tot să aduci mireasma bineplăcută şi bineprimită 
a tuturor virtuţilor tale". 

5 „Teofilact" înseamnă „păzit de Dumnezeu". 
6 Sfântul Teofilact încheia cu această binecuvântare una dintre scrisorile sale către fosta 

împărăteasă Măria (cf. P. Gautier, Theophylacte d'Achrida - Lettrcs, Tesalonic, 1986, pp. 140-141). 
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DESPRE CELE PATRU ÎNŢELESURI 
ALE SFINTEI SCRIPTURI* 

Patru sunt chipurile în care se tâlcuieşte Sfânta Scriptură: istoric, adică 
potrivit literei şi după istorie; anagogic, adică după înalta înţelegere; alegoric, 
adică sub cele spuse se înţeleg altele, ascunse; şi tropologic, adică pentru 
îndreptarea năravurilor. 

înţelesul istoric este cel care cuprinde lucruri trecute, care nu trebuiesc 
altfel înţelese şi nici nu sunt închipuire a altui lucru. 

Anagogic, când, prin spusele Scripturii ne suim de la Biserica pământească 
la cea cerească, de la oameni la îngeri, de la zidiri la Ziditor, până la C e a Una 
Sfânta şi Preaînalta Treime, de unde nu este cu putinţă a trece mai înainte. 
Adică atunci când zicem: „întru început a făcut Dumnezeu Cerul şi pă
mântul" (Facere 1,1), prin „Cer" înţelegem pe îngeri, iar prin „pământ" , pe 
oameni. încă şi ceea ce zice David: „Că M-am jurat întru mânia M e a : «Nu 
vor intra întru odihna Mea»" (Psalm 94,12; Evrei 3,11); s-a jurat, zice Domnul , 
să nu intre evreii cei neascultători şi împietriţi la inimă în pământul făgă
duinţei, în Palestina. Potrivit spuselor, adică după chipul istoric, înţelegem 
chiar pământul Palestinei; dar anagogic, adică după înalta înţelegere, înţe
legem viaţa cea veşnică, adică aceea în care este adevărata odihnă. 

Iar alegoric, este chipul în care potrivim cele spuse în Sfânta Scriptură la 
Hristos, la Trupul Său tainic şi la Biserica cea pământească. Adică: Avraam a 
avut, potrivit cuvintelor, deci potrivit istoriei doi feciori, unul din Agar slujnica 
[Ismail] şi altul din Sarra cea slobodă [Isaac]. Alegoric, adică după chipul în 
care una se spune şi alta se înţelege, Avraam închipuie pe Dumnezeu, Care 
are doi fii: iudeii din sinagogă şi creştinii din Biserică - creştini care sunt în 
slobozenia darului lui Hristos - , iar iudeii sunt sub slujirea şi robia închipuirii 
Legii lui Moise, după cum tâlcuieşte marele Pavel în Epistola către Galateni 
(4, 22-30). încă şi prin arca lui Noe - având dobitoace curate şi necurate - , 

* Pentru că această carte se adresează întâi de toate creştinilor simpli care râvnesc la 
împlinirea poruncilor şi poate că nu tuturora le este cunoscut ce anume reprezintă fiecare din 
înţelesurile Sfintei Scripturi, aşezăm mai jos o însemnare privind desluşirea acestora. Această 
lămurire o găsim în ediţia românească a Tâlcuirii Sfântului Teofilact, anume ca notă explicativă 
în comentariul de la Matei 12, 7-8. 
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potrivit chipului alegoric de înţelegere vedem Biserica cea pământească, ce 
cuprinde şi drepţi şi păcătoşi. 

Iar tropologic este chipul îndreptător de năravuri [moral] care, prin 
Scripturi moravurile oamenilor şi viaţa lor le îndreaptă de la răutate, către 
fapta cea bună. Aşa este capitolul 12 de la Matei, capitolul 11 de la Luca şi 3 de 
la Marcu, în care se arată Iisus scoţând dracul, după care cel mut şi surd 
grăieşte. Aici, tropologic - adică după chipul cel îndreptător de moravuri -
se înţelege păcătosul, „surd" că nu voieşte să audă dumnezeieştile cuvinte şi 
„mut", că nu primeşte spovedania; „drac" este păcatul cel de moarte; iar 
păcătosul venind la Hristos - adică la preotul lui Dumnezeu - şi mărturi-
sindu-şi păcatele sale se izbăveşte prin iertarea preoţească de păcatele cele 
de moarte şi grăieşte, binecuvântând pe Dumnezeu prin lucrarea faptelor 
bune. încă şi cele spuse de Dumnezeu în Deuteronom: „Să nu legi gura boului 
care treieră" (Deuteronom 25, 4), după slovă s-au spus pentru boi, dar tro
pologic, se înţelege pentru învăţători, care învăţând poporul, nu sunt opriţi 
să se hrănească din lucrurile şi veniturile Bisericii, după cum tâlcuieşte marele 
Pavel în Epistola întâi către Corinteni (9,1-18). 

Deci, în patru feluri se face citirea Sfintei Scripturi: istoric - potrivit 
cuvintelor; anagogic - după chipul unei înţelegeri mai înalte; alegoric - când 
înţelegem altceva decât cele spuse şi tropologic - adică în chipul îndreptător 
de năravuri [moral]. Se cuvine a şti că nu toate cuvintele Scripturii pot fi 
tâlcuite în toate aceste feluri, ci unele se tâlcuiesc numai într-un fel, altele în 
două sau în trei şi altele în toate aceste patru feluri. 
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CANONUL DE UMILINŢĂ, 
ACATISTUL ŞI SINAXARUL 

CELUI ÎNTRE SFINŢI PĂRINTELE NOSTRU 
TEOFILACT, 

ARHIEPISCOPUL OHRIDEI ŞI BULGARIEI 
Alcătuire a lui Coprie monahul 

Spre ştiinţă 

în ziua a treizeci şi una a lunii decembrie, se săvârşeşte pomenirea Cuvioasei Maicii 
noastre Melania Romana, a Cuviosului Zotic, hrănitorul de orfani şi a celor dimpreună 
cu dânşii prăznuiţi. însă, din pricină că întru această zi se odovăieşte Praznicul Naşterii 
Domnului Hristos, în rânduiala bisericească slujba Cuvioasei Melania se găseşte în ziua 
de 30 decembrie. Iar în ziua a treizeci şi una se pune numai slujba Praznicului Naşterii, 
afară de Litie, Polieleu, Vohod, Paremii şi Antifoanele de la Liturghie. 

în ziua a treizeci şi una a lunii decembrie se săvârşeşte şi pomenirea Sfântului 
Teofilact, Arhiepiscopul Ohridei şi Bulgariei. Iar dacă oareunde va fi hram sau va voi cel 
mai mare, se va săvârşi înaintea Utreniei rânduiala canonului de umilinţă, a sinaxarului 
şi a acatistului acestui Sfânt Părinte. Iar acolo unde nu este hram, cei râvnitori şi iubitori 
de Sfinţi de voiesc, pot să citească aceste rugăciuni fie la săvârşirea prăznuirii Sfântului, 
fie înainte de a citi din dumnezeieştile sale învăţături, sau încă şi în pravila de rugăciune 
zilnică ori la vreme de ispitire şi tulburare a minţii. 

Acolo unde cel mai mare voieşte a se citi numai sinaxarul Sfântului Teofilact, fără de 
canonul cel de umilinţă şi acatist, se va săvârşi această rânduiala: 

După cântarea a Vl-a a Canonului, se citeşte sinaxarul Sfintei Melania, al Sfântului 
Zotic hrănitorul de orfani, făcând şi pomenirea Sfântului Ermie din Vidin (netrecut în 
Minei): Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Ermie din Vidin, care de 
sabie s-a săvârşit; urmând cu pomenirea soborului Sfinţilor prăznuiţi întru această zi, 
după cum arată şi rânduiala Mineiului pe 31 decembrie. 

Apoi, îndată se va urma aşa: Tot în această zi, pomenirea Sfântului Teofilact, 
Arhiepiscopul Ohridei şi Bulgariei, citindu-se cu luare-aminte şi cu evlavie viaţa 
Sfântului, ce în scurt s-a scris şi s-a aşezat mai jos. 

Din pricină că în Mineiul pe decembrie nu este trecută şi pomenirea Sfântului Ierarh 
Petru Movilă, care este român de neam şi care a fost canonizat de curând de Biserica 
Ortodoxă a Ucrainei, după ce se sfârşeşte de citit sinaxarul Sfântului Teofilact, se va face 
şi pomenirea acestui Sfânt: Tot în această zi, pomenirea Sfântului Petru Movilă, 
Mitropolitul Kievului, care în pace s-a săvârşit. 

Apoi se va încheia aşa: Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne 
mântuieşte pe noi. Amin. 
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Preotul dă obişnuita binecuvântare, zicând: 

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi 
în vecii vecilor. Amin. 

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie. 

împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea 
eşti şi toate le împlineşti; Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi 
te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi 
mântuieşte, Bunule, sufletele noastre. 

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe 
noi (de trei ori). 

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii 
vecilor. Amin. 

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele 
noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă 
neputinţele noastre, pentru numele Tău. 

Doamne miluieşte (de trei ori). Slavă. . . Şi acum.. . 

Tatăl nostru, Care eşti în Ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, 
facă-se voia Ta, precum în Cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă 
dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşealele noastre, precum şi noi iertăm 
greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi îh ispită, ci ne mântuieşte de cel rău. 

Că a Ta este împărăţia, puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului 
Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

Apoi troparele, glasul al 6-lea: 

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că, nepricepându-ne 
de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi 
păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi. 

Slavă.. . 

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu te mânia 
pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv 
şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru, şi 
noi suntem poporul Tău; toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm. 

Şi acum... , a Născătoarei de Dumnezeu: 

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de 
Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne 
mântuim prin tine din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului creştinesc. 
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Apoi Simbolul Credinţei: 

Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul Cerului şi al 
pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi întru Unul D o m n Iisus 
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a n ă s c u t mai 
înainte de toţi vecii; lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din D u m n e z e u 
adevărat, născut, iar nu făcut; Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin care toate s-au 
făcut; Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorâ t 
din Ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Măria şi S-a făcut 
om; şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit ş i S-a 
îngropat; şi a înviat a treia zi, după Scripturi; şi S-a înălţat la Ceruri şi şade 
de-a dreapta Tatălui; şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi mor ţ i i , a 
Cărui împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă 
Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cela Ce împreună cu Tatăl şi cu F i u l este 
închinat şi slăvit, Care a grăit prin Prooroci. întru una, sfântă, sobornicească 
şi apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept 
învierea morţilor. Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin. 

• Psalmul 118 (Catisma a XVII-a): 

Starea întâi: • 

Fericiţi cei fără prihană în cale, care umblă în Legea Domnului. Fericiţi 
cei ce păzesc poruncile Lui şi-L caută cu toată inima lor, că n-au u m b l a t în 
căile Lui cei ce lucrează fărădelegea Tu ai poruncit ca poruncile Tale să fie 
iubite foarte. O, de s-ar îndrepta căile mele, ca să păzesc poruncile Tale! 
Atunci nu mă voi ruşina când voi căuta spre toate porunc i le Tale . 
Lăuda-Te-voi întru îndreptarea inimii, ca să învăţ judecăţile dreptăţii Tale. 
îndreptările Tale voi păzi; nu mă părăsi până în sfârşit. Prin ce îşi va îndrepta 
tânărul calea sa? Prin păzirea cuvintelor Tale. Cu toată inima Te-am căutat 
pe Tine; să nu mă lepezi de la poruncile Tale. în inima mea am a s c u n s 
cuvintele Tale, ca să nu greşesc Ţie. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă -mă 
îndreptările Tale. Cu buzele am rostit toate judecăţile gurii Tale. în calea 
mărturiilor Tale m-am desfătat, ca de toată bogăţia. La poruncile T a l e voi 
cugeta şi voi cunoaşte căile Tale. La îndreptările Tale voi cugeta şi n u voi 
uita cuvintele Tale. Răsplăteşte robului Tău! Voi trăi şi voi păzi porunci le 
Tale. Deschide ochii mei şi voi cunoaşte minunile din Legea T a Stră in 
sunt eu pe pământ, să nu ascunzi de la mine poruncile Tale. A p r i n s e 
sufletul meu de dorirea judecăţilor Tale, în toată vremea. Certat-ai p e cei 
mândri; blestemaţi sunt cei ce se abat de la poruncile Tale. Ia de la mine 
ocara şi defăimarea, că mărturiile Tale a m păzit . Pentru că au şezut 
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căpeteniile şi pe mine mă cleveteau, iar robul Tău cugeta la îndreptările 
Tale. Că mărturiile Tale sunt cugetarea mea, iar îndreptările Tale, sfatul 
meu. Lipitu-s-a de pământ sufletul meu; viază-mă, după cuvântul Tău. 
Vestit-am căile mele şi m-ai auzit; învaţă-mă îndreptările Tale. Fă să înţeleg 
calea îndreptărilor Tale şi voi cugeta la minunile Tale. Istovitu-s-a sufletul 
meu de supărare; întăreşte-mă întru cuvintele Tale. Depărtează de la mine 
calea nedreptăţii şi cu Legea Ta mă miruieşte. Calea adevărului am ales şi 
judecăţile Tale nu le-am uitat. Lipitu-m-am de mărturiile Tale, Doamne, 
să nu mă ruşinezi. Pe calea poruncilor Tale am alergat, când ai lărgit inima 
mea. Lege pune mie, Doamne, calea îndreptărilor Tale şi o voi păzi pururea. 
Inţelepţeşte-mă şi voi căuta Legea Ta şi o voi păzi cu toată inima mea. 
Povăţuieşte-mă pe cărarea poruncilor Tale, că aceasta am voit. Pleacă inima 
mea la mărturiile Tale şi nu la lăcomie. întoarce ochii mei ca să nu vadă 
deşertăciunea; în calea Ta viază-mă. împlineşte robului Tău cuvântul Tău, 
care este pentru cei ce se tem de Tine. îndepărtează ocara de care mă tem, 
căci judecăţile Tale sunt bune. Iată, am dorit poruncile Tale; întru dreptatea 
Ta viază-mă. Să vină peste mine mila Ta, Doamne, mântuirea Ta, după 
cuvântul Tău şi voi răspunde cuvânt celor ce mă ocărăsc, că am nădăjduit 
în cuvintele Tale. Să nu îndepărtezi din gura mea cuvântul adevărului, 
până în sfârşit, că întru judecăţile Tale am nădăjduit. Şi voi păzi Legea Ta 
pururea, în veac şi în veacul veacului. A m umblat întru lărgime, că 
porunci le Tale am căutat . A m grăit despre mărturiile Tale înaintea 
împăraţilor şi nu m-am ruşinat. A m cugetat la poruncile Tale, pe care le-am 
iubit foarte. A m ridicat mâinile mele la poruncile Tale, pe care le-am iubit 
şi am cugetat la îndreptările Tale. Adu-Ţi aminte de cuvântul Tău, către 
robul Tău, întru care mi-ai dat nădejde. Aceasta m-a mângâiat întru 
smerenia mea, că cuvântul Tău m-a viat. Cei mândri m-au batjocorit peste 
măsură, dar de la Legea Ta nu m-am abătut. Adusu-mi-am aminte de 
judecăţi le Tale cele din veac, Doamne şi m-am mângâiat. Mâhnire m-a 
cuprins din pricina păcătoşilor, care părăsesc Legea Ta. Cântate erau de 
mine îndreptările Tale, în locul pribegiei mele. Adusu-mi-am aminte de 
numele Tău, Doamne şi am păzit Legea Ta. Aceasta s-a făcut mie, că 
îndreptările Tale am căutat. Partea mea eşti, Doamne, zis-am să păzesc 
Legea Ta. Rugatu-m-am feţei Tale, din toată inima mea, miluieşte-mă 
după cuvântul Tău. Cugetat-am la căile Tale şi am întors picioarele mele 
la mărturii le Tale. Gata am fost şi nu m-am tulburat să păzesc poruncile 
Tale. Funiile păcătoşilor s-au înfăşurat împrejurul meu, dar Legea Ta 
n-am uitat. La miezul nopţii m-am sculat ca să Te laud pe Tine, pentru 
judecăţile dreptăţii Tale. Părtaş sunt cu toţi cei ce se tem de Tine şi păzesc 
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poruncile Tale. De mila Ta, Doamne, este plin pământul ; îndreptăr i le 
Tale mă învaţă. Bunătate ai făcut cu robul Tău, Doamne, după c u v â n t u l 
Tău. învaţă-mă bunătatea, învăţătura şi cunoştinţa, că în poruncile Ta le 
am crezut. Mai înainte de a fi umilit, am greşit; pentru aceasta, c u v â n t u l 
Tău am păzit. Bun eşti Tu, Doamne, şi întru bunătatea Ta î n v a ţ ă - m ă 
îndreptările Tale. înmulţitu-s-a asupra mea nedreptatea celor m â n d r i , 
iar eu, cu toată inima mea voi cerceta poruncile Tale. închegatu-s-a ca 
grăsimea inima lor, iar eu cu Legea Ta m-am desfătat. Bine este m i e că 
m-ai smerit, ca să învăţ îndreptările Tale. Bună-mi este mie Legea gur i i 
Tale, mai mult decât mii de comori de aur şi argint. 

Slavă. . . Şi acum.. . Aliluia (de trei ori), cu închinăciuni, iar dacă această 
rânduiala de rugăciune se săvârşeşte în Postul Mare, se fac metanii. D o a m n e 

miluieşte (de trei ori). S lavă. . . Ş i acum. . . 

Starea a doua: 

Mâinile Tale m-au făcut şi m-au zidit, înţelepţeşte-mă şi voi învăţa 
poruncile Tale. Cei ce se tem de Tine mă vor vedea şi se vor veseli, că în 
cuvintele Tale am nădăjduit . Cunoscut-am D o a m n e , că drepte s u n t 
judecăţile Tale şi întru adevăr m-ai smerit. Facă-se, dar, mila Ta, ca să m ă 
mângâie, după cuvântul Tău, către robul Tău. Să vină peste mine îndurările 
Tale şi voi trăi, că Legea Ta cugetarea mea este. Să se ruşineze cei mândr i , 
că pe nedrept m-au nedreptăţit; iar eu voi cugeta la poruncile Tale. Să se 
întoarcă spre mine cei ce se tem de Tine şi cei ce cunosc mărturiile Tale. S ă 
fie inima mea fără prihană întru îndreptările Tale, ca să nu mă ruşinez. S e 
topeşte sufletul meu după mântuirea Ta; în cuvântul Tău am nădăjduit . 
Sfârşitu-s-au ochii mei d u p ă cuvântul T ă u , z i c â n d : « C â n d m ă v e i 
mângâia?». Că m-am făcut ca un foaie la fum, dar îndreptările Tale n u 
le-am uitat. Câte sunt zilele robului Tău? Când vei judeca pe cei ce m ă 
prigonesc? Spusu-mi-au călcătorii de lege deşertăciuni, dar nu sunt ca 
Legea Ta, Doamne. Toate poruncile Tale sunt adevăr; pe nedrept m - a u 
prigonit. Ajută-mă! Puţin a fost de nu m-am sfârşit pe pământ, dar e u 
n-am părăsit poruncile Tale. După mila Ta viază-mă şi voi păzi mărturii le 
gurii mele. în veac, Doamne, cuvântul Tău rămâne în Cer; în neam şi în 
neam adevărul Tău. întemeiat-ai pământul şi rămâne. După rânduiala Ta 
rămâne ziua, că toate sunt slujitoare Ţie. De n-ar fi fost Legea Ta gândirea 
mea, atunci aş fi pierit întru necazul meu. în veac nu voi uita îndreptările 
Tale, că într-însele m-ai viat, Doamne. Al Tău sunt eu, mântuieşte-mă, că 
îndreptările Tale am căutat. Pe mine m-au aşteptat păcătoşii ca să m ă 
piardă. Mărturiile Tale am priceput. La tot lucrul desăvârşit am văzut 
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sfârşit, dar porunca Ta este fără de sfârşit. Că am iubit Legea Ta, Doamne, 
ea toată ziua cugetarea mea este. Mai mult decât pe vrăjmaşii mei m-ai 
înţelepţit cu porunca Ta, că în veac a mea este. Mai mult decât învăţătorii 
mei am priceput, că la mărturiile Tale gândirea mea este. Mai mult decât 
bătrânii am înţeles, că poruncile Tale am căutat. De la toată calea cea rea 
mi-am oprit picioarele mele, ca să păzesc cuvintele Tale. De la judecăţile 
Tale nu m-am abătut, că Tu ai pus mie Lege. Cât sunt de dulci limbii mele 
cuvintele Tale, mai mult decât mierea, în gura mea! Din poruncile Tale 
m-am făcut priceput; pentru aceasta am urât toată calea nedreptăţii. Făclie 
picioarelor mele este Legea Ta şi lumină cărărilor mele. Juratu-m-am şi 
m-am hotărât să păzesc judecăţile dreptăţii Tale. Umilit am fost până în 
sfârşit; Doamne, viază-mă, după cuvântul Tău. Cele de bunăvoie ale gurii 
mele binevoieşte-le, Doamne şi judecăţile Tale mă învaţă. Sufletul meu în 
mâinile Tale este pururea şi Legea Ta n-am uitat. Pusu-mi-au păcătoşii 
cursă mie, dar de la poruncile Tale n-am rătăcit. Moştenit-am mărturiile 
Tale în veac, că bucurie inimii mele sunt ele. Plecat-am inima mea ca să fac 
îndreptările Tale în veac spre răsplătire. Pe călcătorii de lege am urât şi Legea 
Ta am iubit. Ajutorul meu şi sprijinitorul meu eşti Tu, în cuvântul Tău am 
nădăjduit. Depărtaţi-vă de la mine cei ce vicleniţi şi voi cerceta poruncile 
Dumnezeului meu. Apără-mă după cuvântul Tău şi mă viază şi să nu-mi 
dai de ruşine aşteptarea mea. Ajută-mă şi mă voi mântui şi voi cugeta la 
îndreptările Tale, pururea Defăimat-ai pe toţi cei ce se depărtează de la 
îndreptările Tale, pentru că nedrept este gândul lor. Socotit-am călcători de 
lege pe toţi păcătoşii pământului; pentru aceasta am iubit mărturiile Tale, 
pururea Străpunge cu frica Ta trupul meu, că de judecăţile Tale m-am temut. 
Făcut-am judecată şi dreptate; nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbată te. 
Primeşte pe robul Tău în bunătate, ca să nu mă clevetească cei mândri. 
Sfârşitu-s-au ochii mei după mântuirea Ta şi după cuvântul dreptăţii Tale. 
Fă cu robul Tău după mila Ta şi îndreptările Tale mă învaţă. Robul Tău 
sunt eu; înţelepţeşte-mă şi voi cunoaşte mărturiile Tale. Vremea este să 
lucreze Domnul, că oamenii au stricat Legea Ta Pentru aceasta am iubit 
poruncile Tale mai mult decât aurul şi topazul. Pentru aceasta spre toate 
poruncile Tale m-am îndreptat, toată calea nedreaptă am urât. Minunate 
sunt mărturiile Tale, pentru aceasta le-a cercetat pe ele sufletul meu. 
Arătarea cuvintelor Tale luminează şi înţelepţeşte pe prunci. Gura mea 
am deschis şi am aflat, că de poruncile Tale am dorit. 

S lavă. . . Şi acum.. . Aliluia (de trei ori), cu închinăciuni, iar dacă această 
rânduiala de rugăciune se săvârşeşte în Postul Mare, se fac metanii. Doamne 

miluieşte (de trei ori). Slavă. . . Şi acum. . . 
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Starea a treia: 

Caută spre mine şi mă miluieşte, după judecata Ta, faţă de cei ce iubesc 
numele Tău. Paşii mei îndreptează-i după cuvântul Tău şi să n u m ă 
stăpânească nici o fărădelege. Izbăveşte-mă de clevetirea oamenilor şi vo i 
păzi poruncile Tale. Faţa Ta arat-o robului Tău şi mă învaţă poruncile Tale. 
Izvoare de lacrimi s-au pogorât din ochii mei, pentru că n-am păzit L e g e a 
Ta Drept eşti, Doamne şi drepte sunt judecăţile Tale. Poruncit-ai cu dreptate 
mărturiile Tale şi cu tot adevărul. Topitu-m-a râvna casei Tale, că au ui tat 
cuvintele Tale vrăjmaşii mei. Lămurit cu foc este cuvântul Tău foarte şi robul 
Tău 1-a iubit pe el. Tânăr sunt eu şi defăimat, dar îndreptările Tale nu l e - a m 
uitat. Dreptatea Ta este dreptate în veac şi Legea Ta, adevărul. Necazuri şi 
nevoi au dat peste mine, dar poruncile Tale sunt gândirea mea. Drepte s u n t 
mărturiile Tale, în veac; înţelepţeşte-mă şi voi fi viu. Strigat-am cu toată 
inima mea: «Auzi-mă, Doamne!» îndreptările Tale voi căuta Strigat-am către 
Tine: «Mântuieşte-mă şi voi păzi mărturiile Tale». Din zori m-am sculat şi 
am strigat: «întru cuvintele Tale am nădăjduit». Deschis-am ochii m e i 
dis-de-dimineaţă, ca să cuget la cuvintele Tale. Glasul meu auzi-1, D o a m n e , 
după mila Ta; după judecata Ta mă viază. Apropiatu-s-au cei ce mă prigonesc 
cu fărădelege, dar de la Legea Ta s-au îndepărtat. Aproape eşti Tu, D o a m n e 
şi toate poruncile Tale sunt adevărul. Din început am cunoscut, din mărturiile 
Tale, că în veac le-ai întemeiat pe ele. Vezi smerenia mea şi mă scoate, că 
Legea Ta n-am uitat. Judecă pricina mea şi m ă izbăveşte; după cuvântul 
Tău, fă-mă viu. Departe de păcătoşi este mântuirea, că îndreptările Tale 
n-au căutat. Indurările Tale multe sunt, Doamne; după judecata Ta mă viază . 
Mulţi sunt cei ce mă prigonesc şi mă necăjesc, dar de la mărturiile Tale nu 
m-am abătut. Văzut-am pe cei nepricepuţi şi mă sfârşeam, că n-au păzi t 
cuvintele Tale. Vezi că poruncile Tale am iubit, Doamne; întru mila Ta m ă 
viază. începutul cuvintelor Tale este adevărul şi veşnice toate judecăţi le 
dreptăţii Tale. Căpeteniile m-au prigonit în zadar; iar de cuvintele Tale s-a 
înfricoşat inima mea. Bucura-mă-voi de cuvintele Tale, ca cel ce a af lat 
comoară mare. Nedreptatea am urât şi am dispreţuit, iar Legea Ta am iubit . 
De şapte ori pe zi te-am lăudat pentru judecăţile dreptăţii Tale. Pace m u l t ă 
au cei ce iubesc Legea Ta şi nu se smintesc. Aşteptat-am mântuirea Ta, 
Doamne şi poruncile Tale am iubit. Păzit-a sufletul meu mărturiile Tale şi 
le-a iubit foarte. Păzit-am poruncile Tale şi mărturiile Tale că toate căile m e l e 
înaintea Ta sunt, Doamne. Să se apropie rugăciunea mea înaintea Ta, 
Doamne; după cuvântul Tău mă înţelepţeşte. Să ajungă cererea mea înaintea 
Ta, Doamne; după cuvântul Tău mă izbăveşte. Să răspândească buzele m e l e 
laudă, că m-ai învăţat îndreptările Tale. Rosti-va l imba mea cuvintele Tale, 
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că toate poruncile Tale sunt drepte. Mâna Ta să mă izbăvească, că poruncile 
Tale am ales. Dorit-am mântuirea Ta, Doamne şi Legea Ta cugetarea mea 
este. Viu va fi sufletul meu şi Te va lăuda şi judecăţile Tale îmi vor ajuta 
mie. Rătăcit-am ca o oaie pierdută; caută pe robul Tău, că poruncile Tale 
nu le-am uitat. 

Canonul de umilinţă 
către Sfântul Ierarh Teofilact 

Cântarea l, glasul al Vl-lea: 

Irmosul: 

Precum prin steaua cea cu dumnezeiască mergere i-ai chemat pe magi 
spre a se mchina slăvitei Naşterii Tale, aşa şi pe mine mă cheamă, Hristoase, 
Doamne, din întunericul cel încremenit al păcatului, dăruindu-mi lumina 
credinţei şi a bunei îndrăzniri. 

Stih: Sfinte Părinte Teofilact, roagă-L pe Hristos Dumnezeu să îmi 
dăruiască chip de pocăinţă şi stăruinţă, pentru a pune început în lucrarea 
evangheliceştilor porunci. 

Peşteră a fărădelegilor s-a făcut inima mea, întru care voile cele tâlhăreşti 
au batjocorit grăuntele cel sfânt al darului, căci dintru învârtoşarea mea nu 
voiesc a pricepe că întru avuţia cea agonisită din dulceţile patimilor sălăşluieşte 
moartea cea de veci şi doar bobul cel smerit al grâului duhovnicesc va face 
roadă însutită, ce va fi adunată în veşnicele vistierii. 

Stih: Sfinte Părinte Teofilact, roagă-L pe Hristos Dumnezeu să îmi 
dăruiască chip de pocăinţă şi stăruinţă, pentru a pune început în lucrarea 
evangheliceştilor porunci. 

închipuirea cea de sine mi-a bătătorit locul cel mănos al ţarinii inimii, 
iar învârtoşarea mândriei preschimbatu-s-a întru munte înalt şi aspru dar 
tu, Sfinte Părinte Teofilact, cu puterea ta de grabnic mijlocitor, surpă şi 
prefă muntele cel diavolesc în vale plină de susurul cel mângâietor al 
smereniei, iar ţarina cea bătătorită a inimii mele o ară cu plugul pocăinţei. 

Slavă. . . 

Pământul cel înţelenit şi roditor de spini nu este lesne de strămutat 
dintru a sa lucrare însă tu, Sfinte Părinte Teofilact, brăzdează-1 cu adâncă 
arătură şi pogoară asupră-i troienele cele preacurate ale bunelor vestiri, 
stârpind rădăcinile cele cuvântătoare ale patimilor celor pline de spini. 

Ş i acum. . . , a Născătoarei de Dumnezeu: 
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Precum fulgul de nea se zămisleşte în chip de stea în pântecele norului , 
iar apoi se pogoară pe pământ spre a vesti prin strălucire taina peşteri i 
dumnezeieşti, asemenea şi tu, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ai 
zămislit în pântecele tău pe Cel Care S-a deşertat de slava Sa, pogorându-Se 
pe pământ şi arătându-Se ca un Prunc omenesc, dintru întunericul ce l 
străluminat al Dumnezeirii. Pentru aceasta, te rog pe tine, ceea ce eşti ca ldă 
rugătoare, topeşte gerul cel cumplit din peştera inimii mele, spre a face să 
se înalţe spre roadă bobul cel dumnezeiesc al darului, pe care Fiul tău 1-a 
sădit şi întru mine în Sfântul Botez. 

Cântarea a 111-a: 

Irmosul: 

în ieslea peşterii S-a născut cu trup Fiul lui Dumnezeu spre a ridica 
din mâncarea celor necuvântătoare mintea mea cea cuprinsă de pof te 
dobitoceşti, iar peştera mormânt al morţii s-a făcut, căci a răsărit dintr-însa 
spicul cel preadulce şi dumnezeiesc al învierii şi verdeaţa evangheliceştii 
propovăduiri. 

Stih: Sfinte Părinte Teofilact, roagă-L pe Hristos Dumnezeu să î m i 
dăruiască chip de pocăinţă şi stăruinţă, pentru a pune început în lucrarea 
evangheliceştilor porunci. 

Cu întunericul poftelor pământeşti m-am prins ca şi într-o temniţă şi 
nu găsesc făgaş de izbăvire, căci slab şi fără de vlagă m-am făcut; iar gerul 
deznădăjduirii asupreşte creştetul meu, cuprinzând cu răceală credinţa în 
puterea cea dumnezeiască ce-i înalţă dintru acest pământ pe cei care 
necontenit tânjesc a rodi însutit. 

Stih: Sfinte Părinte Teofilact, roagă-L pe Hristos Dumnezeu să îmi 
dăruiască chip de pocăinţă şi stăruinţă, pentru a pune început în lucrarea 
evangheliceştilor porunci. 

Ca o caldă adiere şi ca o ploaie cu bună sporire te pogoară asupra m e a 
cu dumnezeieştile tale rugăciuni, Sfinte Părinte Teofilact şi îmi ridică întru 
rodire grăuntele cel preacurat al darului Sfântului Botez, spre a birui şi eu 
pământul şi a dobândi prin nezdruncinată şi bună voire seninul cel preadulce 
al liniştii minţii. 

Slavă.. . 

Sadul cel firav şi verde al grâului duhovnicesc este cumplit bântui t 
de vestitorii nerodirii însă tu, Sfinte Părinte Teofilact, îl izbăveşte de arşiţa 
ispitelor, mijlocind lacrimile umilinţei; îl păzeşte de viermele cel omorâtor, 
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dăruind tărie bunei sârguinţe; iar de sterpiciune îl fereşte, statornicindu-1 
în lepădarea de gunoioasele patimi. 

Şi acum.. . , a Născătoarei de Dumnezeu: 

Tu eşti, Născătoare de Dumnezeu, ţarina din care înverzeşte holda cea 
duhovnicească a creştinilor dreptmăritori, tu eşti norul care odrăsleşte ploaia 
plină de răcoare a smeritei-cugetări, tu eşti vuietul care alungă prădăciunea 
celor ce-s vrăjmaşi şi răpitori. Pentru unele ca acestea, cu umilinţă îţi cer ca, 
prin milostivirea ta de Maică, să mă strămuţi din moartea nerodirii spre 
minte înspicată către dumnezeieştile porunci ale Fiului şi Dumnezeului tău. 

Cântarea a IV-a: 

Irmosul: 

Prunc preamic S-a arătat în peşteră Cel Care ţine în mână lopata şi 
jitniţele cereşti şi Care prin a Sa putere poate să despartă grâul de pleavă. 
Iar mintea mea nebună, ca o ţarină roditoare de neghină nu crede că va 
gusta vreodată seceră şi foc pârjolitor. 

Stih: Sfinte Părinte Teofilact, roagă-L pe Hristos Dumnezeu să îmi 
dăruiască chip de pocăinţă şi stăruinţă, pentru a pune început în lucrarea 
evangheliceştilor porunci. 

Sărac şi searbăd îmi este spicul minţii şi oriunde mă uit înlăuntrul meu, nu 
văd decât lanul cel întunecat al neghinei păcatului, iar secera judecăţii stă gata 
să se pogoare peste toată firea cea cuvântătoare, spre a aduce bucurie negrăită 
tuturor celor care prin fapte s-au înălţat în holda cea albă şi doritoare de seceriş. 

Stih: Sfinte Părinte Teofilact, roagă-L pe Hristos Dumnezeu să îmi 
dăruiască chip de pocăinţă şi stăruinţă, pentru a pune început în lucrarea 
evangheliceştilor porunci. 

înainte de vremea secerişului îmi ajută să stârpesc neghina fărădelegii, 
Sfinte Părinte Teofilact, cu focul învăţăturilor tale curăţind mintea mea de 
învoirile cele păcătoase şi amare ca, întru acest chip să mă veselesc şi eu în 
Ziua Judecăţii, măcar că roadă mea este cu covârşire puţină şi netrebnică. 

Slavă.. . 

Precum se pleacă înspre pământ spicul cel copt, aşa îmi dăruieşte şi 
mie, Sfinte Părinte Teofilact, a vedea pururea că sunt pământ şi că în 
pământ mă voi întoarce, netrufindu-mă vreodată pentru înălţimea cu care 
paiul cel preadrept al făptuirii ar străbate văzduhul cel duhovnicesc. 

Şi acum.. . , a Născătoarei de Dumnezeu: 
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Vestitoare a secerişului eşti Născătoare de Dumnezeu prin naşterea 
ta, căci ai dăruit lumii Pâinea cea veşnică şi prealuminat te-ai a r ă t a t 
împreună-ostenitoare la moara sfatului d u m n e z e i e s c şi la c u p t o r u l 
dragostei celei pentru firea omenească. Pentru acestea, milostivă iarăşi te 
arată şi îmi dăruieşte, ca o Maică preabună, mustul cel dulce al începutului 
de pocăinţă, căci chip pruncesc având, nu am dinţi pentru a mă împărtăş i 
din pâinea plânsului duhovnicesc. 

Cântarea a V-a: 

Irmosul: 

S-a copt veacul cel neroditor prin Naşterea Ta, Hristoase Dumnezeule , 
iar prin propovăduire mlădiţele învăţăturii Tale au dăruit întregii l u m i 
ciorchinul cel prea dulce al învierii, dar inima mea ca o boabă acră şi 
necoaptă ştie că nu este vrednică de teascul veseliei. 

Stih: Sfinte Părinte Teofilact, roagă-L pe Hristos Dumnezeu să î m i 
dăruiască chip de pocăinţă şi stăruinţă, pentru a pune început în lucrarea 
evangheliceştilor porunci. 

In nebunia mea m-am socotit a fi mlădiţă ce aduce roadă afară de 
puterea rădăcinii şi cu cârceii patimilor mintea agăţându-o întru înalta 
cugetare, ciorchinele inimii cu pelinul păcatului s-a amărât, făcându-mă 
cu totul vrednic de a fi tăiat şi ars cu judecata Vierului firii omeneşti . 

Stih: Sfinte Părinte Teofilact, roagă-L pe Hristos Dumnezeu să î m i 
dăruiască chip de pocăinţă şi stăruinţă, pentru a pune început în lucrarea 
evangheliceştilor porunci. 

De beţia multelor păcate sunt trântit la pământ şi vrăjmaşii mântuirii 
cu sporire se încolăcesc asupra minţii mele târâtoare, dar tu, Sfinte Părinte 
Teofilact, izbăveşte-mă prin toiagul tău cel părintesc din robia şarpelui celui 
ucigaş, ridicându-mă de la pământ cu băutura cea vie a lucrării poruncilor. 

S lavă. . . 

Cuţitul cel trimis să culeagă rodul viţei stă asupra capului m e u şi nu 
pricep cum mă voi izbăvi de osândă, dar tu, Sfinte Părinte Teofilact, cu 
rugăciunile tale sloboade dulceaţa Dumnezeirii şi în strugurele cel necopt 
al făptuirii mele, spre a fi găsit vrednic de ridicarea în teascul cel ceresc al 
veseliei pururea fiitoare. 

Şi acum. . . , a Născătoarei de Dumnezeii: 

Viţă verde şi cu bună mireasmă eşti Născătoare de Dumnezeu, căci 
prin strălucirea cea întreit însorită a Dumnezeirii ai copt Strugurele Vieţii, 
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iar ploaia lacrimilor Evei, ce s-a vărsat la rădăcina viţei firii omeneşti ai 
preschimbat-o în dulceaţa mântuirii. Pentru acestea, cu zdrobire de inimă 
te rog pe tine, ceea ce eşti Maică şi Fecioară, zdrobeşte în teascul pocăinţei 
îndulcirile mele cele păcătoase, spre a izvorî mustul cel limpede al umilinţei. 

Cântarea a Vl-a: 

Irmosul: 

Fără de sămânţă bărbătească şi din sângiuiri feciorelnice Ţi-ai ţesut 
trup în şanurile Maicii Pururea Fecioare, îmbrăţişând omeneasca fire cu 
Dumnezeirea Ta, Preabunule Hristoase. Tu eşti, Doamne, Cel Care pe toate 
le vezi, Tu ştii că pârjolit sunt de spaimă, că mi se cutremură inima şi-mi 
amuţeşte cugetul socotind că nevrednic fiind, m-am atins de Sfintele şi 
Preacuratele Tale Taine însă, Te rog, pentru multa Ta milostivire să nu 
curmi viaţa mea cea cu totul ticăloasă şi pângărită, ci cu toiagul mustrărilor 
Tale să mă păstoreşti către staulul cel ceresc. 

Stih: Sfinte Părinte Teofilact, roagă-L pe Hristos Dumnezeu să îmi 
dăruiască chip de pocăinţă şi stăruinţă, pentru a pune început în lucrarea 
evangheliceştilor porunci. 

Chiar dacă fără de curmare aş lua aminte că întreaga zidire propo-
văduieşte pocăinţa şi prin dar duhovnicesc aş putea covârşi apa tuturor 
izvoarelor pământului cu lacrimile de umilinţă, se cuvine ca mintea mea 
să rămână prăpastie a adâncului şi cu întemeiere să priceapă că de sunt 
aduse în lucrare, dumnezeieştile porunci sunt fără de sfârşit. 

Stih: Sfinte Părinte Teofilact, roagă-L pe Hristos Dumnezeu să îmi 
dăruiască chip de pocăinţă şi stăruinţă, pentru a pune început în lucrarea 
evangheliceştilor porunci. 

Acre şi pline de viclenie sunt gândurile şi doririle cele ascunse ce-mi 
dospesc aluatul inimii, dar tu, Sfinte Părinte Teofilact, mă înnoieşte cu 
buna frământătură a învăţăturilor tale, ca să mă împărtăşesc şi eu cu 
vrednicie de fierbinţeala cea vie a Pâinii celei de veci. 

S lavă. . . 

Ca o piele de capră bătrână m-am zbârcit întru obiceiurile omului 
celui vechi şi nu mă pot nicidecum împărtăşi din Vinul cel prea nou al 
milostiviri i d a r tu, Sfinte Părinte Teofilact, cu fluierul cel păstoresc 
scoţându-mă dintru obiceiul cel îndărătnic, călăuzeşte-mă către veselia 
mieilor care se adapă întru săltările minţii din Vinul Judecăţii. 

Şi acum. . . , a Născătoarei de Dumnezeu: 
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Ca şi sămânţa dintr-un sâmbure a amuţit limba în gura mea Preasfântă 
Născătoare de Dumnezeu, căci prin dragostea ta cea plină de smerenie ridici 
mahrama de pe tainele zidirii şi celor veghetori le adevereşti închipuirea 
Crucii dintru tăria grâului ce drept se înalţă către cer şi dintru moliciunea 
viţei ce nu se ridică de la pământ fără de sprijinire. Pentru aceea, ca p e una 
ce eşti podoaba cea preaminunată a întregii făpturi şi Maică a milostivirii, 
te rog dăruieşte-mi ca, prin împărtăşirea din Trupul şi Sângele Fiului tău, să 
răsară Pomul Vieţii şi din sâmburele cunoştinţei mele. 

Stihiră, glasul al Vl-lea: 

Să ne adunăm toţi iubitorii de Sfinţi şi cu cuvinte de laudă şi mulţumire 
să ne veselim întru duhovniceasca prăznuire a Sfântului Teofilact, căci 
prin minunatele sale tâlcuiri ne-a învrednicit şi pe noi să ne împărtăş im 
din ospăţul cel dumnezeiesc al lucrării evangheliceştilor porunci. 

SINAXAR 

Dumnezeiescul acesta Părinte Teofilact Hefaistos era elin de n e a m , 
născut din părinţi dreptcredincioşi, în ostrovul Eubeei , pe la mi j locul 
veacului al XI-lea: încă din vârsta pruncească atât de luminat s-a arătat a 
fi întru înţelepciune, încât părinţii săi trupeşti s-au sârguit cu bună purtare 
de grijă, a-i rândui toate cele de trebuinţă spre sporirea cunoştinţei celei 
lucrătoare şi aducătoare de duhovnicească roadă. Iar Sfântul Teofilact, 
dimpreună cu fraţii săi, au fost crescuţi şi s-au întărit în Dreapta Credinţă 
din pricină că părinţii lor după trup nu numai cu bune cuvinte i-au hărăzit , 
ci cu pilda vieţii au întărit cuvintele şi poveţele lor părinteşti. 

Iar când Sfântul Teofilact s-a întărit cu mintea şi duhul şi a a juns la 
vârsta cea tinerească, i s-a rânduit a merge la Constantinopol, spre a învăţa 
cu cei mai străluciţi dascăli şi ritori ce sălăşluiau în acea vreme în cetatea 
împărătească. Aici, ca o harnică şi neostoită albină, a adunat în fagurele 
minţii şi inimii sale mierea cea preadulce a învăţăturilor Sfinţilor Părinţi , 
dar s-a împărtăşit din destul şi din înţelepciunea cea elinească. Iar mul ta 
înţelepciune ce cu trudă a agonisit-o, cu trudă a şi înmulţit-o nelăsând 
nelucrătoare mierea cea minunată a învăţăturilor celor prea adevărate şi 
dumnezeieşt i ale Sfinţilor. Atât de smerit şi de vrednic lucră tor al 
poruncilor Sfintei Evanghelii s-a arătat, încât dascălii săi au socotit că este 
după dreptate şi adevăr să fie el însuşi dascăl şi povăţuitor către fapta cea 
bună. Iar păstorii Bisericii l-au socotit pe Teofilact vrednic de cinul preoţesc, 
căci ajunsese la statura bărbatului desăvârşit. Pentru aceea a şi fost hirotonit 
întru slujirea diaconească, spre a fi mai marele ritorilor şi slujitor în marea 
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biserică a Sfintei Sofii din Constantinopol. Atât de minunat şi atât de plin 
de putere era cuvântul arhidiaconului Teofilact, încât toţi cei care-1 ascultau 
rostind cuvinte de învăţătură, se îndemnau a-i urma cu fapta în împlinirea 
evangheliceştilor porunci. 

Pentru smerenia şi înţelepciunea sa, dumnezeiasca Pronie 1-a rânduit 
pe Sfântul Teofilact a fi dascăl al lui Constantin Porfirogenetul, fiul 
împărătesei Măria. Această împărăteasă Măria era atât de frumoasă la 
înfăţişare, încât uimea pe toţi cei care o priveau. Insă n-a lăsat Dumnezeu 
pe chipul ei numai strălucirea cea dinafară, ci i-a împodobit şi omul cel 
dinlăuntru şi, întru Duhul Sfânt, a pus sfat bun în inima ei. Iar această 
sămânţă dumnezeiască a crescut şi degrabă a rodit, căci împărăteasa Măria 
a cerut Sfântului Teofilact, dascălul fiului ei, să alcătuiască o tâlcuire a 
Evangheliilor spre a găsi şi ea şi fiul său înţelesurile cele mai de trebuinţă 
spre a împlini poruncile şi a dobândi răspuns bun la înfricoşătoarea Judecată 
a lui Hristos Dumnezeu. După sfatul şi porunca împărătesei, Sfântul Teofilact 
a purces a scrie tâlcuirea Evangheliilor, pe care cu harul dumnezeiesc luminat 
le tâlcuieşte, arătând minunata lor putere lucrătoare. Alcătuirea acestor 
tâlcuiri, Sfântul a izvodit-o dintru predania Sfinţilor Părinţi, făcându-se 
îndeosebi următor învăţăturilor şi cuvintelor Sfântului loan cel cu Gura de 
Aur. Iar această pâine duhovnicească şi preaminunată care este tâlcuirea 
Dumnezeieştii Evanghelii, Sfântul Teofilact a plămădit-o din învăţăturile 
Sfinţilor Părinţi, a frământat-o întru nevoinţele sale în fapta bună cea 
lucrătoare şi a copt-o întru focul dumnezeieştii cunoştinţe spre a o dărui 
tuturor celor ce flămânzesc de cuvântul lui Dumnezeu. Şi nu numai cele 
patru Evanghelii le-a tâlcuit, ci mai apoi a urmat cu Faptele Sfinţilor Apostoli, 
cu Epistolele trimise de dumnezeieştii Apostoli şi cu un cuvânt de învăţătură 
la cea de-a unsprezecea Evanghelie a învierii, care se citeşte la Utrenia 
duminicilor; iar din Vechiul Testament a tâlcuit cărţile Sfinţilor Prooroci 
Osea, Avacum, Iona, Naum şi Miheia A scris încă şi cuvinte întru cinstirea 
Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi a Sfintei şi de viaţă făcătoarei Cruci 
a Domnului. Pentru cel ce-i era învăţăcel, Constantin Porfirogenetul, Sfântul 
Teofilact a scris şi o învăţătură împărătească, întru care îl povăţuia cum se 
cuvine a vieţui şi a cârmui împăratul întru înţelepciunea Duhului Sfânt. 

Deşi întru smerenia sa se socotea nevrednic şi de slujirea diaconească, 
Sfântul Teofilact a fost ales spre a fi hirotonit arhiepiscop al Ohridei şi 
Bulgariei. Covârşit de povara cea mare a păstoriei celei duhovniceşti, dar şi 
de lipsirea de la slujirea din biserica Sfintei Sofii şi de vieţuirea în cetatea 
împărătească ce era în acea vreme un adevărat sălaş al celor iubitori de 
înţelepciune, Sfântul Teofilact a fost potrivnic hirotonirii sale ca arhiepiscop. 
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Insă, pentru că cele ce sunt rânduite de Dumnezeu trebuie să se plinească 
în faptă, ca fiind preaînţelepte, în cele din urmă, dumnezeiescul Teofilact 
s-a supus hotărârii de obşte şi a purces spre Ohrida, ca unul ce fusese hirotonit 
şi rânduit a fi păstor de suflete. 

Mult a ostenit Sfântul Teofilact în brazda cea duhovnicească a Bisericii, 
iar roadele cele duhovniceşti au biruit lumea, înălţându-se în împărăţia c e a 
cerească, unde strălucesc de-a pururi înaintea Bunului Dumnezeu, în t ru 
vistieriile Bisericii Biruitoare. 

Ca un iubitor şi cinstitor de Sfinţi, în vremea în care a fost vlădică al 
Ohridei, a scris viaţa Sfântului Clement ( t916) , cel care a fost ucenic al 
Sfinţilor Chirii şi Metodiu şi cel dintâi arhiepiscop al Ohridei. încă a m a i 
scris şi despre pătimirea Sfinţilor Mucenici de la Tiberiopole-Strumiţa, a 
căror mucenicie s-a săvârşit în vremea lui Iulian Apostatul (361-363). 

Cârmuind mai bine de 30 de ani arhiepiscopia Bulgariei, în care e r a u 
atât bulgari, cât şi vlahi, înainte de obştescul sfârşit, fiind cuprins de 
pătimirile beteşugurilor trupeşti şi ale bătrâneţii, Sfântul Teofilact s-a întors 
în patria sa, la Tesalonic, unde (pe la anul 1126) şi-a încredinţat sufletul în 
mâinile Domnului. 

Este cu cuviinţă a spune aici că Tâlcuirile dumnezeiescului Teofilact 
la Noul Testament au fost îndeobşte de mare trebuinţă atât în Biserica 
greacă şi în cea română, cât şi în Bisericile slave. Mărturie stau scrierile 
Sfinţilor acestor Biserici dreptmăritoare, Sfinţi care ne povăţuiesc c a în 
înţelegerea şi împlinirea porunci lor Sfintei Evangheli i să ne f o l o s i m 
nemijlocit de Tâlcuirile Sfântului Teofilact. Dintre Sfinţii care ne sfătuiesc 
unele ca acestea şi care sunt mai apropiaţi vremurilor noastre, îi p o m e n i m 
pe Sfântul Antim Ivireanul, Sfântul Constantin Brâncoveanu, Episcopul 
Damaschin al Râmnicului, Sfântul Dimitrie al Rostovului, Sfântul T ihon 
de Zadonsk, Sfântul Paisie de la Neamţ, Sfântul Nicodim Aghior i tul , 
Sfântul Calinic de la Cernica, Mitropolitul Veniamin Costachi, S fântul 
Grigorie Dascălul, Sfântul Ignatie Briancianinov, Sfântul Teofan Zăvorâtul , 
Sfântul Nectarie al Eghinei şi Fericitul episcop Nicolae Velimirovici. 

Încă de când se ostenea în pribegia sa pe acest pământ, Sfântul Teofilact 
le-a fost mijlocitor şi sprijinitor celor care s-au sârguit spre împlinirea 
poruncilor şi i-au cerut luminare prin cuvânt şi rugăciune; încă şi astăzi , 
prin harul lui Dumnezeu, nu conteneşte a fi grabnic ajutător şi mângâietor 
celor ce se află întru nevoile şi durerile căii celei strâmte poruncite n o u ă 
de Mântuitorul Iisus Hristos. 

Cu rugăciunile Sfântului Ierarh Teofilact, Doamne Iisuse Hristoase, 
Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin. 
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Condacele şi Icoasele 

Condacul I: 

Apărător încredinţat al mântuirii noastre ai fost rânduit arhiereule al 
lui Hristos, Teofilact şi dintru ale tale rugăciuni şi tâlcuiri în toată vremea 
izbăvire din negura necunoştinţei câştigăm. Pentru aceasta şi prăznuirea 
ta o săvârşim cu bucurie multă şi în smerenia de învăţăcei, cu dragoste 
fierbinte ţie îţi strigăm: Bucură-te, Sfinte Părinte Teofilact, preaminunat 
lucrător şi învăţător al poruncilor Stăpânului Hristos! 

Icosul I: 

Puterile îngereşti slăveau pe Dumnezeu pentru a ta cuvioşie petrecută 
dintru vârsta tinerească, dascălii vestiţi ai cetăţii împărăteşti îndelung se 
minunau pentru a ta minte îngerească, iar Constantinopolul întreg mult 
se îndemna pentru râvna ta din slujirea diaconească. Pentru acestea toate, 
cu umilinţă ţie îţi cântăm: 

Bucură-te, care într-un ostrov depărtat în mare, te-ai născut, 
Bucură-te, cel ce pentru noi liman în marea patimilor te-ai făcut; 
Bucură-te, că din neamul cel vestit al elinilor ai odrăslit, 
Bucură-te, că şi prin tine neamul cel dumnezeiesc al creştinilor s-a cârmuit; 
Bucură-te, că prin vieţuire îngerul cel păzitor ţi-ai veselit, 
Bucură-te, că mâhnirile osândei întru priveghere le-ai stârpit; 
Bucură-te, învăţăcel ales din cetatea împărătească, 
Bucură-te, c-ai tăi ucenici, în Cer au arvună părintească; 
Bucură-te, cel ce în biserica Sfintei Sofii ai fost vrednic slujitor, 
Bucură-te, că inimilor noastre, prin cuvânt şi prin slujire li te faci curăţitor; 
Bucură-te, că dintru a Sa putere-ţi suflă Duhul în sfinţitele cuvinte, 
Bucură-te, cel ce cale bună îi înveţi pe cei orbi şi şchiopi la minte, 
Bucură-te, Sfinte Părinte Teofilact, preaminunat lucrător şi învăţător 

al poruncilor Stăpânului Hristos! 

Condacul al II-lea: 

Văzându-ţi Domnul vrednicia, întru ceata arhierească te-a iconomisit 
în scaunul Ohridei şezător şi, prin cuvântarea ta cea lucrătoare, vlahii şi 
bulgarii s-au făcut de taine văzători. înţelepciunea ta, Părinte, o avem 
adeverire, că prin evangheliceasca tâlcuire, împietrirea noastră poţi îndată 
a o înmuia, iar Hristos, prin puterea învierii, covârşind încremenirea, Se 
va proslăvi prin pietre preschimbate-n fii, ce pururea îi vor cânta: ALILUIA! 
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Icosul al II-lea: 

Constantin cel ce tânăr a murit şi cu mitra bizantină nu s-a încoronat, 
îl cinstea pe învăţător făcând de tine ascultare, păstoriţii tăi ţi s-au făcut 
credincioase slugi, pentru buna lor tămăduire prin cuvântul dres cu sare , 
iar Salonicul mult se veselea în sunet de cântare, că ţi-a fost p o a r t a 
pământească spre cereasca aşezare. Pentru acestea toate, cu umilinţă ţ ie 
îţi cântăm: 

Bucură-te, cel ce pentru multa înţelepciune dascăl de împărat ai fost făcut, 
Bucură-te, că în loc de lapte, cu cuvânt dumnezeiesc tu l-ai crescut, 
Bucură-te, paza vie pentru cel gătit la lumeasca împărăţie, 
Bucură-te, corabie împărătească, peste-a dracilor urgie; 
Bucură-te, că de Dumnezeu păstor în scaunul Ohridei fost-ai aşezat , 
Bucură-te, că pe oaia cea pierdută, prin cuvânt sfinţit pe umeri o ai ridicat; 
Bucură-te, că-n şiroi de lacrimi primeai Stăpânescul Trup şi Sânge, 
Bucură-te, că a noastră nesimţire de văpaia vieţii tale se străpunge; 
Bucură-te, cel ce eşti blând la chip şi cu pletele cărunte, 
Bucură-te, c-al tău chip se face mângâiere celor mulţi şi prunci la minte ; 
Bucură-te, că-nainte de sfârşit, în pământul ţării tale te-ai aflat, 
Bucură-te, c-al tău suflet întru cele preaînalte s-a luat, 
Bucură-te, Sfinte Părinte Teofilact, preaminunat lucrător şi învăţător 

al poruncilor Stăpânului Hristos! 

Condacul al III-lea: 

Prin mijlocirea cetei cuvioşilor ai biruit în lupta cea istovitoare c u 
patimile necurate şi, prin puterea sfinţitoare a Trupului dumnezeiesc, te-ai 
înfrumuseţat mai mult ca mii de flori înmiresmate. înţelepciunea ta, 
Părinte, o avem adeverire, că prin evangheliceasca tâlcuire, împietrirea 
noastră poţi îndată a o înmuia, iar Hristos, prin puterea învierii, covârşind 
încremenirea, Se va proslăvi prin pietre preschimbate-n fii, ce pururea îi 
vor cânta: ALILUIA! 

Icosul al III-lea: 

Lacomii la pântece şi cei căzuţi în pângărita desfrânare la picioare îţi 
plâng cerându-ţi mijlocire; iubitorii de averi milostenia ta primesc şi se 
smulg din viermănoasa lor agonisire; iar cei mânioşi fără de cumpăt, prin 
privirea ta cea părintească îşi adună cugete de îmblânzire. Pentru acestea 
toate, cu umilinţă ţie îţi cântăm: 

Bucură-te, înţelepciune lucrătoare în toiagul păstoresc, 
Bucură-te, pildă şi tărie care-n toată vremea pocăinţă zămislesc; 
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Bucură-te, că ne-alungi din tărâmul lăcomiei roşcovelor fără saţ, 
Bucură-te, mână care-mparte fără să despartă părticica din viţelul gras; 
Bucură-te, cel care fără de curmare desfrânarea ai vădit şi necinstit, 
Bucură-te, că nunta o ai lăudat, iar fecioria măiestrit ai preamărit; 
Bucură-te, că iubirea de arginţi ai tăiat-o fără de-ndurare, \.; 
Bucură-te, că Hristos îţi este nestemata cea de viaţă dătătoare; ' 
Bucură-te, că-ntrebare le-ai pus celor cu iuţimea fără socotinţă, 
Bucură-te, că ne-nveţi mânia s-o lucrăm spre a noastră pocăinţă; 
Bucură-te, minte luminoasă care de Puterile Cereşti este hrănită, 
Bucură-te, glăsuire dulce şi cu totul îndumnezeită, 
Bucură-te, Sfinte Părinte Teofilact, preaminunat lucrător şi învăţător 

al poruncilor Stăpânului Hristos! 

Condacul al IV-lea: 

Plinind desăvârşit întreaga-înţelepciune în virtute, vas împodobit al 
darului dumnezeiesc eşti lăudat, iar prin apa cuvântului izvorâtor al gurii 
tale, multe suflete creştine setea duhului şi-au stâmpărat. înţelepciunea 
ta, Părinte, o avem adeverire, că prin evangheliceasca tâlcuire, împietrirea 
noastră poţi îndată a o înmuia, iar Hristos, prin puterea învierii, covârşind 
încremenirea, Se va proslăvi prin pietre preschimbate-n fii, ce pururea îi 
vor cânta: ALILUIA! 

Icosul al IV-lea: 

Cei mâhniţi şi întristaţi de diavoli către tine aleargă năzuind spre buna 
înmiresmare a odăjdiilor tale, oştenii care purced spre războiul cu mărirea 
cea deşartă te au nor şi soare neumbrit în cale, iar cei treji te preamăresc că 
te-ai înrourat în smerita-cugetare, potopire bună temniţei de chin şi jale. 
Pentru acestea toate, cu umilinţă ţie îţi cântăm: 

Bucură-te, cel ce lumea ai lucrat-o în brazde duhovniceşti, 
Bucură-te, că sămânţa ai semănat-o pentru jitniţe cereşti; 
Bucură-te, că mâhnirea cea lumească din suflet o ai stârpit, 
Bucură-te, că-ntristarea lepădării noastre prin căinţă ai ostoit; 
Bucură-te, că neliniştea drăcească grabnic o ai risipit, 
Bucură-te, că a ta voinţă după cea a Domnului ţi-ai rânduit; 
Bucură-te, că fiara slavei deşarte ai zdrobit-o sub picioare, 
Bucură-te, arătarea celor ce sunt nevăzute în trupeasca cugetare; 
Bucură-te, mult biruitorule în războiul cu trufia cea aprinsă, 
Bucură-te, că smerenia ţi s-a făcut gând şi lacrimă nestinsă; 
Bucură-te, că Tatăl, Fiul şi cu Duhul în inimă-ţi strălucesc, 
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Bucură-te, că mirenii şi monahii deopotrivă îţi râvnesc, 
Bucură-te, Sfinte Părinte Teofilact, preaminunat lucrător şi învăţător 

al poruncilor Stăpânului Hristos! 

Condacul al V-lea: 

Purtând neîncetat zalele şi platoşa credinţei, preaviteaz cârmuitor oştii 
celor botezaţi te-ai arătat, iar cu sabia spintecătoare înroşită în dumnezeiescul 
foc, pleava şi neghina ereziei spre pieire veşnică le-ai secerat. înţelepciunea 
ta, Părinte, o avem adeverire, că prin evangheliceasca tâlcuire, împietrirea 
noastră poţi îndată a o înmuia, iar Hristos, prin puterea învierii, covârşind 
încremenirea, Se va proslăvi prin pietre preschimbate-n fii, ce pururea îi 
vor cânta: ALILUIA! 

Icosul al V-lea: 

Maicile creşt ine te cinstesc, că prin graiurile propovăduir i i t a l e 
pruncii-s ca bătrânii de-nţelepţi, tinerii mărturisesc că din cuptorul înc ins 
de trup spre umbrirea înfrânării îi îndrepţi, iar bătrânii ce au încărunţit în 
curăţie nu se înşală că pe calea grea de după moarte îi aştepţi. P e n t r u 
acestea toate, cu umilinţă ţie îţi cântăm: 

Bucură-te, cel care ai ars cu Duhul diavoleştii mărăcini, 
Bucură-te, că ai adăpat sămânţa sfântă spre a prinde rădăcini; 
Bucură-te, că în războiul gânditor ne eşti flamură învăpăiată, 
Bucură-te, că cei arşi de patimi au la tine fântânire nesecată; 
Bucură-te, săgetare iute, ce purcezi din arcul celui rugător, 
Bucură-te, că celui căzut în răni îi eşti grabnic ajutor; 
Bucură-te, cel ce ne înveţi odihna fără trândăvie, - . 
Bucură-te, că celui ce-a biruit îi eşti pace şi trezvie; 
Bucură-te, că ne eşti întărire în războaie grele, ca un făcător de b i n e ; 
Bucură-te, surparea îndulcirii lucrătoare în părerea cea de sine, 
Bucură-te, cel ce prin învăţături eşti în ceata Sfinţilor Părinţi, 
Bucură-te, împodobire luminoasă, tăinuită în cămări de Sfinţi, 
Bucură-te, Sfinte Părinte Teofilact, preaminunat lucrător şi învăţător 

al poruncilor Stăpânului Hristos! 

Condacul al Vl-lea: 

Cădelniţă de aur, tămâind Sfintei Treimi prin străjuirea minţii tale 
rugătoare s-a lucrat, iar Tatăl, prin Fiul întru Duhul, în prestol v i u al 
numelui Său sfânt, inima ţi-a preschimbat. înţelepciunea ta, Părinte, o a v e m 
adeverire, că prin evangheliceasca tâlcuire, împietrirea noastră poţi îndată 
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a o înmuia, iar Hristos, prin puterea învierii, covârşind încremenirea, Se 
va proslăvi prin pietre preschimbate-n fii, ce pururea îi vor cânta: ALILUIA! 

Icosul al Vl-lea: 

Părintelui Ceresc, Făcătorul a toate şi Izvorâtorul de Dumnezeire, 
Fiului, Unul-Născut din Tatăl şi al sufletelor Mire, Duhului, Care din Tatăl 
purcede şi-i asemeni după fire, Li te-nchini de-a pururi în blagoslovită 
glăsuire. Pentru această întreită închinare, cu umilinţă ţie îţi cântăm: 

Bucură-te, robul Celui Care din iubire te-a zidit, 
Bucură-te, sluga Celui Ce prin întrupare ţi-a slujit, 
Bucură-te, fiul Celui Care ca un rob S-a osândit; 
Bucură-te, văzul minţii ce spre Duhul s-a plecat, 
Bucură-te, curăţie-n fapte ce prin darul Său s-au arătat, 
Bucură-te, viaţă ce din Dătătorul vieţii ai luat; 
Bucură-te, că-ntru Duhul întru dragostea Părintelui sporeşti, 
Bucură-te, ochi care pe Tatăl întru Fiul îl priveşti, 
Bucură-te, alăută dulce, ce Treimea proslăveşti; 
Bucură-te, cântând lui Dumnezeu întreita Sa cântare, 
Bucură-te, tămâind întru fapta bună lucrătoare, 
Bucură-te, cuvântând prin tăcere rugătoare, 
Bucură-te, Sfinte Părinte Teofilact, preaminunat lucrător şi învăţător 

al poruncilor Stăpânului Hristos! 

Condacul al VH-lea: 

Ostenind până la sânge, pe cărarea cea îngustă a poruncilor şi a Crucii 
ai călătorit şi prin piroanele cuvântului dumnezeiesc, toată voia cea 
lumească întru tine o ai răstignit. înţelepciunea ta, Părinte, o avem 
adeverire, că prin evangheliceasca tâlcuire, împietrirea noastră poţi îndată 
a o înmuia, iar Hristos, prin puterea învierii, covârşind încremenirea, Se 
va proslăvi prin pietre preschimbate-n fii, ce pururea îi vor cânta: ALILUIA! 

Icosul al VH-lea: 

Ceata celor cinci fecioare înţelepte se plineşte şi cu tine cel ce porţi 
candelă arzândă pentru veşnicie; Simon Cirineul are în tine următor, că 
împreună-pătimeşti cu cei cuprinşi de poveri şi sărăcie, iar Zaheu, când 
mintea îşi înalţă înspre slava veacului ce va să fie, grabnic află că eşti ramură 
în Pomul cel cu roadă vie. Pentru acestea toate, cu umilinţă ţie îţi cântăm: 

Bucură-te, aluat ce dospeşti frământătura, 
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Bucură-te, cel ce văduvei bine i-ai cinstit măsura, 
Bucură-te, piatră scumpă ce ascunsă eşti din fire, 
Bucură-te, uşă strâmtă îndreptată către Mire, 
Bucură-te, grâul copt ce o sută ai rodit, 
Bucură-te, ban de aur cu credinţă înmulţit, 
Bucură-te, vin şi untdelemn turnat pe rană, 
Bucură-te, logodire tăinuită în slăvită haină, 
Bucură-te, bobul de muştar, ce spre odihna păsărilor creşte, 
Bucură-te, poruncită pescuire ce vânează ban din peşte, 
Bucură-te, făclie luminătoare, neascunsă sub obroc, 
Bucură-te, izbăvirea noastră din nemărginitul foc, 
Bucură-te, Sfinte Părinte Teofilact, preaminunat lucrător şi învăţător 

al poruncilor Stăpânului Hristos! 

Condacul al Vlll-lea: 

Vieţuind în aspră înfrânare, niciodată n-ai uitat că lumea trecătoare 
de acum este valea plângerii şi prin tânguire, lacrimi şi postiri ai lucrat în 
trup pătimititor mântuirea sufletului ce-i înfrăţit cu îngerii. înţelepciunea 
ta, Părinte, o avem adeverire, că prin evangheliceasca tâlcuire, împietrirea 
noastră poţi îndată a o înmuia, iar Hristos, prin puterea învierii, covârşind 
încremenirea, Se va proslăvi prin pietre preschimbate-n fii, ce pururea îi 
vor cânta: ALILUIA! 

Icosul al Vlll-lea: 

Dascălilor filosofiei omeneşti limba li se încuie, când văd mărturia 
înţelepciunii fecioreşti, că şi-n tine e plinită, născătorii de eresuri mai m u l t 
în osândă sângerează, că prin praştia virtuţii tale, nebunia hulitoare în 
frunte le-a fost lovită, iar Origen şi de tine e vădit, că prin gândul trufaş şi 
ascuns a primit învăţătura de nesăbuiţi scornită. Pentru acestea toate, cu 
umilinţă ţie îţi cântăm: 

Bucură-te, sabie ucigătoare de eresuri şi minciuni, 
Bucură-te, arcaş destoinic ce îi surpi pe cei mândri şi nebuni, 
Bucură-te, judecată ce nu cumpăneşti cu părtinire, 
Bucură-te, scut puternic pentru omeneasca fire; 
Bucură-te, purpură sfinţită-n acoperământ, 
Bucură-te, sărăcie-mbogăţită-n Duhul Sfânt, ' 
Bucură-te, feciorie născătoare de virtuţi, 
Bucură-te, ascultare ziditoare de fii mulţi , 
Bucură-te, jăratic ce coci pâinea ostenelii, 
Bucură-te, îngropare a prăpastiei smintelii, 
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Bucură-te, păstorie covârşită-n nevoinţe, ..; • , 
Bucură-te, hărnicie roditoare prin seminţe, 
Bucură-te, Sfinte Părinte Teofilact, preaminunat lucrător şi învăţător 

al poruncilor Stăpânului Hristos! . . . 

Condacul al IX-lca: ' " . 

De povara păstoririi şi aflării în lume fiind istovit, prin Fecioara-Maică, 
gând atotputernic ţi s-a dăruit şi rugându-te «toţi se vor mântui, eu singur 
voi pieri», păstoria neştirbită ai păzit, iar împrăştierea minţii neclintit ai 
biruit. înţelepciunea ta, Părinte, o avem adeverire, că prin evangheliceasca 
tâlcuire, împietrirea noastră poţi îndată a o înmuia, iar Hristos, prin puterea 
învierii, covârşind încremenirea, Se va proslăvi prin pietre preschimbate-n 
fii, ce pururea îi vor cânta: ALILUIA! 

Icosul al IX-lea; 

Pentru darul care mai apoi prin tine s-a lucrat, Născătoarea de Dumnezeu 
ţi-a fost leagăn dulce în pruncie, când erai învăţăcel, ceata Apostolilor tăinuit 
ţi-a descoperit preaputernica şi nebiruita lor frăţie, iar împărtăşirea de 
dumnezeiasca fire, scrierile Sfinţilor Părinţi luminat ţi-au tâlcuit-o, întărindu-te 
în curăţie. Pentru acestea toate, cu umilinţă ţie îţi cântăm: ~" ~ 

Bucură-te, că Stăpânei Doamne laude înmiresmate-ai împletit, 
Bucură-te, c-a ei rugăciune întru toată vremea vieţii tale te-a păzit, 
Bucură-te, cinstitorul lui Matei, prin obştească glăsuire, 
Bucură-te, lauda lui Marcu, spre a noastră-nţelepţire, 
Bucură-te, măiestria ce pe Luca iscusit îl tâlcuieşti, 
Bucură-te, părtăşia cu loan în cămări dumnezeieşti, 
Bucură-te, c-ai fost cale bună, de Pavel ades umblată, 
Bucură-te, sârguinţă tunătoare, de Iacov încredinţată, 
Bucură-te, osteneală îndelungă, ce lui Petru întru toate îi râvneşti, 
Bucură-te călimară, ce slujind epistola lui Iuda, tâlcuire dăruieşti, 
Bucură-te, că în multe limbi Evanghelia ai vestit, 
Bucură-te, că întru tine Dumnezeu S-a odihnit, 
Bucură-te, Sfinte Părinte Teofilact, preaminunat lucrător şi învăţător 

al poruncilor Stăpânului Hristos! 

Condacul al X-lea: 

Sporind Domnul credinţa ta, prin iureş de nepătimire ai înecat în 
lacrimi sfinte diavolescul munte, iar pe cei ce răutatea îşi scaldă în marea 
necredinţei pătimaşe, cu scumpătate îi primeşti şi îi ridici într-a nădejdii 
luntre. înţelepciunea ta, Părinte, o avem adeverire, că prin evangheliceasca 
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tâlcuire, împietrirea noastră poţi îndată a o înmuia, iar Hristos, prin puterea 
învierii, covârşind încremenirea, Se va proslăvi prin pietre preschimbate-n 
fii, ce pururea îi vor cânta: ALILUIA! 

Icosul al X-lea: 

Prin cununa biruinţei tale, norodul celor încununaţi prin nuntă, d e 
valul tulburării vârstei şi felurimii omeneşti nu se răpun; cinul monahicesc, 
călătorind pe drumul din tărâmul pocăinţei, are la tine ne-ncetată sfătuire 
pentru începutul bun; iar adunarea preoţească, sărutând ale tale m â i n i 
bătătorite în plugăria ne-nturnată, rodnic brazda păcătoşilor supun. Pentru 
acestea toate, cu umilinţă ţie îţi cântăm: 

Bucură-te, teascul gândului trupesc, 
Bucură-te, rană grea a celor ce smintesc, 
Bucură-te, zdrobitor al voilor drăceşti, 
Bucură-te, trâmbiţă a oştirii creştineşti, 
Bucură-te, braţ viteaz, aducător de biruinţe, 
Bucură-te, arvună a cereştii cunoştinţe, 
Bucură-te, haina cea-n sudori împodobită, 
Bucură-te, mijlocire tuturora preadorită, _ . , . . . r 

Bucură-te, încleştarea din făgăduinţă, . • - - -• 
Bucură-te, lucru întru totul cu putinţă, , 
Bucură-te, stâlp de foc aprins în rugăciune, ' ' . . 
Bucură-te, curcubeul doririlor bune, 
Bucură-te, Sfinte Părinte Teofilact, preaminunat lucrător şi învăţător 

al poruncilor Stăpânului Hristos! 

Condacul al Xl-lea: 

Celor ce prin pocăinţă se îngroapă în fiecare zi, le eşti tainic g iulgiu 
înfăşurat cu smirnă şi aloe, iar prin bunul tău chip, cei ce sunt cuprinşi d e 
rele pătimiri, faţa şi-au acoperit-o cu mahrama şi dumnezeiasca v o i e . 
înţelepciunea ta, Părinte, o avem adeverire, că prin evanghel iceasca 
tâlcuire, împietrirea noastră poţi îndată a o înmuia, iar Hristos, prin puterea 
învierii, covârşind încremenirea, Se va proslăvi prin pietre preschimbate-n 
fii, ce pururea îi vor cânta: ALILUIA! 

Icosul al Xl-lea: ' -

Prin strigarea propovăduirii tale se alungă lupii sângeroşi şi răpitori 
în meşteşug, prin toiagul păstoresc strămuţi iezii din a spinilor mâncare şi 
făţarnic prieteşug, iar prin fluierul pustiei, mieii îi duci la păşunea depărtată 
de drăcescul vicleşug. Pentru acestea toate, cu umilinţă ţie îţi cântăm: 
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Bucură-te, secera ce ne-aduci aminte de sfârşit, • • • . 
Bucură-te, deşteptarea celor care pocăinţă nu am săvârşit, 
Bucură-te, spăimântarea celor plini de trândăvie, , • • • 
Bucură-te, pomenirea veacului ce va să fie, 
Bucură-te, secure care pururea ne stai la rădăcină, 
Bucură-te, strămutarea noastră din voinţa cea străină, 
Bucură-te, îndreptarea celor care fără pătimirea Crucii înviere-şi rânduiesc, 
Bucură-te, bărbat desăvârşit, ce le eşti părinte celor ce au chip pruncesc; 
Bucură-te, braţul tare, ce purtarea crucii mult o sprijineşti, 
Bucură-te, amănunţime care tâlcuirea de porunci slujeşti, 
Bucură-te, mângâierea celui care-n pocăinţă vieţuieşte, 
Bucură-te, că-n blândeţe, chipul tău înmugureşte, 
Bucură-te, Sfinte Părinte Teofilact, preaminunat lucrător şi învăţător 

al poruncilor Stăpânului Hristos! 

Condacul al XH-lea: 

Strălucind ca un luceafăr, prin lumina ta vesteşti Răsăritul de pe cerul 
învierii şi, prin fulgerarea lacrimilor tale, ne trezeşti din viaţă moartă pentru 
vestea mângâierii . înţelepciunea ta, Părinte, o avem adeverire, că prin 
evangheliceasca tâlcuire, împietrirea noastră poţi îndată a o înmuia, iar 
Hristos, prin puterea învierii, covârşind încremenirea, Se va proslăvi prin 
pietre preschimbate-n fii, ce pururea îi vor cânta: ALILUIA! 

Icosul al XH-lea: 

Iosif cel cu bun chip se veseleşte că mintea ta e lespede prin care 
Domnul a trecut, Măria Magdalena te laudă că vasul pentru mir cu cuvânt 
înmiresmat tu l-ai umplut, iar Luca şi Cleopa te fericesc că în drumul vieţii 
tale împreună-călător pe Domnul L-ai avut. Pentru acestea toate, cu 
umilinţă ţie îţi cântăm: 

Bucură-te, gustarea învierii din grădina Ghetsimani, 
Bucură-te, priveghere nevisată-n somnul păzitorilor romani, 
Bucură-te, căci cu Domnul te-ndulceşti cu nouă băutură, 
Bucură-te, purtător al veseliei, care niciodată nu se fură, 
Bucură-te, plâns ce mijloceşti la înfricoşătoarea Judecată, 
Bucură-te, silinţa noastră-n fapta bună, cât uşa nu e încuiată, 
Bucură-te, adumbrirea minţilor în vremea semnelor drăceşti, 
Bucură-te, cuget treaz, ce urâciunea pustiirii la plinire o vădeşti, 
Bucură-te, că pentru izbăvirea noastră tu veghezi, 
Bucură-te, dragoste preasfântă, care pe cei mici îmbrăţişezi, 
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Bucură-te, aşteptarea învierii trupurilor, ce prin moarte s-au robit, 
Bucură-te, zori ai zilei veacului ce întru Dumnezeu s-a însorit, 
Bucură-te, Sfinte Părinte Teofilact, preaminunat lucrător şi învăţător 

al poruncilor Stăpânului Hristos! 

Condacul al Xlll-lea: 

O, Părinte Teofilact, preabun povăţuitor pe calea ce d u c e s p r e 
Dumnezeu! Primeşte această puţină rugăciune şi, s tră juindu-ne din 
cerescul tău locaş, izbăveşte-ne de urmarea voilor omeneşti şi ne fii întărire 
în lucrarea poruncilor dumnezeieşti, căci după acestea va judeca lumea 
Domnul Iisus Hristos, Căruia cu zdrobire de inimă în veci se cuvine să-I 
cântăm: ALILUIA! 

Acest coniac se zice de trei ori. 

Apoi iarăşi Icosul I: Puterile îngereşti . . . 
şi Condacul I: Apărător încredinţat al mântuirii noastre . . . 

Apoi această 
Rugăciune către Sfântul Ierarh Teofilact 

O, prealăudate şi grabnic ajutătorule Părinte Teofilact, acum cădem 
către tine întru zdrobirea sufletelor noastre şi te rugăm să ne fii nouă 
mijlocitor înaintea Preasfintei Treimi, spre a dobândi cu rugăciunile tale 
hotărâre nestrămutată pentru a pune început în lucrarea evangheliceştilor 
porunci, vreme bine rânduită pentru a se întări în noi chip de pocăinţă, 
sprijinire şi mângâiere întru purtarea de toată vremea a Crucii, încă şi 
pază a minţii şi aducere aminte de moarte pentru învrednicirea de înfricoşă
toarele şi dumnezeieştile Taine. Şi ne păstoreşte pe noi, nevrednicii şi 
ticăloşii, către nădejdea veşnicelor lăcaşuri, gătite de Dumnezeu mai înainte 
de întemeierea lumii, iar în ceasul sfârşitului nostru pământesc fă-te nouă 
bun acoperământ şi izbăvire de gloata diavolească ce pândeşte în văzduh, 
ca, dimpreună cu tine, veşnic să ne veselim în împărăţia cea cerească de 
lumina pururea fiitoare a Dumnezeirii Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului 
Duh. Amin. 

Cântarea a VH-a: 

Irmosul: ,x 

Din cuptorul adâncului, prin secerişul morţii Tale ai ridicat din robie 
holda celor drepţi, arătându-i preaminunată pârgă în jitniţele învierii, iar 
pe mine, care prin cugete nebuneşti cu totul m-am îngropat în trândăvie, 
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mă ridică, Hristoase, adăpând cu roua milostivirii Tale vlăstarul cel fraged 
al dorului de pocăinţă. . . . . 

Stih: Sfinte Părinte Teofilact, roagă-L pe Hristos Dumnezeu să îmi 
dăruiască chip de pocăinţă şi stăruinţă, pentru a pune început în lucrarea 
evangheliceştilor porunci. 

Primăvara cea aducătoare de viaţă, prin freamătul făpturii susură 
vestea cea tainică a ridicării din morţi a Fiului lui Dumnezeu, iar eu, ca o 
cioată putredă şi neroditoare, mă tânguiesc neştiind ce voi face ca să văd 
şi ramurile făptuirii mele încărcate de florile cele neprihănite ale învierii. 

Stih: Sfinte Părinte Teofilact, roagă-L pe Hristos Dumnezeu să îmi 
dăruiască chip de pocăinţă şi stăruinţă, pentru a pune început în lucrarea 
evangheliceştilor porunci. 

Răcnetul şi glăsuirea patimilor celor sălbatice şi sfâşietoare au făcut 
să asurzească mintea mea cea iubitoare de desfătări, dar tu, Sfinte Părinte 
Teofilact, cu toiagul cel înmugurit al mustrărilor mă scoate din năravurile 
omului celui vechi ca şi eu, cel cu totul ticălos, să mă învrednicesc oarecând 
a auzi ciripitul veseliei duhovniceşti. 

Slavă.. . 

Cu bezna fărădelegii şi cu îndulcirile cele neguroase mi-am spurcat 
înfăţişarea şi haina cea de nuntă, dar tu, Sfinte Părinte Teofilact, mă 
curăţeşte prin dar de lacrimi şi necontenit îndemn la pocăinţă, iar prin 
penelul învăţăturilor tale, zugrăveşte şi pe faţa mea cea ticăloasă lumina 
şi surâsul veşnicei bucurii. 

Şi acum.. . , a Născătoarei de Dumnezeu: 

Precum un fluture ce zboară străluceşte prin văzduh cu podoaba cea 
minunată a aripilor sale, asemenea şi tu, Născătoare de Dumnezeu, 
dăruieşte-mi pururea a vedea că aripile făptuirii îndumnezeite nu pot 
zbura decât întru seninul cel însorit al milostivirii tale. 

Cântarea a VHI-a: 

Irmosul: 

Ca un Mângâietor Preabun Te-ai pogorât Duhule Sfinte, spre a umple 
de văpaia dragostei şi cunoştinţei pe toţi cei care râvnesc a-şi lumina cămara 
inimii cu făclia Adevărului însă şi netrebnica mea minte, care se tăvăleşte 
întru curveşti şi întunecate învoiri, o înnoieşte Bunule , dăruindu-i 
statornicia pocăinţei şi a Dreptei Credinţe. 
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Stih: Sfinte Părinte Teofilact, roagă-L pe Hristos Dumnezeu să î m i 
dăruiască chip de pocăinţă şi stăruinţă, pentru a pune început în lucrarea 
evangheliceştilor porunci. 

Grădină minunat roditoare şi preaînmiresmată de florile darurilor 
Duhului este Biserica Dreptmăritoare, iar eu, prin faptele cele de ocară ş i 
preapângărite, m-am împuţit asemenea unui hoit şi sunt cu totul nevrednic 
de a mă sălăşlui întru firea cea văzută. 

Stih: Sfinte Părinte Teofilact, roagă-L pe Hristos Dumnezeu să î m i 
dăruiască chip de pocăinţă şi stăruinţă, pentru a pune început în lucrarea 
evangheliceştilor porunci. 

Propovăduitor al Sfintei Treimi şi păstor de suflete ai fost rânduit, Sfinte 
Părinte Teofilact, pentru aceea te rog să-mi fii povăţuitor şi sprijinitor î n 
toată vremea pribegiei de pe acest pământ, iar la sfârşitul acestei vieţi să n u 
te depărtezi de mine, ci să mă izbăveşti de asuprirea cumpliţilor diavoli. 

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul. 

întru suflarea Duhului Celui Mângâietor, ca o harnică şi înmiresmată 
albină pogoară-te şi în fagurele cel pustiu al minţii mele, Sfinte Părinte 
Teofilact, revărsând mierea cea curgătoare a învăţăturilor tale dumnezeieşti, 
pe care le-ai cules din Pomul vieţii cel pururea înfloritor şi roditor. 

Şi acum.. . , a Născătoarei de Dumnezeu: 

Precum bobocul de trandafir ascunde în leagănul său cel lăuntric 
mireasma darului ce va să fie, aşa şi tu, Născătoare de Dumnezeu, înlăuntrul 
tău ai înfăşurat cu petalele fecioriei pe Cel Care S-a născut spre a stârpi 
duhoarea stricăciunii firii omeneşti. Pentru aceasta, la tine cad, cu lacrimi 
rugându-te să mă izbăveşti de încununarea cu spinii voilor păcătoase şi să 
mă ridici către văzduhul cel preacurat şi binemirositor al bunei făptuiri. 

Cântarea a IX-a: 

Irmosul: 

Hristos Dumnezeu, Soarele cel prealuminos, va însori veacul ce va să 
vie, desfătându-Se de-a pururi cu vinul cel nou al nemărginitei bucurii , 
dimpreună cu toţi aleşii Săi. Iar eu gol sunt de toată fapta cea bună şi c u 
totul nevrednic de nunta cea de taină a Mirelui, căci cugetul şi înfăţişarea 
mă vădesc că mult am spurcat haina cea de nuntă a Sfântului Botez. 

Stih: Sfinte Părinte Teofilact, roagă-L pe Hristos Dumnezeu să îmi 
dăruiască chip de pocăinţă şi stăruinţă, pentru a pune început în lucrarea 
evangheliceştilor porunci. 
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Când Dumnezeu trimite picături de apă spre a adăpa pământul spre 
bună rodire, mă înspăimânt auzind tunetele şi văzând fulgerele, însă nicide
cum nu voiesc a-mi adăpa ochii cu ploi de lacrimi şi a-mi cutremura auzul 
cu tunetul fricii celei sfinte, căci cugetul meu cel trupesc nu vrea a pricepe 
că roadă cea amară a păcatului face a fi prea înfricoşătoare şi nemitarnică 
Judecata Mirelui. 

Stih: Sfinte Părinte Teofilact, roagă-L pe Hristos Dumnezeu să îmi 
dăruiască chip de pocăinţă şi stăruinţă, pentru a pune început în lucrarea 
evangheliceştilor porunci. 

Noaptea patimilor celor spurcate cu totul mă întunecă şi voia cea 
trupească învârtoşază inima mea în pofte dobitoceşti, dar tu, Sfinte Părinte 
Teofilact, întăreşte în mâna mea biciul cel împletit şi prealucrător al aducerii 
aminte de moarte, prin a cărui lucrare şi eu, preaticălosul, să dobândesc a 
vedea zorii nepătimirii. 

Slavă... 
în furtuna întunecată şi în potopul fărădelegilor mă aflu călătorind şi 

nu este departe de a se sfărâma luntrea cea firavă a minţii mele, însă 
nădăjduind la cârma sfintelor tale învăţături, Sfinte Părinte Teofilact, mă 
întăresc ştiind că prin nezăbavnica ta mijlocire, pot a dobândi şi ţărmul 
celor blânzi şi curcubeul mângâierii. 

Şi acum.. . , a Născătoarei de Dumnezeu: 

Precum luminează luna între stele, aşa străluceşti tu, Născătoare de 
Dumnezeu, între Sfinţii cei ce mijlocesc la înfricoşătoarea Judecată pentru 
neamul omenesc. Pentru aceasta, cad la tine şi îţi cer solirile şi milostivirea 
ta de Maică, ca prin darul tău, pururea să îmi aduc aminte că viaţa aceasta 
trecătoare este numai o clipită grabnic curgătoare către veşnicie. 

Apoi: 

Cuvine-se cu adevărat... S lavă. . . Şi acum.. . 
Doamne miluieşte (de trei ori). 

Părinte, binecuvintează. Şi otpustul: 

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Prea
curatei Maicii Tale, ale Sfântului Teofilact, Arhiepiscopul Ohridei şi Bulgariei 
şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. 

Amin. 
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VIAŢA SFÂNTULUI A P O S T O L 
ŞI EVANGHELIST M A R C U 

Sfântul Evanghelist Marcu era de neam evreu, din seminţia lui Levi , 
ucenic al Sfântului Apostol Petru şi fiu iubit al aceluia întru Sfântul D u h , 
pe care îl pomeneşte în scrisoarea sa, zicând: „Biserica cea aleasă d i n 
Babilon şi Marcu, f iul meu, vă îmbrăţişează" (1 Petru 5, 13). Iar fiu era 
nu după trup, ci după duh, născut prin bunavestire şi baia Sfântului Botez. 
Sfântul Marcu a fost numărat în ceata sfinţilor şaptezeci de Apostoli ai lui 
Hristos, mai întâi cu Sfântul Petru, de care a fost pus şi episcop. Ei a u 
călătorit împreună până la Roma, unde Marcu a scris Sfânta Evanghelie 
după rugămintea credincioşilor, pentru că îl rugaseră cei din Roma, care 
deja crezuseră în Hristos prin Sfântul Pavel, ca să n-o lase nescrisă, aşa 
cum i-a spus Sfântul Petru prin cuvinte. 

Deci, plecându-se la rugămintea lor, a scris petrecerea lui Hristos p e 
pământ cu oamenii, dar, mai întâi, singur a arătat-o lui Petru. Iar el, văzând-o 
şi citind-o, a încredinţat că este adevărată şi a poruncit tuturor să o citească 
şi să creadă toate cele scrise într-însa După aceea a fost trimis Sfântul Marcu 
de Sfântul Apostol Petru mai întâi la Acvileea, pentru propovăduirea 
Cuvântului lui Dumnezeu, după aceea în Egipt, unde întâi a fost episcop în 
Alexandria şi binevestitor al lui Hristos. Apoi toate părţile acelea ca Libia şi 
Pentapoli, fiind în întunericul îndrăcirii idoleşti, le-a luminat cu lumina sfintei 
credinţe şi le-a adus la Hristos. Şi pretutindeni făcând minuni, a împodobit 
Biserica lui Hristos prin punerea mâinilor pe capul episcopilor şi a celorlalţi 
clerici; apoi a învăţat pe mulţi oameni o viaţă atât de îmbunătăţită, încât şi 
necredincioşii se minunau foarte mult şi-1 lăudau. 

Pentru că, povesteşte Eusebiu, episcopul Cezareei Palestinei, asemenea 
şi Nichifor Xantopol, amândoi scriitori vrednici de credinţă ai istoriei 
bisericeşti, că slăvitul între evrei cu înţelepciunea, adică Filon, care se cunoscuse 
cu Sfântul Petru în Roma, a fost înştiinţat despre creştinii cei ce au fost în 
Alexandria şi în tot Egiptul, de către Sfântul Marcu. Apoi, scriind multe cuvinte 
de laudă, dintre care şi acestea: „Unii ca aceştia - adică creştinii - bogăţiile 
cele vremelnice şi toate averile lor îşi lasă şi nimic dintr-ale lor nu voiesc să 
aibă pe pământ. Şi ori în ce loc sunt, ei au deosebite şi cinstite case de rugăciune, 

1 Vezi Vieţile Sfinţilor pe luna aprilie, ed. Episcopiei Romanului şi Huşilor, 1995, pp. 311-316. 
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în care cu cucernicie şi cu curăţie îşi săvârşesc tainele lor. Nici un lucru lumesc 
nu fac în acelea, decât numai prooroceştile citiri acolo se ascultă şi, cu cântare, 
după al lor obicei, slăvesc pe Dumnezeu. Unii dintre dânşii ies de prin cetăţi 
şi lepădând grijile lumeşti petrec în câmpii, în grădini şi în pustie, ferindu-se 
de petrecerea cu toţi oamenii, ştiind că însoţirea cu cei ce nu se potrivesc cu 
viaţa lor este împiedicare spre fapta bună. 

Apoi înfrânarea şi omorârea trupului le au ca o temelie, pe care celelalte 
lucruri bune le zidesc. Nici unul dintre dânşii nu mănâncă, nici nu bea 
până seara, iar alţii până a patra zi nu gustă nimic; alţii, în tâlcuirile şi 
înţelegerile Scripturii fiind mai iscusiţi şi cu acea dumnezeiască hrană a 
gândirii de Dumnezeu din Dumnezeiasca Scriptură neputând a se sătura, 
nu-şi mai aduc aminte până la a şasea zi de hrana cea trupească. Vin 
nicidecum nu beau, nici carne nu mănâncă şi nimic din cele mişcătoare, ci 
numai pâine şi apă, sare şi isop. Acestea erau la dânşii desfătările. Sunt 
între dânşii şi din partea femeiască, unele care s-au deprins cu o viaţă ca 
aceasta, între care multe au îmbătrânit în feciorie, păzind întregimea 
trupului curat nu de silă, ci cu bunăvoie şi cucernicie. Şi în înţelepciunea 
aceea păzindu-se, nu numai inimile, ci şi trupurile îşi sfinţesc, socotind că 
nu le este lor lucru cuviincios ca vasul primit spre sălăşluirea înţelepciunii 
să slujească îndulcirii patimilor. Cei care doresc sămânţa Cuvântului lui 
Dumnezeu şi patul cel neîntinat şi fără de moarte din care se naşte rodul 
cel ce niciodată nu moare, luând tâlcuirea Sfintei Scripturi de la cei mai 
bătrâni ai lor caută în ea duhovnicească înţelegere şi tainele cele ascunse, 
socotind că Scriptura este ca şi un trup văzut, iar priceperea ca un suflet 
nevăzut. De dimineaţă se scoală la doxologia lui Dumnezeu şi la rugăciune, 
la cântare şi la ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu fiind îndeosebi femeile; 
iar alţii câte şapte săptămâni petrec în post desăvârşit. Această zi este la 
dânşii în mare cinste, celelalte praznice mai înainte gătindu-le, se odihnesc. 
Preoţii şi diaconii săvârşesc dumnezeiasca slujbă, iar peste toţi aceia este 
întâistătător un episcop". Acestea le scrie Filon evreul, despre ucenicii 
Sfântului Evanghelist Marcu şi despre sfintele obiceiuri ale Bisericii lui 
Dumnezeu, care a fost mai întâi întru Duhul Sfânt şi în predaniile apos-
toleşti. Astfel, Sfântul Marcu, prin ostenelile sale cele cu multe dureri a 
lucrat via lui Hristos în părţile Egiptului, având scaunul său în Alexandria, 
unde s-a şi sfârşit prin pătimire. 

Iar pentru pătimirea Sfântului, Simeon Metafrastul scrie aşa: „în acea 
vreme, când Sfinţii Apostoli s-au împărţit prin toată lumea, Sfântul Marcu, 
prin dumnezeiasca voie a mers în părţile Egiptului. Insă l-au primit pe el ca 
pe un Evanghelist şi păzitor al sfintelor canoane ale Sfintei Apostoleştii 



49 

Biserici. Sfântul Marcu mai întâi a propovăduit Evanghelia Domnului şi 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos în tot pământul Egiptului, în Libia, 
Marmarichia, Amonichia şi în Pentapoli. Şi toţi cei din părţile acelea erau 
netăiaţi împrejur, împietriţi la inimă şi închinători la idoli, plini de toate 
necurăţiile şi slujitori ai duhurilor celor necurate; pentru că prin toate cetăţile, 
satele şi la răspântii zideau capişti, idoli şi fermecătorii şi toată puterea 
drăcească era în ei. Dar Domnul nostru Iisus Hristos, prin Venirea Sa a stricat 
şi a pierdut puterea lor. Deci, dumnezeiescul Evanghelist Marcu, fiind la 
Cirene, cetatea Pentapolei, propovăduia cereasca învăţătură a lui Hristos şi 
făcea minuni mari într-însa Că pe cei bolnavi îi tămăduia, pe cei leproşi îi 
curăţa şi duhurile cele necurate şi cumplite le îngrozea prin cuvântul 
dumnezeiesc. Şi mulţi cu acea apostolească propovăduire şi facere de minuni 
luminându-se, au crezut în Domnul nostru Iisus Hristos şi pe idoli împreună 
cu capiştile le-au lepădat şi sfărâmat şi s-au botezat în numele Tatălui şi al 
Fiului şi al Sfântului Duh. 

Acolo întâi i s-a poruncit lui prin Duhul Sfânt să se ducă în Alexandria 
şi să semene sămânţa cea bună a Cuvântului lui Dumnezeu. Deci, Sfântul 
Evanghelist Marcu, precum un viteaz nevoitor, cu osârdie se nevoia să 
meargă spre nevoinţă acolo şi, sărutând pe fraţi, le-a zis lor: „Domnul m e u 
mi-a spus să mă duc în cetatea Alexandria". Atunci fraţii lui l-au petrecut 
până la corabie şi mâncând cu dânsul pâine, s-au despărţit de el, z icând: 
„Domnul nostru Iisus Hristos să-ţi rânduiască ţie cale bună" . Plecând de 
acolo Sfântul Marcu, a doua zi a sosit la Alexandria şi, ieşind din corabie a 
mers la un loc anume ce se numea Mendion şi, intrând prin porţile cetăţii i 
s-a stricat papucul. Văzând aceasta, Apostolul a zis: „Cu adevărat bună îmi 
este mie calea aceasta!" Apoi, văzând pe cizmar dregând încălţăminte veche, 
i-a dat papucul său, iar cizmarul, din întâmplare şi-a străpuns mâna stângă 
cu unealta sa şi a chemat pe Dumnezeu în ajutor, precum este obiceiul la 
unele întâmplări ca aceasta Apostolul, auzind numele lui Dumnezeu, s-a 
bucurat cu duhul şi a zis în sine: „Bună a făcut Domnul calea mea!" Şi era 
dureroasă rana de la mâna cizmarului şi mulţime de sânge curgea Iar Sfântul 
Marcu a scuipat pe pământ, i-a uns rana, zicând: „In numele lui Iisus Hristos, 
Cel Ce este în veci, fii sănătos!" Şi îndată s-a tămăduit rana şi s-a făcut sănătos. 

Cizmarul, văzând o putere ca a acelui bărbat, precum şi curata şi 
îmbunătăţită lui viaţă, care se cunoştea din privire, a zis: „Rogu-te, o m u l e 
al lui Dumnezeu, vino în casa mea şi rămâi o zi la mine, robul tău, ca 
împreună să mâncăm pâine, deoarece ai făcut cu mine milă!" Iar Apostolul, 
bucurându-se, a zis: „Domnul să-ţi dea pâinea vieţii celei cereşti". Apoi 
luând omul pe Apostol, 1-a dus în casa sa, veselindu-se. 



Intrând Sfântul Marcu în casa lui, i-a zis: „Binecuvântarea Domnului 
să fie aici. Să ne rugăm lui Dumnezeu, fraţilor". După rugăciune au stat să 
mănânce, vorbindu-şi cu dragoste; iar cizmarul a zis către sfânt: „Părinte, 
cine eşti tu şi de unde este în tine cuvântul acesta atât de puternic?" 
Răspuns-a Sfântul Marcu: „Eu sunt rob al Domnului nostru Iisus Hristos, 
Fiul lui Dumnezeu, ţi-L voi arăta pe El ţie". Zis-a omul: „Aş fi voit să văd 
chiar eu pe Acel Fiu al lui Dumnezeu". Şi Sfântul Apostol a început a-i 
binevesti Evanghelia lui Iisus Hristos şi a-i arăta din Prooroci cele ce s-a 
grăit despre Domnul nostru mai înainte. Zis-a omul: „Eu, Scriptura cea 
arătată de tine, niciodată n-am auzit-o, ci am citit Iliada şi Odiseea şi câte le 
socotesc egiptenii". Deci, Sfântul Marcu II propovăduia pe Hristos şi îi arăta 
lui că înţelepciunea lumii acesteia este nebunie la Dumnezeu. Şi a crezut 
omul cuvintele Sfântului Marcu, văzând semnele şi minunile lui şi s-a botezat 
el, şi toată casa lui, şi o mulţime de locuitori din acel loc, iar numele omului 
aceluia era Anania. Iar după ce a crezut, din zi în zi a crescut numărul 
credincioşilor şi au auzit oamenii cei mai mari din cetate că un oarecare 
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galileian a venit la dânşii şi huleşte zeii lor şi opreşte a li se aduce jertfe. 
Deci, căutau să-1 ucidă pe el şi pândeau să-1 prindă. 

Sfântul Marcu, auzind de sfatul lor, a pus credincioşilor episcop p e 
Anania şi trei preoţi: Maleon, Sabin şi Kerdon precum şi alţi şapte diaconi 
şi pe alţi unsprezece clerici pentru slujba bisericească. Apoi a plecat d e 
acolo la Pentapoli şi a petrecut doi ani, unde a întărit pe fraţii cei ce erau 
acolo, punându-le în cetăţile cele primprejur episcopi, preoţi şi clerici şi 
iarăşi s-a întors în Alexandria Aici i-a găsit pe fraţii cei ce se înmulţ iseră 
cu darul şi în credinţa Domnului, care şi Biserică şi-au zidit acolo lângă 
mare, la un loc ce se numea Vucol sau „hrănitor de dobitoace". Apoi s-a 
bucurat foarte mult de aceasta şi, plecându-şi genunchii, a preamărit p e 
Dumnezeu, petrecând în acea biserică vreme îndelungată. Iar creştinii s-au 
înmulţit, batjocorindu-i pe elini, iar pe idolii lor îi ocărau. 

înştiinţându-se elinii, care erau stăpânitori ai cetăţii, că Sfântul M a r c u a 
venit în cetatea lor, s-au umplut de mult pizmă, deoarece auzeau despre el 
că face minuni multe; căci pe bolnavi îi tămăduia, surzilor le dădea auzire şi 
orbilor vedere. Deci îl căutau pe el şi negăsindu-1, scrâşneau din dinţi şi 
strigau cu mânie în capiştile lor cele necurate şi la jertfele lor cele idoleşti, 
zicând: „Multă nevoie ne face vrăjitorul şi fermecătorul acela!" Apoi s-a 
apropiat Prealuminatul praznic al Paştilor şi, sosind ziua Duminicii învierii 
lui Hristos, în 20 ale lunii aprilie, în care şi la elini se săvârşea necurata 
prăznuire a lui Serapid, pângăritul lor zeu, Sfântul Evanghelist Marcu tocmai 
săvârşea în biserică dumnezeiasca slujbă. O vreme ca aceea nimerind-o n e 
curaţii, au năvălit fără de veste cu puterea lor asupra bisericii şi prinzându-1 
pe Sfânt, i-a legat o funie de grumaz şi-1 târau, zicând el: „Mulţămesc Ţie , 
Doamne, Iisuse Hristoase că m-ai învrednicit să pătimesc acestea pentru 
numele Tău!" Şi fiind târât Sfântul pe pământ şi pe pietre ascuţite, i se rănea 
trupul de ascuţişul pietrelor, roşindu-se acel drum de sângele lui. 

După ce a inserat, necuraţii elini l-au aruncat pe Sfântul Apostol M a r c u 
în temniţă, până ce se vor sfătui cu ce fel de moarte îl vor pierde. Dar la 
miezul nopţii, uşile fiind încuiate şi străjerii dormind înaintea uşilor, s-a 
făcut cutremur mare, căci îngerul Domnului, pogorându-se din Cer s-a 
atins de Apostol, zicându-i: „Robule al lui Dumnezeu, Marcu, căpetenia 
Sfinţilor celor din Egipt; iată numele tău este scris în Cartea vieţii din C e r 
şi eşti numărat cu Sfinţii Apostoli; pomenirea ta nu va fi uitată în veci , vei 
fi împreună dănţuitor cu puterile cele de Sus, Arhanghelii vor primi la 
Cer duhul tău şi moaştele tale pe pământ vor fi păzite !" 

Văzând această vedenie, Sfântul Marcu şi-a întins mâinile sale în sus , 
zicând: „Mulţămesc, Ţie, Doamne al meu, Iisuse Hristoase, că nu m-ai 
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lăsat pe mine, ci cu Sfinţii Tăi m-ai rânduit! Rogu-mă Ţie, Stăpâne, primeşte 
cu pace sufletul meu şi nu mă lipsi de darul Tău" . Acestea zicându-le, 
Domnul nostru Iisus Hristos a venit la dânsul şi i S-a arătat aşa cum era 
mai înainte de Cruce şi de îngropare şi a zis către dânsul: „Pace ţie, 
Evanghelistul Meu!" Iar Sfântul Marcu a răspuns, zicând: „Pace şi Ţie, 
Doamne al meu, Iisuse Hristoase!" Şi S-a dus Domnul de la dânsul. Iar 
după ce s-a făcut ziuă, au mers la temniţă o mulţime de cetăţeni şi 
scoţându-î afară pe Sfânt, i-au legat iarăşi funia de grumaz şi au început 
să-1 târască pe pietre ascuţite, zicând: „Să tragem boul la ocolul boilor!" 
Iar Sfântul Marcu mulţămea lui Dumnezeu şi se ruga, zicând: „în mâinile 
Tale, Doamne, îmi dau duhul meu!" 

Acestea zicând, şi-a dat duhul său lui Dumnezeu, iar mulţ imea 
necuraţilor elini, vrând să ardă trupul Sfântului, au făcut un foc în locul 
acela, care, după aceea s-a numit îngeresc. Apoi , îndată, cu puterea 
Domnului nostru Iisus Hristos, s-a văzut o negură întunecoasă, pentru că 
soarele şi-a ascuns razele sale şi s-a făcut tunet înfricoşător, a căzut cutremur 
mare şi ploaie cumplită până seara, iar poporul a fugit de frică, lăsând 
trupul Sfântului. Focul s-a stins de ploaie, iar de cutremur au căzut multe 
ziduri şi au ucis pe mulţi. Atunci, unii din elini au îndrăznit a zice: „Fericitul 
zeu Serapid, în ziua sa a făcut toate aceste lucruri înfricoşătoare". Iar 
oamenii cei binecredincioşi, mergând, au îngrijit trupul Sfântului şi l-au 
dus la locul unde îşi făcea rugăciunile sale şi cântările de psalmi. Apoi 
l-au pus cu cinste în partea de răsărit, în mormânt de piatră şi săvârşeau 
pomenirea lui cu cucernicie, cinstind pe cel dintâi Sfânt al Alexandriei, 
nimic mai cinstit şi mai scump având decât sfintele lui moaşte. 

Sfântul Evanghelist Marcu, mucenicul lui Hristos s-a sfârşit în 
Alexandria Egiptului, în douăzeci şi cinci de zile ale lunii aprilie, stăpânind 
Nero în Roma, iar peste noi împărăţind Domnul nostru Iisus Hristos, 
Căruia se cuvine cinstea, slava şi stăpânirea, împreună cu Tatăl şi cu Sfântul 
Duh, în veci. Amin. 



T Â L C U I R E A 

S F I N T E I 

EVANGHELII 

DE LA MARCU 

S F Â N T U L T E O F I L A C T A R H I E P I S C O P U L B U L G A R I E I 

ÎNAINTECUVÂNTARE - — 

Evanghelia cea de la Marcu s-a scris la Roma, după zece ani d e la 
înălţarea Domnului Hristos. Iar acest Marcu era ucenic al lui Petru, care îl 
şi numeşte pe acesta cu adevărat „ f iul " său duhovnicesc (1 Petru 5,13). Se 
numea încă şi loan şi era nepot al lui Varnava, dar era şi împreună mergător 
cu Pavel, însă pentru că s-a aflat de mai multe ori cu Petru, a fost şi la 
Roma împreună cu dânsul. 

Şi i-au cerut lui credincioşii cei din Roma nu numai nescris să le 
propovăduiască, ci şi în scris să le descopere lor petrecerea [vieţuirea] lui 
Hristos. Şi supunându-se lor, Marcu a scris. Iar lui Petru i s-a descoperit 
de la Dumnezeu că Marcu a scris Evanghelie; aşa încât, după ce a văzut-o 
şi o a întărit că este adevărată, 1-a trimis pe Marcu episcop în Egipt unde , 
propovăduind şi aşezând Biserică în Alexandria, a luminat pe toţi cei din 
partea dinspre miazăzi. 

Iar în această Evanghelie [ce s-a scris prin Duhul Sfânt], toate sunt 
descoperite [desluşite] şi nimic nu este cu anevoie de înţeles. Şi în scurt a 
spune, acest Evanghelist în toate se uneşte cu Matei, cu deosebire n u m a i 
că Matei scrie mai pe larg şi dintru început pomeneşte de naşterea cea 
trupească a Domnului, iar Marcu a început de la Proorocul [şi Inaintemer-
gătorul] loan. 
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Drept aceea deşi iscoditor lucru se pare [acesta], unii au dat această 
înţelegere pentru Evanghelişti: Dumnezeu Cel Care şade pe Heruvimi 
(Iezechiil cap. 1 şi 10) pe care cu patru obraze [chipuri, feţe] îi arată Scriptura, 
cu patru feţe ne-a dat nouă şi Evanghelia, dar de un Duh fiind plinite acestea 
Deci, precum fiecare dintre Heruvimi avea câte o faţă unul asemenea cu 
„leul", altul asemenea cu „omul", altul asemenea cu „vulturul", iar altul 
asemenea cu „viţelul" 1 (Iezechiil 1, 10), tot aşa şi Cartea evangheliceştii 
propovăduiri. Evanghelia lui loan are faţă de „leu", pentru că leul este 
dobitoc stăpânitor şi împărat al dobitoacelor şi asemenea şi loan a început 
de la vrednicia împărătească şi stăpânească a Dumnezeirii Cuvântului, 
zicând: „La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi 
Dumnezeu era Cuvântul" (loan 1,1). Iar Evanghelia lui Matei are faţă de 
„om", pentru că de la Naşterea cea după trup şi de la întruparea Cuvântului 
a început. Evanghelia lui Marcu se aseamănă cu „vulturul", întrucât de la 
Proorocul loan a început, iar darul proorocesc mai înaintevăzător fiind şi 
iute văzând cele de departe, ca un vultur este. Căci spun unii că vulturul 
este prea iute la vedere, încât numai el singur dintre toate jivinele poate a 
privi la soare fără să clipească. Iar Evanghelia lui Luca este asemenea cu 
„viţelul" , fiindcă a început de la preoţia lui Zaharia care tămâia pentru 
păcatele norodului şi încă se aducea atunci jertfă de viţei. 

Drept aceea, Marcu începe Evanghelia de la petrecerea [vieţuirea] şi 
arătarea înaintemergătorului. 

Ascultă, dar, ce zice: 

1 „Feţele lor? - Toate patru aveau câte o faţă de om înainte, toate patru aveau câte 
o faţă de leu la dreapta, toate patru aveau câte o faţă de bou la stânga şi toate patru mai 
aveau şi câte o faţă de vultur în spate" (Iezechiil 1,10). 
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CAPITOLUL 1 

loan Botezătorul. Botezul lui Iisus Hristos. Ispitirea. Predica. 
Primii ucenici. Primele vindecări 

1,1-3: începutul Evangheliei Iui Iisus Hristos, Fiul lui D u m n e z e u , 
(2) precum este scris în proorocie [la Maleahi] şi Isaia 2 : „Iată Eu tr imit 
îngerul Meu înaintea feţei Tale, care va pregăti 3 calea Ta. (3) Glasul celui 
ce strigă în pustie: Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările L u i " . 

d, 2) Maleahi 3 ,1 / Matei 11,10 / Luca 7,27 (1,3) Isaia 40 ,3 / Matei 3 , 3 / Luca 3,4 / loan 1 ,23 

loan Botezătorul este cel mai de pe urmă [ultimul] dintre Prooroci şi 
începătură [începător] a Evangheliei Fiului lui D u m n e z e u , p e n t r u că 
sfârşitul Legii celei Vechi este începătură a Legii celei Noi . 

Iar mărturia pentru înaintemergătorul s-a luat de la doi Prooroci. Căci 
de la Maleahi este: „Iată Eu trimit îngerul Meu înaintea feţei Tale, care va 
găti calea Ta, înaintea Ta" (Maleahi 3, 1), iar de la Isaia: „Glasul celui ce 
strigă în pustie: Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui" (Isaia 
40,3). Iar acest cuvânt este pentru Fiul de la Dumnezeu şi Tatăl, care zice că 
înaintemergătorul este „înger" şi pentru viaţa sa cea îngerească şi peste fire 
şi, pentru că vestea 4 şi propovăduia Venirea lui Hristos, „a gătit ca lea" 
Domnului, adică sufletele iudeilor prin botezul pocăinţei le-a gătit [pregătit] 
ca să-L primească pe Hristos. 

Iar ceea ce zice: „înaintea feţei Tale", înseamnă că aproape de El v a fi 
îngerul acesta, arătând prietenia lui loan către Hristos, căci şi înaintea 
împăraţilor merg mai vârtos cei mai de aproape ai lor şi prieteni. 

Iar „glasul celui ce strigă în pustie" arată şi pustia Iordanului, dar 
poate şi adunarea iudeilor, care era pustie de tot binele. 

Iar „cale" este Legea cea nouă, iar „cărările" colţuroase, Legea lui Moise , 
ca una ce era roasă [învechită]. Deci, pentru „cale" erau datori a se „găt i" 
iudeii, adică pentru Legea cea Nouă, iar „cărările" [Legii] celei Vechi [învechite], 

1 în ediţia de la 1805, titlul capitolului este: „Pentru loan când a botezat pe Domnul în 
Iordan. Pentru chemarea lui Petru ţi a lui Andrei ţi a fiilor lui Zevedeu. Pentru cel ce se îndrăcea. 
Pentru soacra lui Petru. Pentru cei ce s-au vindecat de felurite boli. Pentru leprosul". 

2 în ediţia de la 1805, în loc de „precum este scris în proorocie [la Maleahi] şi 
Isaia", se găseşte „precum s-au scris în Prooroci". 

3 în ediţia de la 1805, în loc de „va pregăti", se găseşte „va găti". 
4 [1805] Că „înger" se tâlcuieşte „vestitor". 
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drepte a le face, fiindcă de mult le primiseră pe acestea, iar mai apoi s-au 
arătat răzvrătiţi şi „au şchiopătat din cărările lor" (Psalm 17, 45-49). 

1, 4-5: loan boteza în pustie 5, propovăduind botezul pocăinţei întru 
iertarea păcatelor. (5) Şi ieşeau la el tot ţinutul Iudeii şi toţi cei din Ierusalim 6 

şi se botezau de către el, în râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele. 
(1,4) Matei 3,1 / Luca 3,3 / loan 1,31; 3,23 / Faptele Apostolilor 13,24(1,5) Matei 3,5-6 / Luca 7,29 

Botezul iui loan nu avea iertarea păcatelor, ci numai pocăinţă aducea 
oamenilor. Deci, cum zice Marcu aici: „întru iertarea păcatelor"? Răspun
dem, aşadar: loan propovăduia botezul pocăinţei, dar propovăduirea 
aceasta a pocăinţei unde ducea? întru iertarea păcatelor, adică întru botezul 
lui Hristos, care avea iertarea păcatelor. Precum e şi această pildă: A venit 
o slugă a împăratului propovăduind gătire de bucate, spre facerea de bine 
a celor ce le gătesc. însă nu vom zice că sluga propovăduia aceasta ca să 
facă bine celor ce gătesc bucatele cele împărăteşti, ci cum că aceasta vestea 
gătirea bucatelor, pentru ca cei care le-au gătit, primind [ospătând] pe 
împăratul, să dobândească facere de bine de la dânsul. 

Asemenea şi aici, înaintemergătorul „propovăduia botezul pocăinţei", 
ca aceia care se pocăiau să ia iertarea păcatelor, primindu-L pe Hristos. 

1, 6: Şi loan era îmbrăcat în haină de păr de cămilă 7 , avea cingătoare 
de piele împrejurul mijlocului şi mânca lăcuste 8 şi miere sălbatică. 

(1, 6) Levitic 11,12 / Matei 3,4 / Luca 7, 33 

Despre acestea am vorbit şi în tâlcuirea Evangheliei de la Matei, iar 
aici le vom spune pe cele pe care acolo le-am lăsat [negrăite]: 

îmbrăcămintea lui loan era semn de plângere, arătând Proorocul că 
acela care se pocăieşte se cuvine a plânge, căci semn de plângere este sacul. 
Iar „cingătoare de pie le" [„brâul de curea"] arată omorârea norodului 
iudaicesc. Iar cum că plângere arată îmbrăcămintea lui, zice şi Domnul: 
„De jale v-am cântat şi nu v-aţi tânguit" (Matei 11,17). Cântare „de j a l e " 
şi „tânguire" numeşte Domnul petrecerea [vieţuirea] Inaintemergătorului, 
că zice: „A venit loan, nici mâncând, nici bând, şi aţi zis: Are d e m o n " 
(Matei 11,18). Ci însăşi hrana lui loan înfrânare arată cu adevărat, şi poate 

5 în ediţia de la 1805, în Ioc de „loan boteza în pustie", se găseşte „era loan botezând 
în pustie". 

6 în ediţia de la 1805, în loc de „tot ţinutul Iudeii şi toţi cei din Ierusalim", se 
găseşte „toată latura Iudeii şi Ierusalimului". 

7 în ediţia de la 1805, în loc de „în haină de păr de cămilă, avea cingătoare de 
piele", se găseşte „cu peri de cămilă, avea brâu de curea". 

8 în ediţia de la 1805, în loc de „lăcuste", se găseşte „acride", cu următoarea notă: 
[1805] Pentru „acride" vezi şi tâlcuirea de la Matei 3, 4. 
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şi senin este al hranei celei cuvântătoare de atunci a norodului [ iudeu] , 
care nu mânca ceva din zburătoarele curate ale cerului, nici nu înţelegea 
nimic din cele înalte, ci se hrănea cu cuvânt care se părea că saltă î n t r u 
înălţime şi se află sus, dar iarăşi se prăvălea jos; căci în acest fel este „acr ida" 
[„lăcusta"], sare ca spre înălţime, dar iarăşi vine jos. 

Dar şi „miere sălbatică" mânca poporul, născută [făcută] de „albine" , 
adică de Prooroci. însă iudeii nu lucrau cuvintele Proorocilor şi nu s e 
domesticeau [îmblânzeau, îmbunau] , ca bine să le înţeleagă şi să l e 
cuprindă cu mintea şi să le cerce [săvârşească] 9 ; pentru că iudeii a v e a u 
Scripturile ca pe o oarecare „miere" 1 0 , dar nu le cercetau şi, deci, nu le f ă 
ceau lucrătoare. 

1, 7-8: Şi propovăduia, zicând: Vine în urma mea Cel Care este m a i 
tare decât m i n e , Căruia nu sunt vrednic , p lecându-mă, să-I d e z l e g 
cureaua încălţămintelor. (8) Eu v-am botezat pe voi cu apă, El însă vă v a 
boteza CU Duh Sfânt. (1, 7) Matei 3 ,11 / Luca 3 ,16 / loan 1 , 1 5 , 2 7 / 

Faptele Apostolilor 13, 25 (1, 8) Isaia 44, 3 / Ioil 3 , 1 / Matei 3 , 1 1 / 
loan 1, 26 / Faptele Apostolilor 1, 5; 2, 4; 10, 45; 11 ,15 / 1 Corinteni 12, 13 

Zice [Botezătorul]: „Nici cea de pe urmă slugă a Lui nu sunt vrednic a 
fi, ca «să-I dezleg cureaua», adică legătura cea de curea a «încălţămintelor»". 

Dar şi altfel se înţelege: toţi cei care veneau şi se botezau de către loan, se 
„dezlegau" prin pocăinţă de legătura păcatelor lor, crezând în Hristos. Deci , 
loan „dezlega" tuturor „curelele" - adică legăturile păcatelor - , numai lui Iisus 
nu a putut „să-I dezlege", de vreme ce n-a aflat la Dânsul „curea", adică păcat. 

1, 9-11: Şi în zilele acelea, Iisus a venit din Nazaretul Galileii şi S - a 
botezat în Iordan, de către loan. (10) Şi îndată, ieşind din apă, a văzut Cerurile 
deschise şi Duhul ca un porumbel coborându-Se 1 1 peste El. (11) Şi glas s-a 
făcut din Ceruri: Tu eşti Fiul Meu Cel iubit, întru Tine am binevoit 1 2 . 

(1, 9-10) Matei 3,13-16 / Luca 3, 21-22 / loan 1, 32 (1,11) Psalm 2 , 6 / 
Isaia 42 ,1 / Matei 3 ,17 / Marcu 9, 7 / Luca 3, 22; 9, 32 / loan 6 , 27 

Hristos nu vine la Botez nici pentru iertarea păcatelor - că păcat n - a 
făcut [şi n-a avut] - , nici n-a venit ca să ia Duh; căci botezul lui loan, precum 

' Adică auzeau cuvintele şi poruncile Proorocilor, însă nu voiau ca prin osteneală să 
se iscusească întru fapta bună cea lucrătoare. 

1 0 „Cât sunt de dulci limbii mele, cuvintele Tale, mai mult decât mierea, în gura 
mea!" (Psalm 118, 103). 

" în ediţia de la 1805, în loc de „ca un porumbel coborându-Se", se găseşte „ca un 
porumb pogorându-Se". 

1 2 în ediţia de la 1805, versetul 11 este: „Şi glas a fost din Ceruri: Tu eşti Fiul Me u 
Cel iubit, întru Carele bine am voit". 
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am zis, necurăţind păcatele, Duh cum ar fi dat? Nici pentru pocăinţă nu 
vine Domnul ca să se boteze, căci era cu mult mai presus şi decât Botezătorul. 
Dar pentru ce vine? Arătat [vădit] este cu adevărat, că [Hristos] vine pentru 
ca să fie arătat norodului de către loan. Că de vreme ce mulţi se adunau [să 
se boteze de către loan], a binevoit [Hristos] să vină ca să fie mărturisit 
înaintea acestei mulţimi Cine este El, dar şi ca să „împlinească toată 
dreptatea" (Matei 3, 15) - adică toate poruncile Legii. Că de vreme ce şi 
aceasta se pare a fi poruncă - adică a se supune Proorocului care boteza, ca 
unuia ce este trimis de Dumnezeu - , o împlineşte [Domnul] şi pe aceasta 

Iar Duhul Se „pogoară" nu pentru că Iisus ar fi avut trebuinţă de Acesta -
căci cum ar fi avut trebuinţă de Acela Care întru Dânsul fireşte petrecea? - , ci 
ca să înveţi tu că, atunci când te botezi şi la tine vine Duhul Sfânt. 

încă şi aceasta lucra pogorârea Duhului: de vreme ce Tatăl a zis de 
Sus: „Acesta este Fiul Meu", ca să nu socotească [creadă] poporul că pentru 
loan s-a spus aceasta, Se „pogoară" Duhul „peste" Iisus, arătând că pentru 
El s-a spus. 

Şi „se deschid Cerurile", ca să învăţăm că, atunci când ne botezăm, 
ni se deschid şi nouă. ' " " — 

1,12-13: Şi îndată Duhul L-a mânat 1 3 în pustie. (13) Şi a fost în pustie 
patruzeci de zile, fiind ispitit de satana. Şi era împreună cu fiarele şi 
îngerii îi slujeau. a,U) Matei 4 , 1 / Luca 4,1(1,13) Matei 4 , 2 , 1 1 /Luca 4 , 2 

învăţându-ne pe noi Domnul să nu ne necăjim dacă după Botez vom 
cădea în ispite, pentru aceasta Se suie în munte, să fie ispitit. Şi mai vârtos nu 
Se suie [duce] singur, ci mânat de Duhul Sfânt, arătându-ne şi nouă că nu se 
cuvine să ne aruncăm în ispite, ci venind ele asupra noastră, să le primim. Şi 
Se suie în munte ca, pentru pustietatea locului, să îndrăznească diavolul a se 
apropia de Dânsul, că aşa obişnuieşte să năvălească asupră-ne, când ne vede 
singuri. Şi atât de neumblat era locul, încât şi de fiare era plin 1 4. 

Şi îngerii I-au slujit Lui după ce l-a biruit pe ispititorul (Matei 4,11), iar 
acestea se află mai pe larg în Evanghelia lui Matei. 

1,14-15: După ce loan a fost prins, Iisus a venit în Galileea, propo
văduind Evanghelia împărăţiei lui Dumnezeu. (15) Şi zicând: S-a 

1 3 în ediţia de la 1805, în loc de „L-a mânat", se găseşte „L-a scos". 
N înainte de căderea în păcat, toate îi erau supuse omului; dar după ce acesta a 

călcat porunca lui Dumnezeu, neascultarea s-a răsfrânt asupra tuturor făpturilor. Cei 
care prin împlinirea poruncilor dumnezeieşti şi-au curăţit sufletul, pot cunoaşte, prin 
darul lui Dumnezeu, cât de supuse erau vieţuitoarele faţă de Adam, întâiul om. 
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împlinit vremea şi s-a apropiat împărăţia lui D u m n e z e u . Pocăiţ i-vă ş i 
credeţi în Evanghelie. 

(1,15) Matei 3,2; 4,11-12 / Luca 4,11-15,31 / loan 4 , 4 3 / Galateni 4 ,4 -6 / Efeseni 1, 10 

Auzind că a fost pus [loan] în temniţă, Se duce [Domnul] în Galileea, c a 
să ne arate că nu se cuvine cu îndrăzneală să ne aruncăm în ispite, ci să n e 
dăm în lături [de la ispite], iar când vom cădea întru ele, să le suferim [răbdăm]. 

Şi pare că cele asemenea cu ale lui loan propovăduieşte D o m n u l , 
spunând „pocăiţi-vă" şi „s-a apropiat împărăţia lui D u m n e z e u " . D a r n u 
este aşa, că loan zicea „pocăiţi-vă", [poruncindu-le iudeilor] ca să s e 
depărteze de păcate; iar Hristos [când zice „pocăiţ i -vă", îi învaţă] să f u g ă 
de slova Legii, şi pentru această pricină a şi adăugat „credeţi î n E v a n 
ghelie", pentru că acela care va crede în Evanghelie, din însăşi aceasta a 
făcui nelucrătoare Legea. Că, zice Domnul: „S-a plinit şi vremea Legii , c ă 
până acum lucra Legea, iar de acum, „împărăţia lui D u m n e z e u " - ad ică 
a sosit petrecerea [vieţuirea] cea după Evanghelie care, cu cuviinţă [pe 
drept cuvânt] este asemănată cu împărăţia Cerurilor 1 5 . 

Căci dacă ai vedea pe cel ce vieţuieşte viaţă evangheliceasca petrecând 
ca şi cum ar fi fără de trup, oare nu ai zice că acesta a dobândit încă de aici 
împărăţia Cerurilor - care „nu este mâncare sau băutură" (Romani 14,17) -, 
deşi pare că acesta este departe [de împărăţie]? 

1,16-20: Ş i umblând pe lângă Marea Gal i le i i , a văzut pe S i m o n şi p e 
Andrei, fratele lui Simon, aruncând mrejele în mare , căci ei erau pescar i . 

1 5 Aici Sfântul Grigore Palama ne învaţă aşa: „Care este, deci, porunca lui Dumnezeu, 
care ne stă în faţă? Pocăinţa, care ne cere în primul rând să nu ne mai atingem de cele 
oprite. Fiindcă am fost aruncaţi din locul desfătării dumnezeieşti şi scoşi cu dreptate, 
din raiul Iui Dumnezeu, şi fiindcă am căzut în această prăpastie şi am fost osândiţi să 
locuim şi să petrecem împreună cu dobitoacele necuvântătoare şi am pierdut nădejdea 
de a ne mai întoarce prin puterea noastră în rai, însuşi Cel Ce a adus atunci osânda 
asupra noastră, mai bine zis a îngăduit-o cu dreptate să vie asupra noastră, S-a coborât 
acum până la noi, pentru noi, din prisosinţa covârşitoare a iubirii de oameni şi a bunătăţii 
Sale, din îndurarea milei Sale; şi, binevoind să Se facă om ca noi, în chip nepăcătos, ca să 
înveţe şi să mântuiască pe acelaşi prin acelaşi, ne-a adus nouă sfatul şi porunca 
mântuitoare a pocăinţei, zicând: „S-a împlinit vremea şi s-a apropiat împărăţia lui 
Dumnezeu. Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie" (Marcu 1,15). Căci înainte de întruparea 
Cuvântului lui Dumnezeu, împărăţia Cerurilor era atât de departe de noi, cât e de departe 
cerul de pământ. Dar, venind la noi împăratul Cerurilor, şi binevoind să primească unirea 
cu noi, s-a apropiat de noi toţi împărăţia Cerurilor" (Filocalia românească, traducere, 
introducere şi note de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, voi. 7,250 de capete despre cunoştinţa 
naturală, capul 56, ed. Humanitas, Bucureşti, 1999, pp. 457-458). 
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(17) Şi le-a zis Iisus: Veniţi după Mine şi vă voi face să fiţi pescari de 
oameni 1 6 . (18) Şi îndată, lăsând mrejele, au mers după El. (19) Şi mergând 
puţin mai înainte, a văzut pe Iacov al lui Zevedeu şi pe loan, fratele lui. Şi 
ei erau în corabie, dregându-şi mrejele. (20) Şi i-a chemat pe ei îndată. Iar 
ei, lăsând pe tatăl lor, Zevedeu, în corabie, cu lucrătorii, s-au dus după El. 

(1,16-20) Luca 5,2-11 

Petru şi Andrei erau ucenici ai înaintemergătorului, însă văzând că 
Iisus a fost mărturisit de loan, au mers la Dânsul (loan 1, 35-37). După 
aceea, întristându-se de întemniţarea lui loan, s-au dus iarăşi la meşteşugul 
lor, de unde Hristos a doua oară îi cheamă, căci a doua chemare este aceasta 
Şi vezi cum ei se hrăneau din drepte osteneli, iar nu din [unele] nedrepte. 
Căci întru acest fel sunt cei vrednici de a fi cei dintâi ucenici ai lui Hristos. 
Deci, lăsând „îndată" cele ce aveau în mână, au mers după El, că nu se 
cuvine a strămuta şi a lungi vremea [hotărârii], ci „îndată" a-L urma [pe 
El]. Iar după aceştia, vânează [Domnul] pe Iacov şi pe loan, care şi aceştia 
erau săraci-căci aveau mreje vechi pe care le cârpeau - , dar îl hrăneau pe 
tatăl lor la bătrâneţe. Şi au lăsat pe tatăl lor, nu arătând că aşa este bine să 
îi laşi pe părinţi, ci pentru că tatăl voia să-i împiedice [oprească] de a-I 
urma lui Hristos. Deci, şi tu, tot aşa, când eşti împiedicat de născători 
[părinţi], îasă-i pe ei şi aleargă la lucrul cel bun! Iar dacă Zevedeu n-a 
crezut, femeia lui, maica celor doi Apostoli a crezut şi I-a urmat lui Hristos 
(Matei 20,20; 27, 56), poate după ce Zevedeu a murit. 

Dar şi aceasta să ştii: că întâi se cere lucrarea, apoi videnia [vederea 
celor dumnezeieşti]. Deci, Petru este semn al faptei bune celei lucrătoare, 
căci fierbinte şi mai grabnic decât alţii era, după cum este şi fapta bună 
cea lucrătoare. Iar loan arată videnia [vederea dumnezeiască], întrucât cu 
adevărat cuvântător de Dumnezeu este loan. 

1, 21-22: Şi venind 1 7 în Capernaum şi îndată intrând sâmbăta în 
sinagogă, îi învăţa. (22) Şi erau uimiţi 1 8 de învăţătura Lui, căci El îi învăţa 
pe ei ca Cel Ce are putere, iar nu în felul cărturarilor 1 9 . 

(1, 21-22) Isaia 50,4 / Matei 7, 28-29 / Luca 2,47; 4, 32 

De unde „au intrat în Capernaum"? Din Nazaret. 
Deci în ziua „sâmbetei", când se adunau să citească, atunci a intrat 

Hristos să-i înveţe, căci şi Legea de aceea a poruncit să nu lucreze sâmbăta, 

u în ediţia de la 1805, în loc de „vă voi face să fiţi pescari de o a m e n i " , se găseşte 
„vă voi face pe voi a fi vânători de o a m e n i " . 

1 7 în ediţia de la 1805, în loc de „venind" , se găseşte „au intrat" . 
1 8 în ediţia de la 1805, în loc de „erau uimiţ i " , se găseşte „se s p ă i m â n t a u toţ i" . 
1 9 în ediţia de la 1805, în loc de „în felul cărturarilor", se găseşte „precum cărturari i" . 
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pentru ca să se îndeletnicească oamenii cu citirea [Scripturilor], adunându-se 
împreună. 

Iar Domnul învaţă cu mustrare, iar nu cu momire [ademenire], p r e c u m 
fariseii, căci, îndemnând la lucrul bun, cu munca [cazna] îi înfricoşa p e cei 
nesupuşi. 

1,23-28: Ş i era în sinagoga lor un om cu duh necurat, care striga tare, 
(24) zicând: Ce ai cu noi, Iisuse Nazarinene? Ai veni t ca să ne p ierz i? Te 
ştim cine eşti: Sfântul lui Dumnezeu. (25) Şi I isus l-a certat, z i când: Taci 
şi ieşi din el. (26) Şi scuturându-1 duhul cel necurat şi strigând c u g las 
mare, a ieşit din el. (27) Ş i s-au spăimântat toţi, încât se întrebau î n t r e ei , 
zicând: Ce este aceasta? O învăţătură nouă şi cu putere 2 0 ; că şi d u h u r i l o r 
celor necurate le porunceşte, şi I se supun 2 1 . (28) Ş i a ieşit vestea d e s p r e 
El îndată pretutindeni în toată împre jur imea 2 2 Gal i le i i . 

(I, 23) Luca 4, 33 (1, 24) Daniil 9, 24 / Matei 8, 29 / Marcu 5, 7 / Iacov 2 , 1 9 
(1, 25-26) Marcu 1, 34; 9,20-25 (1, 27) Marcu 2,12; 6, 2 / Faptele Apostolilor 17 ,19 

Duhurile cele viclene se numesc „necurate", pentru că se bucură de 
toate faptele cele necuvioase. 

Şi socotea diavolul „pierzare" a sa ieşirea din om, căci, fără milostivire 
fiind dracii, socotesc că pătimesc ceva rău de nu vor fi ei lăsaţi să facă rău 
oamenilor. Dar şi ca cei ce sunt iubitori de trup şi obişnuiţi a se hrăni cu aburii 
[lui] cei materialnici, au multă nehrănire dacă nu locuiesc în trup. Pentru 
aceea şi Domnul zice că neamul drăcesc se scoate cu postire (Matei 17, 21). 

Şi nu a zis pângăritul „Sfânt eşti", căci mulţi dintre Prooroci a u fost 
sfinţi, ci a zis „Sfântul [lui D u m n e z e u ] " cu adăugarea articolului, adică 
Cel Singur [Sfânt] şi orânduit [de Dumnezeu]. Iar Iisus îi astupă lui gura, 
învăţându-ne că se cuvine să le închidem gura dracilor, chiar dacă a r grăi 
lucruri adevărate 2 3 . 

2 J în ediţia de la 1805, în loc de „cu putere", se găseşte „cu stăpânire". 
2 1 în ediţia de la 1805, în loc de „I se supun", se găseşte „îl ascultă pe Dânsul". 
2 2 în ediţia de la 1805, în loc de „pretutindeni în toată împrejurimea", se găseşte 

„în toată latura". 
2 3 Vedem aici că Domnul îl supune pe diavol. Adevărul nu are trebuinţă de 

adeveririle duhurilor diavoleşti sau de mărturia vrăjmaşilor. Aşadar, de aici mai învăţăm 
că niciodată nu se cuvine a-i crede pe draci, chiar dacă ei pretind că spun adevărul. Şi 
chiar dacă se par a fi adevărate cuvintele drăceşti şi toţi cei prezenţi socotesc vorbele a 
fi izvorâte din inima omului şi nu de la demon, Dumnezeu îi îngăduie dracului să-1 
trântească la pământ pe om, ca astfel să se arate lămurit cum că aceste cuvinte erau 
demonice şi nu erau nicidecum graiuri ale omului. Din această pricină dracul a ieşit 
din el, fără să-1 rănească; Dumnezeu îl ceartă pe demonizat, iar demonul nu are 



62 Capitolul 1 SFÂNTUL TEOFILACT ARHIEPISCOPUL BULGARIEI 

Şi-1 aruncă la pământ şi-1 scutură dracul pe om, astfel încât cei ce 
priveau, văzând din ce fel de răutate a fost acesta slobozit, să creadă pentru 
minunea aceasta. 

1,29-31: Şi îndată ieşind ei din sinagogă, au venit în casa lui Simon 
şi a lui Andrei, cu Iacov şi cu loan. (30) Iar soacra lui Simon zăcea, prinsă 2 4 

de friguri, şi îndată I-au vorbit despre ea. (31) Şi apropiindu-Se a ridicat-o, 
apucând-o de mână. Şi au lăsat-o frigurile 2 5 şi ea le slujea. 

(1, 29-31) Matei 8,14-15 / Luca 4,38-39 

S-a dus, după cum era obiceiul, sâmbătă către seară pentru ospăţ 
[ospătare] în casa ucenicilor, dar cea care era datoare a le sluji, era cuprinsă 
„de friguri". Iar El o vindecă pe dânsa şi ea le slujeşte lor. 

Iar cuvântul acesta arată că, dacă ţinut fiind tu de boală, te va vindeca 
Dumnezeu, să-ţi unelteşti [foloseşti] sănătatea spre slujba Sfinţilor şi spre 
slujirea lui Dumnezeu. 

Şi încă „se aprinde" şi cel ce se mânie şi care din mânie îndrăzneţ este 
la „mână". însă, de va ţine partea cea cuvântătoare [mintea] „mâna" lui şi 
nu cu îndrăzneală o va întinde pe dânsa, slujeşte părţii celei cuvântătoare 
cel ce „se aprindea" până acum de mânie. Căci de va ţine cuvântarea 
[partea cugetătoare] „mâna" celui mânios, acesta se scoală [„se ridică"] şi 
atunci mânia slujeşte cuvântării [părţii cugetătoare]. 

1,32-34: Iar când s-a făcut seară şi soarele apusese, au adus la El pe toţi 
bolnavii şi demonizaţii. (33) Şi toată cetatea era adunată la uşă. (34) Şi a 
tămăduit pe mulţi care pătimeau de felurite boli şi demoni mulţi a alungat. 
Iar pe demoni nu-i lăsa să vorbească, pentru că-L ştiau că El e Hristos. 

(1,32) Matei 8,16 / Luca 4 , 4 0 (1,33-34) Marcu 3,11-12 / Luca 4,41 / 
Faptele Apostolilor 16,16-18; 19,15 

Nu fără rost se spune „şi soarele apusese", căci, de vreme ce nu se 
cuvenea a tămădui în ziua sâmbetei, de aceea aşteptau apusul soarelui şi 
atunci aduceau la El pe cei ce voiau să se tămăduiască 2 6 . 

slobozenie să-1 rănească pe om. Iar Dumnezeu i le îngăduie acestea demonului pentru 
folosul celor ce erau de faţă, aşa că puterea Lui, care este atotstăpânitoare, este arătată 
tuturor. 

2 4 în ediţia de la 1805, în loc de „prinsă", se găseşte „aprinsă". 
2 5 în ediţia de la 1805, în loc de „au lăsat-o frigurile", se găseşte „au lăsat-o frigurile 

îndată". 
2 6 Faţă de cronologia actuală, la evrei zilele începeau după apusul soarelui, pentru 

aceasta având ei ca temei cuvântul Scripturii: „Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua 
întâi" (Facere 1, 5). 
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Şi spune: „a tămăduit pe mulţi" , în loc de „pe toţi" , căci „toţi" s u n t cei 
„mulţi". Sau poate că nu i-a vindecat pe toţi - căci erau şi unii necredincioşi 
care nu s-au tămăduit din pricina necredinţei lor - , ci „pe m u l ţ i " i-a vindecat 
din cei ce au fost aduşi spre tămăduire, adică pe cei ce aveau credinţă. 

Şi nu-i lăsa pe draci să grăiască, precum am zis, ca să ne înveţe s ă nu 
credem în spusele lor, chiar de vor grăi adevărate. Că de vor afla e i pe 
oarecare [oameni] cu torul crezând lor, ce nu vor face? - amestecând bles te 
maţii pe cele adevărate cu cele mincinoase. 

Aşa şi Pavel a oprit pe duhul cel pitonicesc, care zicea: „Aceşti o a m e n i , 
sunt robi ai Dumnezeului Celui Preaînalt" (Faptele Apostolilor 16,17-18), 
căci nu voia Sfântul Pavel să fie adeverit şi mărturisit de gură necurată . 

2,35-39: Şi a doua zi, foarte de dimineaţă, s c u l â n d u - S e , a ieşit ş i S -a 
dus într-un loc pustiu şi Se ruga acolo. (36) Şi a mers după El S i m o n şi 
cei ce erau cu el. (37) Şi aflându-L, I-au zis: Toţi Te caută pe Tine. (38) Şi 
El a zis lor: Să mergem în altă parte, prin cetăţile şi satele î n v e c i n a t e 2 7 , 
ca să propovăduiesc şi acolo, căci pentru aceasta am venit . (39) Şi v e n i n d , 
propovăduia în sinagogile lor, în toată Gal i leea , a lungând pe d e m o n i 2 8 . 

(1, 35) Luca 4 ,42 ; 5 ,16 (1, 36-38) Isaia 61,1-3 / Luca 4, 43 / 
loan 16, 28; 1 7 , 4 (1, 39) Matei 4 ,23 / Luca 4, 44 

După ce a tămăduit pe cei bolnavi, Se dă Domnul de o parte, î n v ă -
ţându-ne pe noi să nu facem ceva spre arătarea cea cu trufie, ci, dacă f a c e m 
vreun bine, să ne sârguim a-1 ascunde. 

încă Se şi roagă, arătându-ne iarăşi că, dacă v o m face vreun b i n e , se 
cuvine în seama lui Dumnezeu să-1 punem şi să zicem către Dânsul că 
„toată darea cea bună . . . de Sus este, de la Tine pogorându-se [Păr inte le 
luminilor]" (Iacov 1, 17), căci cu adevărat El însuşi nu avea trebuinţă 
[nevoie] de rugăciune. 

Şi nu Se dă pe Sine noroadelor celor care îl caută şi îl doresc pe E l , ci 
primeşte dorinţa lor, însă călătoreşte şi la alţii , care au trebuinţă de 
vindecare şi învăţătură, arătând că nu se cuvine a închide [mărgini , 
hotărnici] întru un loc învăţătura, ci p r e t u t i n d e n i a în t inde r a z e l e 
cuvântului. Şi vezi şi cum împreunează [uneşte] învăţătura cu lucrarea, 
căci „propovăduind", apoi şi „dracii i-a scos" . Aşa şi tu, uneşte cu lucrul 
învăţătoresc şi lucrarea, ca să nu fie în deşert cuvântul tău; căci dacă Hristos 
n-ar fi arătat şi minunile, nu ar fi fost crezut cuvântul Lui. 

2 7 în ediţia de la 1805, în loc de „Să mergem în altă parte, prin cetăţile şi satele 
învecinate", se găseşte „Să mergem în oraşele şi satele ce sunt mai aproape". 

2 8 în ediţia de la 1805, în Ioc de „alungând pe demoni", se găseşte „şi dracii scotea". 
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1, 40-42: Şi un lepros a venit la El, rugându-L şi îngenunchind şi 
zicând 2 9 : De voieşti, poţi să mă curăţeşti. (41) Şi făcându-I-Se milă, a 
întins mâna 3 0 şi S-a atins de el şi I-a zis: Voiesc, curăţeşte-te. (42) Şi îndată 
s-a îndepărtat lepra de la el şi s-a curăţit. (1,40-41) Matei 8,2-3 / Luca 5,12-13 

Cu bună cunoştinţă era leprosul şi credincios şi pentru aceasta n u 
spune „de vei cere de la Dumnezeu", ci „de voieşt i " , ca lui Dumnezeu 
crezând Lui. Şi Hristos „Se atinge de e l " , ca să arate că nimic nu este 
necurat. Căci Legea poruncea să nu se atingă nimeni de lepros, ca de un 
necurat (Levitic cap. 13). Dar, Mântuitorul, arătând că nimic nu este necurat 
după fire şi că se cuvine să fie stricate rânduielile Legii şi cum că acestea 
au putere asupra oamenilor celor ce sunt numai goi 3 1 oameni, „Se a t i n g e " 
de lepros; măcar că Elisei atât de mult se temea de Lege, încât şi pe Neeman, 
care era lepros şi avea trebuinţă de vindecare, n-a suferit nici măcar a-1 
vedea (4 Regi 5,10; Luca 4, 27). 

1, 43-45: Şi poruncindu-i cu asprime, îndată l-a alungat 3 2 , (44) şi i-a 
zis: Vezi, nimănui să nu spui nimic, ci mergi de te arată preotului ş i 
adu, pentru curăţirea ta, cele ce a rânduit Moise , spre mărturie lor 3 3 . (45) 
Iar e l , ieşind, a început să propovăduiască multe şi să răspândească 
cuvântul 3 4 , încât I isus nu mai putea să intre pe fa ţă 3 5 în cetate, ci stătea 
afară, în locuri pustii , şi veneau la El de pretutindeni. 

(1,43-44) Levitic 13,2; 14,2-4 / Matei 8,4; 9,30 / Luca 5,14; 17,14 (1,45) Matei 9,31 / Luca 5 ,15 

Şi prin aceasta ne învaţă [Domnul] să nu ne trufim când facem cuiva 
vreun bine, că iată şi El porunceşte celui ce s-a curăţit să nu-L vestească, 
deşi bine ştia că acela nu se va supune, ci II va „vesti" . însă, precum a m 

2 9 în ©Spade la 1805, în loc de „îngenunchind şi zicând", se găseşte „îngenunchind 
înaintea Laî şi zicând". 

3 0 în ediţia de la 1805, în loc de „făcându-I-Se milă, a întins mâna", se găseşte 
„făcându-I-Se milă lui Iisus, a tins mâna". 

3 1 [1805] Adică asupra celor care nu sunt decât oameni, iar nu Om şi Dumnezeu, 
precum Domnul. 

3 2 în ediţia de la 1805, versetul 43 este: „Şi răstindu-Se către dânsul, numaidecât 
l-a slobozit pe el". 

3 3 In ediţia de la 1805, în loc de „şi adu, pentru curăţirea ta, cele ce a rânduit Moise, 
spre mărturie lor", se găseşte „şi du, pentru curăţenia ta, cele ce a poruncit Moise, 
întru mărturie lor". 

3 4 în ediţia de la 1805, în loc de „să propovăduiască multe şi să răspândească 
cuvântul", se găseşte „a propovădui multe şi a vesti cuvântul". 

3 5 în ediţia de la 1805, în loc de „pe faţă", se găseşte „aievea". 
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zis, învăţându-ne pe noi neiubirea de trufie, îi porunceşte [leprosului] 
„nimănui să nu spui n imic" . 

însă se cuvine ca acel care a dobândit facerea de bine să fie mulţămitor 
către binefăcător, deşi cel care a făcut binele nu are trebuinţă [să i se 
mulţămească] ; pentru că şi leprosul, deşi Domnul a poruncit [să nu 
vestească minunea], el însă „a vestit" facerea de bine. 

Şi l-a trimis pe el Domnul către preot, căci aşa poruncea Legea, iar dacă 
preotul nu hotăra că s-a curăţit cu adevărat cel care până atunci fusese lepros, 
nu putea intra el întru alt chip [fel] în cetate, ci era gonit (Levitic cap. 14). Şi 
porunceşte să ducă şi darul, care se obişnuia să fie adus de cei care s-au 
curăţit, ca să fie aceasta ca o mărturie că nu este [Domnul] potrivnic Legii , ci 
atâta o iubeşte, încât pe cele poruncite de Lege şi El le porunceşte. 
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CAPITOLUL 2 

Vindecarea slăbănogului. Chemarea lui Matei. Postul. 
Smulgerea spicelor în zi de sâmbătă1 

2,1-5 : Şi intrând iarăşi în Capernaum, după câteva zile s-a auzit că 
este în casă. (2) Şi îndată s-au adunat mulţi, încât nu mai era loc, nici 
înaintea uşii, şi le grăia lor cuvântul 2 . (3) Şi au venit la El, aducând un 
slăbănog, pe care-1 purtau patru inşi. (4) Şi neputând ei, din pricina 
mulţ imii , să se apropie de El, au desfăcut acoperişul casei 3 unde era 
Iisus şi, prin spărtură, au lăsat în jos 4 patul în care zăcea slăbănogul. (5) 
Şi văzând Iisus credinţa lor, i-a zis slăbănogului: Fiule, iertate îţi sunt 
păcatele tale! (2, V Matei 9,1 (2,3) Matei 9,2 / Luca 5,18 (2,5) Isaia 43,25 / Luca 7,48 

După ce au trecut câteva zile de la intrarea în Capernaum, auzind ei 
că [Domnul] „este în casă", au alergat, nădăjduind că lesne îl vor întâlni 
pe El 5 . Şi multă era credinţa acelor bărbaţi, de vreme ce şi acoperişul l-au 
desfăcut şi l-au slobozit [pe slăbănog]. Pentru aceasta şi Domnul îl vindecă, 
văzând credinţa celor ce l-au adus sau şi [credinţa] a însuşi slăbănogului. 
Pentru că şi acela nu ar fi primit a fi [adus şi] ridicat [pe casă], dacă n-ar fi 
crezut că va primi vindecare. Căci de multe ori, pentru credinţa celui ce 
aduce, îi vindecă [Domnul] pe cei ce se aduc, necredincioşi fiind; iar de 
multe ori [face] împotrivă, pentru credinţa celui ce este adus, măcar de 
vor fi şi necredincioşi cei ce îl aduc. 

Şi mai întâi iartă păcatele celui bolnav, apoi îi vindecă şi boala, pentru 
că, de multe ori, din pricina păcatelor se fac [se întâmplă] cele mai cumplite 
boli. Precum şi slăbănogul cel de la loan, din pricina păcatelor, zice Domnul 
că s-a slăbănogit. Pentru că nu este acelaşi slăbănog cel de la loan (loan 5, 
5-15) cu cel care acum se pomeneşte. Cel de la loan „nu avea o m " (loan 5, 
7), iar acesta „patru" [oameni] are. Iar acela era la scăldătoarea oilor şi în 

1 în ediţia de la 1805, titlul capitolului este: „Pentru slăbănogul ce se purta de patru. 
Pentru Iisus când a mâncat cu vameşii. Pentru ucenicii când smulgeau spice sâmbăta". 

2 în ediţia de la 1805, în loc de „nu mai era Ioc, nici înaintea uşii, şi le grăia lor 
cuvântul", se găseşte „nu mai puteau încăpea nici pe lângă uşă, şi le grăia lor cuvânt". 

3 în ediţia de la 1805, în loc de „au desfăcut acoperişul casei", se găseşte „au 
descoperit casa". 

4 în ediţia de la 1805, în loc de „au lăsat în jos", se găseşte „au pogorât". 
5 Adică, vor ajunge cu uşurinţă la Domnul. 
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Ierusalim, iar acesta de acum, în casă şi în Capernaum. încă şi alte osebiri 
sunt, dar să ştii că acel de la Matei (Matei 9, 2) şi cel ce acum la Marcu se 
pomeneşte, este unul şi acelaşi. 

2,6-12: Şi erau acolo unii dintre cărturari, care şedeau şi cugetau î n 6 

inimile lor: (7) Pentru ce vorbeşte Acesta astfel? El huleşte . Cine p o a t e 
să ierte păcatele, fără numai Unul Dumnezeu? (8) Şi îndată c u n o s c â n d 
Iisus, cu duhul Lui, că aşa cugetau ei în s ine, le-a zis lor: D e ce cugetaţ i 
acestea în inimile voastre? (9) Ce este mai uşor a zice slăbănogului : Iertate 
îţi sunt păcatele, sau a zice: Scoală-te, ia-ţi patul tău şi umblă? (10) D a r , 
ca să ştiţi că putere are Fiul Omului a ierta păcatele pe pământ, a z i s 
slăbănogului: (11) Zic ţie: Scoală-te, ia-ţi patul tău 7 şi mergi la casa ta. 
(12) Şi s-a sculat îndată şi, luându-şi patul, a ieşit îna intea tuturor, î n c â t 
erau toţi uimiţi şi slăveau pe Dumnezeu, z icând: A s e m e n e a lucruri n u 
am văzut niciodată 8 . (2, 6-7) Matei 9, 3 / Luca 5, 21; 7 ,49 (2, 8) Matei 9 , 4 / 

Luca 5, 22 / loan 2, 24-25; 6, 64 (2, 9) Matei 9, 5 / Luca 5 , 23 
(2,10) Matei 9 , 6 1 loan 5 ,8 (2,11) Matei 9 , 6 (2,12) Matei 9 ,7-8 / Marcu 1 , 2 7 

Fariseii îl clevetesc pe Domnul ca pe un hulitor, pentru că ierta păcatele, 
pe care numai singur Dumnezeu le poate ierta. Iar Domnul le dă şi alt 
semn că este Dumnezeu, arătându-le că El cunoaşte inimile lor, căci n u m a i 
a lui Dumnezeu este a cunoaşte inima fiecăruia, aşa cum zice şi Proorocul: 
„Numai Tu singur ştii in imi le " (1 Paralipomena 28, 9; Psalm 7, 9; Pilde 21, 
2; Ieremia 11,20; 17,10). Iar ei, măcar că s-au descoperit cele din inimile lor, 
însă rămân nesimţitori şi nu dau [cred] Celui Care le cunoaşte inimile lor, 
că poate a vindeca şi păcatele. Iar Domnul, vindecând trupul, încredinţează 
şi adevereşte că a vindecat şi sufletul, prin ceea ce era arătat, adeverind 
cele nearătate, şi prin cele lesnicioase, pe cea mai grea - măcar că acelora 
nu aşa li se părea, căci fariseii mai greu lucru socoteau a fi vindecarea 
trupului, ca una care se vedea. Iar a zice că s-a vindecat sufletul, adică „i 
s-au iertat păcatele" , li se părea lucru lesnicios fiindcă era nearătată [nu 
se vedea] vindecarea. Deci poate că unele ca acestea cugetau fariseii : 
„înşelătorul Acesta lasă vindecarea trupului, care se vede, spunând că 
vindecă sufletul, care nu se vede, prin cuvintele : «Iertate-ţ i sunt ţie 

6 în ediţia de la 1805, în verstele 6-8, în loc d e „ î n " , se găseş t e „ î n t r u " . 
7 în ediţia de la 1805, în verstele 9 şi 11, în loc de „ia-ţi pa tul t ă u " , se găseşte „ ş i îţi 

ridică patul t ă u " . 
8 în ediţia de la 1805, versetul 12 este: „Şi s-a sculat î n d a t ă şi , r id icându-ş i p a t u l , a 

ieşit înaintea tuturor , cât se spăimântai toţi şi l ă u d a u pe D u m n e z e u , z i când : N i c i o d a t ă 
n-am văzut a ş a " . 
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păcatele». Căci cu adevărat, de ar fi putut, trupul l-ar fi vindecat şi nu ar 
fi alergat la cel [la lucrul] care este nevăzut". 

Iar Mântuitorul, arătându-le că pe amândouă le poate, zice: „Ce este 
mai lesne, a vindeca trupul sau sufletul? Cu adevărat, a vindeca trupul, 
care este cu adevărat lucru lesnicios, deşi vouă vi se pare greu. Dar vă voi 
încredinţa şi de sănătatea sufletului, care este lucru greu, însă pentru că 
este nearătată şi nevăzută pare lesnicioasă". Deci, atunci a zis slăbănogului: 
„Scoală-te, şi îţi ridică patul tău [şi mergi la casa ta]" . Spune aceasta pentru 
mai multa încredinţare a minunii că nu este [săvârşită] după nălucire şi 
încă, să arate că nu numai l-a vindecat, ci şi putere a pus într-însul. Deci aşa 
face şi pentru bolile cele sufleteşti: nu numai că ne izbăveşte pe noi de păcate, 
ci şi putere pune întru noi, spre a lucra poruncile [Sale]. 

Deci şi eu, slăbănog fiind, pot să mă vindec! Căci şi acum este Hristos 
în „Capernaum", care se tâlcuieşte „Casa Mângâierii", adică în Biserică, 
căci Biserica este Casa Mângâietorului. Iar eu sunt „slăbănog", având 
puterile sufletului nelucrătoare şi nemişcate spre lucrul cel bun. Iar de voi fi 
ridicat de cei patru Evanghelişti şi voi fi adus către Domnul, atunci voi auzi 
şi eu: „Fiule" (Marcu 2, 5) - căci fiu al lui Dumnezeu mă fac prin lucrarea 
poruncilor - şi mi se vor ierta păcatele. Dar, cum voi ajunge înaintea lui 
Iisus? De vor sparge „acoperişul"! Adică mintea care este mai presus de 
toate cele ce sunt întru noi - că are aceasta lut mult şi vase de lut, adică 
lucrurile cele pământeşti. Iar de vor fi acestea toate lepădate şi se va descoperi 
puterea minţii care este întru noi şi se va descărca [despovăra] de acestea, 
după aceea mă voi pogorî - adică mă voi smeri (că nu se cuvine a mă înălţa, 
pentru că acoperişul minţii a fost lepădat, ci după ce mă voi descărca 
[despovăra], dator sunt a mă pogorî, adică a mă smeri) - , deci atunci mă voi 
vindeca şi voi „ridica patul" - adică trupul - către lucrarea poruncilor 
pornindu-1 pe el; că nu se cuvine numai a ne ridica din păcat şi a înţelege că 
am păcătuit, ci şi „patul", adică trupul, să-1 „ridicăm" spre lucrarea faptei 
celei bune. Atunci şi la videnie 9 [vedere dumnezeiască] vom putea ajunge, 

q [1805] Adică la privirea [vederea] celor dumnezeieşti. 
Sfântul Isaac Şirul ne tâlcuieşte ce este „videnia" şi care este felul lucrării ei: 

„Cunoaşterea care se mişcă în cele văzute sau în simţuri, şi urmăreşte înşiruirea lor, se 
numeşte naturală. Iar cea care se mişcă în planul celor gândite (inteligibile) şi prin 
mijlocirea lor în firile celor netrupeşti se numeşte duhovnicească, deoarece ea primeşte 
simţirea în duh şi nu în simţuri. Şi acestea două se ivesc în suflet dinafară, pentru 
cunoaşterea lor. Iar cea care se produce în planul dumnezeiesc se numeşte mai presus de 
fire şi e mai degrabă necunoscută şi mai presus de cunoaştere. Vederea (contemplarea) 
acesteia n-o primeşte sufletul dintr-un conţinut din afara lui, ca pe primele două, ci ea se 
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încât toate cugetele ce sunt întru noi vor zice: „Niciodată n-am văzut a ş a " 
[„Asemenea lucruri nu am văzut niciodată"], adică niciodată când e r a m 
„slăbănogi" n-am înţeles aşa ca acum, când ne-am „vindecat". Căc i cel 
care s-a curăţit de păcate, acela vede după adevăr. 

2, 13-17: Şi iarăşi a ieşit la mare şi toată mulţ imea venea la El şi îi 
învăţa. (14) Şi trecând, a văzut pe Levi al lui Alfeu, şezând la vamă, ş i i-a 
zis: Urmează-Mi! 1 0 Iar el, sculându-se, I-a urmat. (15) Ş i când şedea E l în 
casa Iui Levi, mulţi vameşi şi păcătoşi şedeau la masă cu Iisus şi cu ucenic i i 
Lui. Că erau mulţi şi-I urmau 1 1 . (16) Iar cărturarii şi fariseii , văzându-L că 
mănâncă împreună cu vameşii şi păcătoşii, ziceau către ucenicii Lui : De 
ce mănâncă şi bea învăţătorul vostru cu vameşii şi păcătoşii? (17) Dar , 
auzind, Iisus le-a zis: Nu cei sănătoşi au nevoie de doctor 1 2 , ci cei b o l n a v i . 
N-am venit să chem pe cei drepţi, ci pe păcătoşi la pocăinţă. 

(2,13-14) Matei 9, 9 / Luca 5, 27-28 (2, 15) Matei 9 , 1 0 / Luca 5, 29 (2,16) Matei 9 ,11 
(2, 17) Matei 9,12-13; 18,11 / Luca 5, 31-32; 19 ,10 / 1 Timotei 1 , 1 5 

Domnul, după ce a săvârşit minunea cea cu slăbănogul, „iese la m a r e " , 
poate vrând să stea deoparte; dar mulţimile aleargă iarăşi după El, ca tu să 
înveţi că pe cât fugi de slavă, pe atâta ea vine după tine, iar de vei u m b l a tu 

arată şi se descoperă din cele din lăuntrul sufletului în chip nematerial, deodată şi pe 
neaşteptate. Pentru că «împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru» (Luca 17, 21). 
Ea nu se nădăjduieşte pe temeiul unor chipuri, nici nu vine prin judecăţi pe temeiul 
cuvântului lui Hristos şi prin păzirea lui, ci se descoperă din lăuntrul chipului cugetării 
celei ascunse, fără o cauză anumită, fără o cercetare a lui. Pentru că cugetarea nu află în 
ea vreo materie. Tâlcuirea acestora: Cea dintâi cunoaştere se naşte din cercetarea continuă 
şi din învăţătura sârguincioasă; a doua, din buna vieţuire şi din cugetarea credincioasă; 
iar a treia s-a rânduit numai pe seama credinţei. Pentru că în ea încetează cunoştinţa şi 
faptele iau sfârşit şi întrebuinţarea simţurilor ajunge de prisos. Deci pe cât se coboară 
cunoştinţa între aceste hotare, pe atâta se cinsteşte. Şi cu cât se coboară mai mult, c u atât 
se cinsteşte mai mult. Şi când ajunge la pământ şi la cele pământeşti, cunoştinţa stăpâneşte 
peste toate şi în afară de ea orice lucru este neluat în seamă şi zadarnic. Iar când sufletul 
îşi înalţă vederea în sus şi-şi desfăşoară înţelesurile în cele cereşti şi doreşte cele ce nu 
pot fi văzute cu ochii şi nu sunt în puterea trupului, atunci toate se susţin prin credinţă. 
Fie ca Domnul Iisus Hristos să ne-o dăruiască nouă pe aceasta şi să fie binecuvântat în 
vecii vecilor! Amin" (Filocalia românească, Cuvântul LXVI: Despre alte chipuri şi înţelesuri 
ale cunoaşterii de diferite feluri, voi. 10, ed. IBMBOR, Bucureşti, 1981, pp. 339-341). 

l L în ediţia de la 1805, în loc de „i-a zis: Urmează-Mi! Iar el, sculându-se, I-a urmat", 
se găseşte „i-a zis: Vino după Mine! Iar el, sculându-se, a mers după Dânsul". 

1 1 în ediţia de la 1805, în Ioc de „şi-I urmau", se găseşte „şi mergeau după El" . 
1 2 în ediţia de la 1805, în loc de „Nu cei sănătoşi au nevoie de doctor", se găseşte 

„Nu trebuieşte celor sănătoşi doctor". 
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după dânsa, ea fuge de tine. Precum şi Domnul fugea la mare şi iarăşi 
norodul mergea după El; însă şi de acolo a fugit El şi trecând de acolo, l-a 
vânat pe Matei. Căci cel numit acum „Levi" de către Evanghelistul Marcu, 
este Matei, căci două nume avea. Deci, Luca şi Marcu îl numesc Levi, 
acoperindu-i numele; iar el însuşi [Matei] nu s-a ruşinat să se vădească pe 
sine, căci şi zice: „Şi plecând Iisus de acolo, a văzut un om care şedea la 
vamă, cu numele Mate i " (Matei 9,9}. Deci tot aşa şi noi să nu ne ruşinăm a 
ne mărturisi păcatele noastre. 

Şi Levi „şedea la vamă", precum se pare, cerând ceva de la cineva, 
sau luând seama, sau altceva făcând, din cele ce obişnuiau vameşii a face 
când luau vamă. Şi atâta trezvie şi bună cunoştinţă a arătat Matei, încât a 
lăsat toate şi „I-a urmat" lui Hristos. Şi a poftit pe mulţi la ospăţ, arătân-
du-şi bucuria pentru chemarea ce i-a făcut-o Hristos. 

Iar fariseii II învinuiesc pe Hristos, pe ei înşişi socotindu-se ca şi cum ar 
fi curaţi. Dar Domnul zice: „«Nu am venit să chem pe cei drepţi», adică pe 
voi, care singuri vă faceţi «drepţi»" - căci cu ironie zice aceasta - , „«ci pe cei 
păcătoşi». Şi-am venit să-i chem ca să nu rămână «păcătoşi», ci la «pocăinţă» 
să se întoarcă". Căci ca să nu socoteşti că numai îi cheamă pe păcătoşi, dar 
[cu] nimic nu-i face mai buni pe ei, adaugă aceasta: „la pocăinţă". 

2, 18-20: Ucenici i lui loan şi ai fariseilor posteau şi au venit şi I-au 
zis Lui: D e ce ucenici i lui loan şi ucenicii fariseilor postesc, iar ucenicii 
Tă i nu postesc? (19) Şi I isus le-a zis : Pot, oare, prietenii mirelui să 
postească, cât timp este mirele cu e i? 1 3 Câtă vreme au pe mire cu ei, nu 
pot să postească. (20) Dar vor veni zile, când se va lua mirele de la ei şi 
atunci vor posti întru acele zile. (2,18) Matei 9, l i , 14/ Luca 5,33 

(2, m Isaia 62, 5 / Matei 9,14-15/ Luca 5, 34 / loan 3, 29 (2, 20) Matei 19,15 / Luca 5, 35 

Şi ucenicii lui loan nefiind de săvârşit [desăvârşiţi], petreceau întru 
obiceiurile iudaiceşti. Drept aceea vin oarecare către Hristos, aducându-i 
şi pe aceştia spre pildă şi învinuindu-L pentru că ucenicii Săi nu posteau 
deopotrivă cu dânşii. Iar El le spune: „Acum «Mire» sunt Eu şi se cuvine 
să fie veseli şi să nu postească, iar când Mă voi duce din viaţa aceasta, 
atunci în ispite vor cădea şi vor posti şi se vor necăji [mâhni]". 

Iar „ M i r e " Se numeşte pe Sine nu numai pentru că sufletele cele 
feciorelnice le face mirese ale Sale, ci şi pentru că vremea Venirii Lui celei 
dintâi nu este spre plângere şi întristare celor care cred întru Dânsul, nici 

1 3 In ediţia de la 1805, în loc de „Pot, oare, prietenii mirelui să postească, cât t imp 
este m i r e l e cu e i?" , se găseşte „Pot, oare, fiii nunţii să postească, până când este mire 
cu d â n ş i i ? " 
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osteneli nu are, ci cu lesnire şi fără de lucrurile Legii, prin Botez ne odihneşte 
pe noi. Căci ce osteneală cere a ne boteza noi? însă prin acest lucru lesnicios, 
mântuire aflăm. 

Iar „fii ai n u n ţ i i " sunt Apostolii, fiindcă ei se învrednicesc de bucur ia 
Domnului şi sunt părtaşi a tot binele ceresc şi a toată îndulcirea. 

Dar şi aşa să înţelegi: că tot omul, când lucrează fapta cea bună, es te 
„fiu al nunţ i i " , deci cât are cu sine pe Mirele Hristos, nu posteşte, adică 
nu arată lucrurile pocăinţei; căci, cum ar arăta lucruri de pocăinţă cel c e 
nu greşeşte? Iar când se va lua de la el Mirele Hristos, căzând el în păca t , 
atunci posteşte şi se pocăieşte, ca să vindece păcatul. 

2,21-22: Nimeni nu coase la haină veche petic dintr-o bucată de s t o f ă 
nouă, iar de nu, peticul nou va trage din ha ina veche şi se va face o 
ruptură şi mai rea. (22) Nimeni , iarăşi, nu p u n e vin nou în b u r d u f u r i 
vechi, iar de nu, vinul nou sparge burdufuri le şi v inul se varsă şi b u r d u 
furile se strică; încât vinul nou trebuie să f ie în burdufur i noi . 

(2, 21) Matei 9 ,16 / Luca 5 ,36 (2, 22) Matei 9 ,17 / Luca 5, 37-38 

„După cum, dacă se va pune «petic nou» la «haină veche», o sparge p e 
acesta cu tăria sa 1 4 ; iar «vinul nou», cu fierbinţeala sa, «sparge burdufur i le» 
vechi, aşa şi ucenicii Mei, încă nu s-au făcut tari. Deci dacă îi vom îngreuna 
pe dânşii, îi vom vătăma, că sunt asemenea hainelor celor vechi, pentru 
neputinţa cunoştinţei lor. Drept aceea nu se cuvine să le punem lor porunca 
cea grea a postirii". 

Sau înţelege şi aşa: ucenicii lui Hristos, „ n o i " fi ind, nu pot s lu j i 
obiceiurilor şi legilor celor „vechi". 

2,23-28: Şi pe când mergea El într-o sâmbătă prin semănături, ucenic i i 
Lui, în drumul lor, au început să smulgă spice 1 5 . (24) Şi fariseii î i z iceau: 
Vezi, de ce fac sâmbăta ce nu se cuvine? (25) Şi Iisus le-a răspuns: A u 
niciodată n-aţi citit ce a făcut David, când a avut n e v o i e 1 6 şi a f lămânzit , el 
şi cei ce erau cu dânsul? (26) Cum a intrat în casa lui Dumnezeu, în z i le le 
lui Abiatar arhiereul, şi a mâncat pâinile puneri i înainte, pe care n u se 

1 4 Din pricină că ţesătura nouă are urzeală din fire tari şi noi, va face ruptură mai 
mare deoarece haina veche are un material învechit şi slab. Aşadar atunci când se va 
trage de peticul cel nou cusut de haina veche, peticul, prin tăria sa, va rezista întreg, însă 
va rupe din materialul cel vechi al hainei şi astfel spărtura de pe urmă va fi mult mai 
mare decât cea dintru început. 

1 5 In ediţia de la 1805, în loc de „ucenicii Lui, în drumul lor, au început să smulgă 
spice", se găseşte „şi au început ucenicii a face cale smulgând spicele". 

1 6 In ediţia de la 1805, în loc de „a avut nevoie", se găseşte „a avut lipsă". 
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cuvenea să le mănânce decât numai preoţii, şi a dat şi celor ce erau cu el? 
(27) Şi le zicea lor: Sâmbăta a fost făcută pentru om, iar nu omul pentru 
sâmbătă. (28) Astfel că Fiul Omului este domn şi al sâmbetei 1 7 . 

(2, 23) Deuteronom 23,25 / Matei 12,1 / Luca 6,1 (2, 24) Ieşire 20,10 / Matei 12, 2 / 
Luca 6, 2 / loan 5 ,10 (2, 25) 1 Regi 21, 3-5 / Matei 12, 3 / Luca 6, 3 (2, 26) Ieşire 29, 32-33 / 

Levitic 8, 31; 24, 9 / 1 Regi 21, 6 / Matei 12, 4 / Luca 6, 4 (2, 27-2S) Matei 12, 8 / Luca 6, 5 

Ucenicii Domnului „smulg spicele", ca unii care nu mai obişnuiau să 
trăiască după Legea cea Veche. Iar fariseii, mâniindu-se, Hristos le închide 
gura spunându-le cele despre David, care atunci când „a avut l ipsă" [,,a 
avut nevoie"] a călcat Legea, în vremea lui Abiatar arhiereul. Că fugind 
Proorocul David de la faţa [dinaintea] lui Saul (1 Regi 21), a venit la arhiereul 
acela şi l-a amăgit că este trimis de împărat la o trebuinţă de nevoie a 
oştilor, când şi pâinile punerii înainte le-a mâncat - şi sabia lui Goliat, care 
era afierosită Domnului a luat-o. Şi douăsprezece erau pâinile acelea 1 8 , şi 
în fiecare zi se puneau înainte pe masă, şase de-a dreapta şi şase de-a 
stânga (Ieşire 25, 30). 

însă unii iscodesc de ce Evanghelistul îl numeşte Abiatar pe arhiereu, 
iar Cartea Regilor îl numeşte pe acesta Abimelec (1 Regi 21, 1-2). Este cu 
putinţă a zice că acesta se poate să fi avut două nume: şi Abiatar şi Abimelec 
numindu-se. Sau, în alt fel înţelege: Cartea Regilor spune că era atunci preot 
Abimelec, iar Evanghelistul spune că era arhiereu Abiatar, drept aceea 
acestea nu sunt potrivnice, adică Abimelec era preot, iar Abiatar, arhiereu. 

însă înţelege [pricepe] şi după înalta înţelegere, că ucenicii lui Hristos 
în ziua „ s â m b e t e i " , adică întru odihna sufletelor (că „ s â m b ă t a " se 
tâlcuieşte odihnă), aşadar când au odihnă din partea patimilor, nefiind 
luptaţi de diavol, atunci fac „cale", adică se fac povăţuitori şi ai altora 
spre fapta cea bună, smulgând şi dezrădăcinând toate cele care răsar din 
pământ şi din nălucirea cea de jos. Căci de nu va înceta cineva mai întâi a 
săvârşi patimile şi nu se va pune [statornici] însuşi întru linişte, nu se face 
altora „cale", nici povăţuitor spre lucrul bun nu se va face. 

1 7 în ediţia de la 1805, versetul 28 este: „Drept aceea, Domn este Fiul Omului şi al 
sâmbetei". 

, s [1805] Despre aceste pâini losif Flaviu spune că erau înşirate pe masă şase de o 
parte şi şase de cealaltă şi închipuiau crugul celor douăsprezece zodii. 
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CAPITOLUL 3 

Vindecarea celui cu mâna uscată şi alte vindecări. 
Alegerea celor doisprezece Apostoli. Păcatul împotriva Sfântului Duh. 

Mama şi fraţii lui Iisus1 

3, 1-5: Şi iarăşi a intrat în sinagogă. Şi era acolo un om având m â n a 
uscată. (2) Şi îl pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca sâmbăta , ca 
să-L învinuiască 2 . (3) Şi a zis omului care avea mâna uscată: R id ică - te în 
mijloc! (4) Şi a zis lor: Se cuvine, sâmbăta, a face b i n e sau a face r ă u , a 
mântui un suflet sau a-1 pierde? Dar ei tăceau; (5) şi privindu-i pe e i cu 
mânie şi întristându-Se de învârtoşarea inimii lor 3 , a zis omului : î n t i n d e 
mâna ta! Şi a întins-o, şi mâna lui s-a făcut sănătoasă 4 . 

(3, V Matei 12, 9 / Luca 6, 6 (3, 2) Psalm 36, 32 / Luca 13 ,14 ; 14,1-3 (3, 3-4) Pilde 27, 22 / 
Matei 12,12-13 / loan 5 ,10 (3, 5) 3 Regi 13, 6 / Matei 12,12-13 / loan 5 ,10 

Fiind ucenicii Săi prihăniţi [învinuiţi] de iudei că smulgeau spice 
sâmbăta, Domnul a astupat gura prihănitorilor şi prin pilda lui David . 
Dar acum şi mai mult ruşinându-i pe ei, face minunea, arătând că p e cât 
nu a greşit El însuşi lucrând în zi de sâmbătă şi minune arătând, pe atât 
nici ucenicii Săi nu greşesc smulgând spicele în zi de sâmbătă. 

Deci, de este lucru rău a face minune, cu adevărat este lucru rău şi a 
lucra cele de nevoie sâmbăta; dar a face minuni pentru mântuirea omului , 
este lucru dumnezeiesc şi nu calcă Legea cel ce nu lucrează vreun rău 
sâmbăta. Drept aceea, pentru aceasta îi şi întreabă pe dânşii de se cuvine a 
face bine, ruşinându-i pe ei pentru că-L opresc de la a face bine. 

Şi „uscată" are mâna cea dreaptă tot cel care nu săvârşeşte lucrurile 
părţii celei drepte şi către care zice Hristos: , ,«Ridică-te», adică scoală-te 
din păcat şi stai «în mij loc», adică în «mij locul» faptelor celor b u n e ! " 
Căci toată fapta cea bună mijlocime [„mij loc"] este, care nu se pleacă nici 
la lipsire, nici la covârşire. Deci, atunci când va sta în mijlocime [„în 
mi j loc"] , se va face sănătoasă mâna lui, adică aşa cum era la început, căci 

1 In ediţia de la 1805, titlul capitolului este: „Pentru cel ce avea mâna uscată. Pentru 
alegerea Apostolilor. Pentru mamă şi pentru fraţi". 

2 în ediţia de la 1805, în loc de „învinuiască" , se găseşte „ v i n u i a s c ă " . 
3 în ediţia de la 1805, în loc de „de învârtoşarea inimii l o r " , se găseşte „ p e n t r u 

împietrirea inimii lor" . 
4 în ediţia de la 1805, în loc de „şi m â n a lui s-a făcut s ă n ă t o a s ă " , se găseşte „şi a 

venit m â n a lui la starea cea dintâi, sănătoasă ca şi cea la l tă" . 
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vezi ce zice Evanghelistul că „a venit mâna lui la starea cea dintâi". Pentru 
că a fost vreme când aveam sănătoase „mâinile" , adică lucrarea faptei 
bune, atunci când încă nu fusese [săvârşită] călcarea poruncii; iar după ce 
s-a întins mâna noastră la rodul cel oprit, de atunci s-a uscat către lucrarea 
binelui. Deci iarăşi se va aşeza [mâna noastră] „la cea dintâi" sănătate, 
când vom sta în mijlocimea [„în mij locul"] faptelor celor bune. 

3, 6-12: Şi ieşind, fariseii au făcut îndată sfat cu irodienii împotriva 
Lui, ca să-L piardă. (7) Iisus, împreună cu ucenicii Lui, a plecat înspre 
mare şi mulţime multă din Galileea şi din Iudeea L-a urmat. (8) Din 
Ierusalim, din Idumeea, de dincolo de Iordan, dimprejurul Tirului şi 
Sidonului , mulţime mare, care, auzind câte făcea, a venit la El. (9) Şi a zis 
ucenicilor Săi să-I fie pusă la îndemână o corăbioară, ca să nu-L îmbul
zească mulţ imea 5 ; (10) fiindcă vindecase pe mulţi, de aceea năvăleau 
asupra Lui, ca să se atingă de El toţi câţi erau bolnavi 6 . (11) Iar duhurile 
cele necurate, când îl vedeau, cădeau înaintea Lui şi strigau, zicând: Tu 
eşti Fiul lui Dumnezeu. (12) Şi El le certa mult ca să nu-L dea pe faţă 7 . 

(3,6) Matei 1 2 , 1 1 ; 22,15 / loan 10, 39 (3, 7) 3 Regi 4, 34 / Matei 4, 25; 12,15 / Luca 6,17 / 
loan 6 ,1 (3, S) Matei 4, 25 (3, 9) Luca 5, 3 (3, 10) Matei 14, 36 (3,11) Matei 16,16 / 

Marcu 1,34 / Luca 4 ,41 (3,12) Matei 12,16 / Marcu 5,43 

Cine erau „irodienii"? Sau ostaşii lui Irod, sau un oarece eres nou răsărit, 
care dogmatisea [învăţa] că Irod este Mesia, pentru că la el s-a sfârşit domnia 
împăraţilor evrei. Căci proorocia lui Iacov spunea că atunci când va lipsi 
stăpânitor din Iuda, atunci va veni Hristos (Facere 49,10). Deci, fiindcă în 
vremea lui Irod nu mai era nici un stăpânitor iudeu, ci el stăpânea, care era 
de altă seminţie (căci era idumeu), unii au socotit că el este Hristos şi din 
această pricină au plăsmuit acest eres. Deci aceştia se ispiteau „să-L piardă" 
pe Domnul. Iar Dânsul „a plecat" de acolo, fiindcă nu sosise încă vremea 
Patimii şi se duce de la cei nemulţămitori, ca multora să facă bine, căci mulţi 
s-au dus după El şi i-a vindecat pe ei. Dar şi cei din Tir şi din Sidon, de alt 
neam fiind, se foloseau de [la] El, iar neamul Său îl gonea; aşa că nici un 
folos nu este de la rudenii, de nu au nărav [obicei] bun. Şi cei de alt neam 
veneau la El de departe, iar iudeii, la care venise El, îl goneau. 

Vezi încă şi neiubirea Lui de slavă, că pentru a nu-L împresura pe El 
noroadele, cere o „corăbioară" pentru ca intrând într-însa, neîmpresurat 
să se păzească. 

5 în ediţia de la 1805, versetul 9 este: „Şi a zis ucenici lor Săi ca să stea corăbioară 
a p r o a p e de El, ca să nu-L împresoare pe El n o r o d u l " . 

6 în ediţia de la 1805, în loc de „câţi erau b o l n a v i " , se găseşte „câţi aveau bătăi" . 
7 în ediţia de la 1805, în loc de „să nu-L dea pe faţă", se găseşte „să nu-L facă arătat". 
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Iar „bătăi" numeşte bolile, căci cu adevărat bolile prea folositoare n e 
sunt, Dumnezeu bătându-ne precum tatăl pe fiii săi (Apocalipsa 3 , 1 9 ) . 

încă să înţelegi că „irodienii" , adică cei trupeşti şi îngroşaţi, vo iesc 
să-L ucidă pe Hristos, pentru că „Irod" se tâlcuieşte „de t rup" . 

Şi vin după Hristos cei care au ieşit din casele lor şi din patriile lor, 
adică din dragostele cele către trup. Drept aceea „bătăi le" [bolile] se vindecă 
- adică păcatele, precum unele care mustră prin „bătă i " conştiinţa - şi 
duhurile cele necurate sunt gonite [alungate]. 

Şi ia aminte că Iisus porunceşte ucenicilor Săi ca să ţină aproape de El 
„corăbioară", din pricina noroadelor, ca să nu-L „ împresoare" [ „ î m b u l 
zească"] pe Dânsul. Iar „corăbioară" în care stă Iisus arată că El es te 
Cuvântul Cel dintru noi, care porunceşte ca să stea lângă El „corăb ioară" 
noastră, adică trupul, şi să nu intre în turburarea lucrurilor vieţii, ca să 
nu-L „împresoare" [„îmbulzească"] pe Hristos Cel Ce este întru noi [întru 
inima noastră] „mulţ imea" , adică turburările lucrurilor. 

3 ,13-19 : Ş i S-a suit pe munte şi a chemat la S ine pe câţi a voit, şi a u 
venit la El. (14) Ş i a rânduit pe cei doisprezece, pe care i-a numit Apostol i , 
ca să f ie cu El şi să-i trimită să propovăduiască, (15) şi să aibă putere să 
vindece boli le şi să alunge demonii . (16) Dec i a rânduit pe cei do i spre 
zece: pe Simon, căruia i-a pus numele Petru; (17) pe Iacov al lui Z e v e d e u 
şi pe loan, fratele lui Iacov, şi le-a pus lor n u m e l e Boanerghes , adică f i i 
tunetului 8 . (18) Şi pe Andrei , şi pe Filip, şi pe Barto lomeu, pe Mate i , şi 
pe Toma, şi pe Iacov al lui Alfeu, şi pe Tadeu, şi pe S i m o n C a n a n e u l , 
(19) şi pe Iuda Iscarioteanul, cel care L-a şi vândut. 

(3,13) Marcu 6, 7 / Luca 6,12-13 (3,14) Matei 10,1 / Luca 6,13; 9 , 1 
(3,16) Matei 10,2; 16,18 / loan 1,42 (3,17) Psalm 28, 3; 67, 34 (3,18-19) Matei 10, 3-4 

„S-a suit la m u n t e " ca să Se roage, căci fiindcă a făcut minuni, d u p ă 
arătarea minunilor Se roagă, învăţându-ne cu adevărat pe noi pe toţi că se 
cuvine să mulţămim lui Dumnezeu când ajungem a lucra vreun bine şi să 
credem cu adevărat că din puterea Lui s-a săvârşit acel bine. Sau face 
aceasta fiindcă voieşte să-i aleagă pe Apostoli, de aceea „Se s u i e " să S e 
roage, ca să învăţăm că atunci când voim să hirotonim pe cineva se cuvine 
mai întâi să ne rugăm şi noi ca să ni se descopere nouă cel vrednic şi să n u 
ne împărtăşim cu fărădelegi străine. 

s [1805] După cum un fiu al fărădelegii este cel fără de lege şi fiu al pierzării, cel 
pierdut şi fiu al păcii, cel paşnic, aşa şi fii ai tunetului sunt cei ce tună; că în chipul 
tunetului din cer, tare au tunat aceştia dogmele cele bogosloveşti [învăţăturile cele despre 
Dumnezeu]: Iacov, nescris, iar loan în scris. Iar cuvântul acesta „Boanerghes" este evreiesc, 
precum şi „Chifa" (după Zigaben). 
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încă şi pe Iuda îl alege Domnul a fi Apostol, ca să [ne] învăţăm că 
Dumnezeu nu Se întoarce de la nici un om din pricina răutăţii ce va să 
facă, ci, pentru fapta bună care este acum în el, îl învredniceşte de cinste, 
deşi ştie că mai apoi se va face vas al răutăţii. 

Şi numără numele Apostolilor, pentru ca să fie cunoscuţi [arătaţi] 
adevăraţii Apostoli, din pricina apostolilor mincinoşi. 

Iar „fii ai tunetului" îi numeşte pe fiii lui Zevedeu, ca pe nişte mari 
propovăduitori şi preabogoslovi [preacuvântători de Dumnezeu]. 

3, 20-22: Şi a venit în casă, şi iarăşi mulţimea s-a adunat, încât ei nu 
puteau nici să mănânce 9 . (21) Şi auzind ai Săi, au ieşit ca să-L prindă, că 
ziceau: Şi-a ieşit din fire 1 ' 1. (22) Iar cărturarii, care veneau din Ierusalim, 
ziceau că are pe Beelzebul şi că, cu domnul demonilor, alungă demonii . 

(3, 20) Pilde 8, 34 / Marcu 6,31 (3,21) loan 7, 5; 10,10 (3, 22) Matei 9,34; 12,14 / Luca 11,15 

„Şi auzind ai S ă i " - poate cei ai Lui, poate cei dintru aceeaşi patrie 
sau şi fraţii Lui- , „au ieşit ca să-L pr indă" pe El, zicând că „nu-Şi este în 
f i re" , că adică are drac. Căci auzind că scoate dracii şi tămăduieşte bolile, 
din pizmă socoteau că are drac şi Şi-a ieşit din fire. Drept aceea voiau să îl 
prindă şi să-L lege ca pe un îndrăcit. întru acest chip socoteau despre 
Dânsul cei de aproape ai Lui. 

La fel ziceau şi cărturarii cei din Ierusalim că are drac şi, pentru că nu 
puteau grăi împotriva minunilor pe care le făcea [El], întru alt chip îl 
clevetesc, anume că face acestea cu ajutorul şi puterea dracilor. 

3,23-27: Şi chemându-i Ia S ine, le-a vorbit în pilde: Cum poate satana 
să a lunge pe satana? (24) Dacă o împărăţie se va dezbina 1 1 în sine, acea 
împărăţie nu mai poate dăinui 1 2 . (25) Şi dacă o casă se va dezbina în 
sine, casa aceea nu va mai putea să se ţină. (26) Şi dacă satana s-a sculat 
împotriva sa însuşi şi s-a dezbinat, nu poate să dăinuiască, ci are sfârşit. 
(27) D a r nimeni nu poate, intrând în casa celui tare, să-i răpească lucru
r i le 1 3 , de nu va lega întâi pe cel tare, şi atunci va jefui casa lui. 

(3, 23) Matei 9,34; 10,25; 12,24 / Luca 11,15 / loan 7,20; 8,48, 52; 10,20 (3,24) Matei 12,25 / 
Luca 11,17 (3, 26) Luca 11,18 (3,27) Isaia 49,24 / Matei 12, 29 / Luca 11,21 

Prin pilde, împotriva cărora nu se poate grăi împotrivă, îi surpă pe 
pizmătăreţii iudei. Căci [Hristos] zice: „Cum este cu putinţă ca drac să 

* în ediţia de la 1805, în loc de „nici să mănânce", se găseşte „nici pâine să mănânce". 
1 0 în ediţia de la 1805, în loc de „Şi-a ieşit din fire", se găseşte „Nu-Şi este în fire". 
1 1 în ediţia de la 1805, în versetele 23-26, în loc de „dezbina", se găseşte „împărţi". 
1 2 în ediţia de la 1805, în versetele 23-26, în loc de „dăinui", se găseşte „stea". 
1 3 în ediţia de la 1805, în loc de „lucrurile", se găseşte „vasele". 
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scoată pe draci? Precum vedem şi în case că acestea au bună temelie a tâ ta 
vreme cât vieţuiesc în pace cei ce locuiesc într-însele, iar de se vor împăr ţ i 
[dezbina, învrăjbi] cei ce sălăşluiesc într-însele, [casele] se strică. Şi c u m 
poţi să jefuieşti [răpeşti] «vasele» [«lucrurile»] celui mai tare, de nu-1 v e i 
lega mai întâi pe e l?" 

Iar ceea ce zice întru acest fel este [aşa se înţelege]: „tare" este diavolul , 
iar „vasele" [„lucrurile"] lui sunt oamenii care îl au pe diavol într-înşii . 

„Deci, de nu va lega mai întâi cineva pe diavolul şi-1 va surpa, c u m 
«vasele lui», adică pe cei îndrăciţi, îi va putea răpi de la el? Deci, de v r e m e 
ce Eu «răpesc vasele lui», adică îi slobozesc pe oameni de la diavoleasca 
patimă, cu adevărat mai întâi am legat şi am surpat pe diavoli şi, d e c i , 
sunt vrăjmaş al lor. Cum, dar, ziceţi voi că am pe Beelzebul, adică s u n t 
prieten al dracilor şi prin vrăjitorie scot dracii?" 

3,28-30: Adevărat grăiesc vouă că toate vor fi iertate fii lor oameni lor , 
păcatele şi hulele câte vor fi hulit; (29) dar cine va huli împotriva D u h u l u i 
Sfânt nu are iertare în veac, ci este vinovat de osânda veşnică 1 4 . (30) P e n t r u 
că ziceau: Are duh necurat. 

(3, 28-30) Matei 12, 31-33 / Luca 8,19; 12 ,10 / Evrei 10, 26 / 1 loan 5 , 1 6 

Una ca aceasta zice aici: „Orice păcate fac oamenii , poate vor putea şi 
a se dezvinovăţi cu ceva şi a se învrednici de iertare, Dumnezeu p o g o -
rându-Se neputinţei oamenilor". Adică, numindu-L pe Domnul „ m â n c ă -
cios şi băutor de vin, prieten al vameşilor şi al păcătoş i lor" (Matei 11,19; 
Luca 7,34), pentru aceasta se vor învrednici de iertare. Dar când II văd p e 
El că face minuni preaslăvite şi hulesc pe Duhul Sfânt, adică minuni le 
care se fac prin Sfântul Duh, atunci cum vor dobândi iertare de nu se v o r 
pocăi? Căci, dacă se sminteau pentru cele ale trupului Său, chiar de n u s-
ar fi pocăit, ar fi fost iertaţi, smintindu-se ei ca nişte oameni. Dar c â n d îl 
vedeau pe Dânsul făcând lucrurile lui Dumnezeu şi iarăşi huleau, c u m 
vor putea fi iertaţi, nepocăiţi rămânând ei? 

3, 31-35: Şi au venit mama Lui şi fraţii Lui şi, stând afară, au t r i m i s 
la El ca să-L cheme. (32) Iar mulţimea şedea împre jurul Lui. Şi I-au z i s 
unii : Iată mama Ta şi fraţii Tăi şi surorile Tale sunt afară. Te caută. (33) 
Şi, răspunzând lor, le-a zis: Cine este mama M e a şi fraţii Mei? (34) Ş i 
privind pe cei ce şedeau în jurul Lui, a zis: Iată m a m a M e a şi fraţii M e i . 

1 4 în ediţia de la 1805, în loc de „este vinovat de osânda veşnică", se găseşte „este 
vinovat judecăţii de veci". 
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(35) Că oric ine va face voia lui Dumnezeu, acesta este fratele Meu şi 
sora Mea şi mama Mea . (3,31) Matei 12,46 / Luca 8,19 

(3, 32-35) Psalm 100, 6 / Matei 12, 47-50 / Luca 8, 20-21 / loan 15,14 / Evrei 2,11 

„Fraţi i" Domnului , pizmuindu-L, au venit să-L prindă pe El, ca pe un 
ieşit din fire şi îndrăcit, iar Maica, poate de patima iubirii de slavă fiind 
ţinută, a venit să-L smulgă pe El de la învăţătură şi să arate mulţimilor că 
pe Cel pe Care dânşii îl priveau cu atâta minunare, în aşa fel II cârmuieşte, 
încât şi de la învăţătură îl trage. 

Deci Domnul răspunde că „nimic nu-i va folosi Mamei Mele că M-a 
născut, de nu va avea şi alte fapte bune. Aşijderea, nici fraţilor Mei nu le 
va folosi rudenia cu Mine, căci aceia sunt cu adevărat rudenii ale Mele 
care fac voia lui Dumnezeu" . Dar Domnul nu zice aceasta lepădându-se 
de Maica Sa, ci arătând că nu pentru că numai L-a născut va fi vrednică de 
cinste, ci şi pentru toate celelalte fapte bune; că dacă pe acelea nu le va 
avea, alţii mai întâi vor fi cinstiţi ca rudenii 1 5 . 

i 

1 ? Vezi tâlcuirile de la Matei 12, 46 şi 12, 47-50, precum şi notele acestora. 
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CAPITOLUL 4 

Felurite pilde despre împărăţia Cerurilor. 
Potolirea furtunii de pe mare1 

4,1-2": Şi iarăşi a început Iisus să înveţe, lângă mare, şi s-a adunat la 
El mulţime foarte multă 2 , încât El a intrat în corabie şi şedea pe m a r e , 
iar toată mulţ imea era lângă mare, pe uscat. (2) Şi-i învăţa multe în p i l d e 3 . 

(4,1-2") Matei 13,1-3 / Luca 8, 4 

Deşi s-a părut că a gonit-o [alungat-o] pe Maica Sa, dară însă iarăşi o 
ascultă pe ea, căci pentru dânsa iese [Se duce] lângă mare. Apoi [Iisus] şade 
[stă] în corabie pentru ca, avându-i pe toţi înaintea feţei Sale, întru auzirea 
tuturor să grăiască şi nimeni să nu fie dinapoi [să nu fie lăsat de o parte] , 

4,2 b -12: Şi în învăţătura Sa le zicea: (3) Ascultaţi: Iată, ieşi t-a semănătorul 
să semene. (4) Şi pe când semăna el, o sămânţă a căzut lângă cale şi păsările 
cerului 4 au venit şi au mâncat-o. (5) Şi alta a căzut pe loc pietros 5 , unde n u 
avea pământ mult, şi îndată a răsărit, pentru că nu avea pământ mult 6 . (6) Şi 
când s-a ridicat soarele, s-a veştejit 7 şi, neavând rădăcină, s-a uscat. (7) Altă 
sămânţă a căzut în spini, a crescut, dar spinii au înăbuşit-o 8 şi rod n-a dat. 
(8) Şi altele au căzut 9 pe pământul cel bun şi, înălţându-se şi crescând, au 
dat roade şi au adus: una treizeci, alta şaizeci, alta o sută. (9) Şi zicea: C i n e 
are urechi de auzit să audă. (10) Iar când a fost singur, cei ce erau lângă El, 
împreună cu cei doisprezece, îl întrebau despre pilde. (11) Şi le-a răspuns: 
Vouă vă e dat să cunoaşteţi 1 0 taina împărăţiei lui Dumnezeu, dar pentru cei 

' în ediţia de la 1805, titlul capitolului este: „Pentru pilda seminţei. Pentru certarea 
vântului şi a mării". 

2 în ediţia de la 1805, în loc de „ m u l ţ i m e f o a r t e m u l t ă " , se găseşte „norod m u l t " . 
3 în ediţia de la 1805, în loc de „mul te în p i l d e " , se găseşte „în p i l d e m u l t " . 
4 în ediţia de la 1805, în loc de „păsări le c e r u l u i " , se găseşte „ p ă s ă r i l e " . 
5 în ediţia de la 1805, în loc de „loc p ie t ros" , se găseşte „ p i e t r i ş " . 
6 în ediţia de la 1805, în loc de „ p ă m â n t m u l t " , se găseşte „ p ă m â n t a d â n c " . 
7 în ediţia d e la 1805, în loc de „şi când s-a r idicat soare le , s-a veş te j i t " , se găseşte 

„deci răsărind s o a r e l e , s-a păli t" . 
8 In ediţia de la 1805, în loc de „a crescut , d a r spini i au î n ă b u ş i t - o " , se găseşte „şi 

s-au înălţat spini i şi o au î n e c a t " . 
9 în ediţia de la 1805, în loc de „altele au c ă z u t " , se găseşte „alta a c ă z u t " . 
1 0 în ediţia de la 1805, în loc de „ v o u ă vă e d a t să c u n o a ş t e ţ i " , se găseşte „ v o u ă vi 

s-a dat a ş t i " . 
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de afară totul se face în pi lde" , (12) ca uitându-se, să privească şi să nu 
vadă, şi, auzind, să nu înţeleagă 1 2 , ca nu cumva să se întoarcă şi să fie iertaţi. 

(4, 3-6) Matei 13, 3-6 / Luca 8, 4-6 (4, 7) Matei 13, 7 / Luca 8, 7 (4, S) Facere 26,12 / Matei 13, 8 / 
Luca 8, 8 / loan 15, 5 / Coloseni 1, 6 (4, 9-10) Matei 11,15; 13,9-10 / Luca 8, 8-9 

14, 11) Matei 11, 25; 13,11; 16,17 / Luca 8,10 / 1 Corinteni 2,10; 5,12 / Coloseni 4, 5 / 
1 Tesaloniceni 4 ,12 / 1 Timotei 3, 7 (4, 12) Isaia 6, 9-10 / Ieremia 5, 21 / Matei 13,13-14 / 

Luca 8 ,10 / loan 12, 40 / Faptele Apostolilor 28, 26 / Romani 11, 8 

Pilda pentru sămânţă o spune întâi ca să-i facă pe ascultători mai cu 
luare-aminte. Căci, de vreme ce vrea să spuie că „sămânţa" este cuvântul, 
care de va „cădea" [ajunge] la cei care nu iau aminte, se strică, de aceea, 
mai înainte de altele spune: „Să se sârguiască ascultătorii să nu se asemene 
cu acel «pământ» care strică «sămânţa»" . 

Dar cine este „semănătorul"? însuşi Hristos, Care din şanurile cele 
părinteşti, din iubire de oameni şi smerindu-Se pe Sine, a ieşit nede-
părtându-Se [nedespărţindu-Se de Tatăl]. Şi a ieşit nu ca să ardă pământul 
cel blestemat şi inimile cele viclene, nici să taie „spini i" , ci ca „să semene" 
sămânţa. Şi a cui e „sămânţa"? Oare a lui Moise? Sau a Proorocilor? Nu. 
Ci a Sa, adică să propovăduiască Evanghelia Sa. Deci Acela „semăna", iar 
din seminţe una a căzut în suflet călcat de mulţi şi „păsările cerului", 
adică demonii care ţin [stăpânesc] văzduhul, „au mâncat" sămânţa; căci 
aşa sunt cei care voiesc să placă oamenilor, „cale" călcată de mulţi. Căci 
atunci când cineva toate le face ca să placă oamenilor, acesta este călcat de 
mulţi. 

însă vezi că nu spune „a aruncat-o pe cale", ci spune „a căzut". Căci 
cel ce seamănă, ca într-un pământ bun aruncă sămânţa, dar pământul, 
aflându-se rău, strică „sămânţa" - cuvântul adică. 

Iar unii cu bună plăcere înţeleg astfel: „a căzut lângă cale" arată că a 
căzut în inima necredincioasă. Căci „Cale" este Hristos (loan 14,6), iar „lângă 
ca le" sunt necredincioşii, cei ce sunt afară de „Cale", adică de Hristos. 

Iar alta cade în suflet pietros, adică în cei ce lesne o primesc, dar apoi 
o leapădă; aceştia sunt pietroşi, fiindcă puţină vreme sunt asemenea cu 
„Piatra" (1 Corinteni 10,4), adică asemenea lui Hristos, pentru că au primit 
cuvântul; dar pentru că numai puţină vreme îl primesc, apoi îl leapădă, 
nu mai sunt asemenea cu El. 

Iar alta a căzut în sufletul cu multe griji, că „spini " sunt grijile. 

" în ediţia de la 1805, în loc de „totul se face în pilde", se găseşte „toate în pilde le 
sunt lor". 

1 2 în ediţia de la 1805, în loc de „auzind, să nu înţeleagă", se găseşte „auzind să 
audă şi să nu înţeleagă". 
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Iar a patra [a căzut]„în pământul cel b u n " . Vezi, dar, că rare sunt c e l e 
bune şi puţini cei ce se mântuiesc, căci numai a patra parte a „ s e m i n ţ e i " 
se află [se arată] că s-a mântuit. 

Deci ucenicilor, care L-au întrebat îndeosebi, le spune: „Vouă vi s-a 
dat a şti tainele". Dar, oare, după alegere de sorţi şi după noroc unora s-a 
dat, iar altora nu? Să nu fie! Ci acelora s-a dat, care cer, că zice [ D o m n u l ] : 
„Cereţi şi vi se va da" (Matei 7, 7; Luca 11, 9). Iar pe ceilalţi i-a o r b i t 
Dumnezeu, ca să nu le fie lor spre mai mare osândă, de vor înţelege c e e a 
ce se cuvine, dar nu vor face. Şi dacă voieşti a cunoaşte şi în alt ch ip că 
Dumnezeu pe toţi i-a făcut a vedea ceea ce se cuvine, ascultă: a vedea e s t e 
de la Dumnezeu, iar a nu vedea, aceasta este a răutăţii lor. Căci D u m n e z e u 
văzători i-a zidit pe ei, adică i-a făcut cunoscători ai lucrului celui b u n . 
Dar ei nu văd, de voie închizând ochii lor, ca să nu se întoarcă şi să se 
îndrepteze [îndrepte], potrivnici făcându-se mântuirii şi sporirii lor. 

Este cu putinţă şi aşa a înţelege că Domnul grăieşte celorlalţi în p i l d e 
„ca uitându-se, să privească şi să nu vadă, şi, auzind, să nu î n ţ e l e a g ă " , 
[ca] nu cumva măcar dintru aceasta să se întoarcă şi să se îndrepte. 

4, 13-20: Şi le-a zis: N u pr icepeţ i 1 3 p i lda aceasta? D a r cum v e ţ i 
înţelege 1 4 toate pildele? (14) Semănătorul seamănă cuvântul 1 5 . (15) C e l e 
de lângă cale sunt aceia în care se seamănă cuvântul , şi, când î l a u d , 
îndată vine satana şi ia cuvântul cel semănat în in imi le lor 1 5 . (16) C e l e 
semănate pe loc pietros 1 7 sunt aceia care, când aud cuvântul, îl p r i m e s c 
îndată cu bucurie, (17) dar n-au rădăcină în ei, ci ţ in până la un t i m p 1 8 ; 
apoi când se întâmplă strâmtorare sau pr igoană 1 9 pentru cuvânt, î n d a t ă 
se smintesc. (18) Şi cele semănate între spini sunt cei ce ascultă c u v â n t u l , 
(19) dar grijile veacului 2 0 şi înşelăciunea bogăţiei şi poftele după ce le la l te , 

1 3 în ediţia de la 1805, în loc de „Nu pricepeţi", se găseşte „Au nu ştiţi". 
1 4 în ediţia de la 1805, în loc de „înţelege", se găseşte „cunoaşte". 
1 5 în ediţia de la 1805, în loc de „Semănătorul seamănă cuvântul", se găseşte „Cel 

ce seamănă, cuvântul seamănă". 
1 6 în ediţia de la 1805, în loc de „cel semănat în inimile lor", se găseşte „care este 

semănat întru inimile lor". 
1 7 în ediţia de la 1805, în loc de „loc pietros", se găseşte „pietriş". '•• 
1 8 în ediţia de la 1805, în loc de „în ei, ci ţin până la un timp", se găseşte „întru sine, 

ci sunt până la o vreme". 
" în ediţia de la 1805, în loc de „strâmtorare sau prigoană", se găseşte „strânsoare 

sau gonire". 
2 0 In ediţia de la 1805, în loc de „grijile veacului", se găseşte „grijile veacului acestuia". 
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pătrunzând în ei, înăbuşă cuvântul şi îl fac neroditor 2 1 . (20) Iar cele 
semănate pe pământul cel bun sunt cei ce aud cuvântul şi-1 primesc şi 
aduc roade: unul treizeci, altul şaizeci şi altul o sută. 

(4,13) Matei 13,18 / loan 3,10,12 (4,14-15) Matei 13,18-19 / Luca 8,11-12 
(4,16) Isaia 42, 20 / Iezechiil 33,31 / Matei 13, 20 / Luca 8,13 

(4,17-20) înţelepciune 8,18 / Matei 13, 21-23 / Luca 8,13-15; 12,15 / 1 Timotei 6,9 

Sunt trei cete ale celor care pierd cuvântul: cei „de lângă cale", care 
nu iau aminte la el; cei „de pe loc pietros", adică cei împuţinaţi cu sufletul; 
cei dintre „spini" , adică cei care se desfătează. 

Şi cei care au primit şi au păzit „sămânţa" [cuvântul], tot în trei cete 
se împart : căci unii aduc roadă „o sută" - cei ce au viaţă de săvârşit 
[desăvârşită] şi prea înaltă; alţii „şaizeci" - cei ce sunt de mijloc; iar alţii 
„ tre izeci" - adică puţine, însă şi aceştia după putere aduc. Adică unii sunt 
feciorelnici şi pustnici, alţii care petrec întru adunare şi viaţă de obşte, iar 
alţii sunt mirenii şi cei care petrec [vieţuiesc] întru însurare [căsătorie], 
însă Domnul pe toţi aceştia îi primeşte ca pe cei ce aduc „roadă", şi har fie 
iubirii Sale de oameni! 

4, 21-23: Şi le zicea: Se aduce oare făclia ca să f ie pusă sub obroc sau 
sub pat? Oare nu ca să fie pusă în sfeşnic? (22) Căci nu e nimic ascuns ca 
să nu se dea pe faţă; nici n-a fost ceva tăinuit, decât ca să vină la arătare. 
(23) Cine are urechi de auzit să audă 2 2 . (4,21) Matei 5 ,15 / Luca 8,16 

(4, 22) Matei 10,26 / Luca 8,17; 12, 2 (4, 23) Matei 11,15; 13,9; 25, 30 / 
Marcu 4,9; 7,16 / Luca 8, 8; 14, 35 / Apocalipsa 2, 7; 3, 6; 13, 9 

Aici îi sfătuieşte pe Apostoli să fie cu viaţa şi cu traiul străluciţi, căci 
zice Domnul: „Precum «făclia» se pune ca să lumineze, aşa şi viaţa noastră 
de toţi va să fie privită şi toţi se vor uita la ea. Deci, sârguiţi-vă a avea viaţă 
bună, căci nu staţi în ungher [colţ], ci sunteţi la lumină, iar lumina nu se 
ascunde «sub pat», ci se pune «în sfeşnic» să lumineze [tuturor]. Dar şi 
fiecare dintre voi este lumină şi este dator a se pune «în sfeşnic», adică 
întru înălţimea petrecerii [vieţuirii] după [voia lui] Dumnezeu, ca şi altora 
să poată lumina. Iar nu «sub obroc», adică sub lăcomia pântecelui şi sub 
sârguinţa pentru bucate, şi nici «sub pat» - adică sub odihnă. Căci nimeni, 
sârguindu-se pentru bucate [hrană] şi poftind odihnă, nu poate a fi lumină 
care să lumineze tuturor, prin a sa viaţă. Căci nu este ceva tăinuit care să 
nu se vădească, ori de va face ceva bun, ori rău, întru ascuns, se va arăta 

2 1 în ediţia de la 1805, în loc de „pătrunzând în ei, înăbuşă cuvântul şi îl fac 
neroditor", se găseşte „intrând, îneacă cuvântul şi îl fac fără de rod". 

2 1 în ediţia de la 1805, în loc de „Cine are urechi de auzit să audă", se găseşte „De 
are cineva urechi de auzit, audă". 
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[vădi] şi aici, şi cu mult mai vârtos în veacul cel viitor [cu prisosinţă î n 
veacul ce va să v i e ] " . Căci oare ce era mai tăinuit decât Dumnezeu? Dar ş i 
El, [cu adevărat,] S-a arătat în trup. 

4, 24-25: Şi le zicea: Luaţi seama la ce auziţi: Cu ce măsură măsuraţ i , 
vi se va măsura; iar vouă celor ce ascultaţi, vi se va da şi vă va pr i sos i 2 3 . 
(25) Căci celui ce are i se va da; dar de la cel ce nu are, şi ce are i se va l u a 2 4 . 

(4,14-15) Matei 7,2; 13,12-23; 25 ,29 / Luca 6 ,38 ; 8 ,18 ; 19, 26 

Spre trezvie îi deşteaptă pe ucenici: „Luaţi aminte ca din cele ce auziţ i 
că sunt zise de Mine, nimic să nu vă scape. Căci «cu ce măsură v e ţ i 
măsura», cu aceea «se va măsura vouă», adică după câtă măsură de luare 
aminte veţi aduce, atâta folos vi se va da. Pentru că dacă ascultătorul ia 
aminte cu osârdie şi cu tindere [neîncetat], îi dă şi Dumnezeu folosinţă 
multă. Iar de se va slăbănogi, pe potrivă îi va fi şi dobânda folosinţei, căci 
cel ce are osârdie şi nevoinţă, i se va da lui şi folosinţă. Iar cel ce n u are 
osârdie şi nevoinţă, şi cea ce i se pare că are se va lua de la el. Că din pri 
cina lenevirii se stinge şi acea mică scânteie pe care o avea la început , 
după cum, prin osârdie, [mai tare] se aprinde" 2 5 . 

4,26-29: Şi zicea: Aşa este împărăţia lui Dumnezeu, ca un om care aruncă 
sămânţa în pământ, (27) şi doarme şi se scoală, noaptea şi ziua, şi sămânţa 
răsare şi creşte, cum nu ştie el. (28) Pământul rodeşte de la sine: mai întâi 

2 3 în ediţia d e la 1805, în loc de „vi se va măsura; iar vouă celor ce ascultaţi, vi 
se v a da şi v ă v a prisosi", se găseşte „se va măsura vouă, şi s e v a adăugi vouă, 
celora ce auziţi". 

2 4 în ediţia de la 1805, în loc de „dar de la cel ce nu are, şi ce are i se v a lua", se 
găseşte „iar cel ce nu are, şi ce are i se va lua de la dânsul". 

2 5 Aici Sfântul Grigorie Sinaitul ne învaţă astfel: „Trebuie să înşirăm aici şi 
ostenelile, şi durerile lucrării şi să înfăţişăm limpede cum trebuie săvârşită fiecare 
lucrare, ca nu cumva călătorind cineva fără durere, numai din auzite, să nu dobân
dească roade şi să ne învinovăţească pe noi sau pe alţii că nu e cum am zis. Căci 
numai durerea inimii şi osteneala trupului ştiu să facă lucrul adevărului. Prin ele se 
face arătată lucrarea Duhului Sfânt, dată ţie şi fiecărui credincios prin Botez. Lucrarea 
aceasta a fost îngropată prin patimi pentru nepurtarea de grijă de porunci şi aşteaptă 
pocăinţa noastră pentru mila Lui negrăită, ca nu cumva să auzim la sfârşit din pricina 
nerodirii noastre: „Luaţi talantul de la el" şi „Ceea ce i se pare că are se v a lua d e la 
el" (Matei 25, 28-29), şi să ne trimită în muncile cele veşnice, la suferinţele din gheenă. 
Căci nici o lucrare trupească sau duhovnicească nu dă roadă dacă nu e săvârşită cu 
durere sau cu osteneală (Filocalia românească, voi. 7, Despre citire, capul 14, ed. 
Humanitas, Bucureşti, 1999, p. 185). 
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pai 2 6 , apoi spic, după aceea grâu deplin în spic. (29) Iar când rodul se coace, 
îndată trimite secera, că a sosit secerişul. (4,26) Matei 13,24 

(4, 27) Matei 13, 25 (4, 28) Facere 1,11-12 / Matei 13, 26 (4, 29) Apocalipsa 14,15 

Prin „împărăţ ia lui D u m n e z e u " să înţelegi iconomia Sa cea pentru 
noi, căci pentru noi însuşi Dumnezeu om S-a făcut, ca să arunce „sămânţa". 
Şi „ s ă m â n ţ a " pe care a „aruncat-o pe p ă m â n t " este propovăduirea 
Evangheliei. Iar după ce a „aruncat-o", „doarme", adică S-a suit la Ceruri, 
însă „se scoală noaptea şi z iua" , deşi pare că „doarme". Şi „se scoală 
noaptea" , adică atunci când prin ispite ne ridică pe noi spre cunoştinţa 
[cunoaşterea] Lui, iar „ziua", când prin cele îndulcitoare şi veselitoare 
iconomiseşte viaţa noastră. 

Şi „sămânţa creşte, cum nu ştie e l " , că de sine stăpânitori suntem şi 
de voinţa noastră atârnă aceasta, adică a creşte sămânţa sau nu. Fiindcă 
nu de nevoie rodim, ci de la sine, întâi „iarbă" [„pai"] înflorind şi înce
pătură a faptei celei bune arătând, când suntem prunci şi încă n-am ajuns 
la „măsura vârstei [deplinătăţii] lui Hristos" (Efeseni 4,13); apoi „spic", 
când şi împotriva ispitelor putem sta, pentru că spicul este încins cu noduri 
şi stă drept şi mai de săvârşit [desăvârşit] este; „după aceea" şi „grâu 
deplin în sp ic" , când cea de săvârşit [desăvârşită] roadă va aduce oarecine 
[omul]. Iar când va veni „secerişul" , atunci „secera" adună „rodul"; iar 
prin „seceră" să-L înţelegi pe Cuvântul lui Dumnezeu, şi prin „seceriş", 
vremea sfârşitului (Apocalipsa 14,15-16). 

4, 30-34: Ş i zicea: Cum vom asemăna împărăţia lui Dumnezeu, sau 
în ce pildă o vom închipui 2 7 ? (31) Cu grăuntele de muştar care, când se 
seamănă în pământ, este mai mic decât toate seminţele de pe pământ 2 8 ; 
(32) dar, după ce s-a semănat, creşte şi se face mai mare decât toate 
l e g u m e l e 2 9 şi face ramuri mari, încât sub umbra lui pot să sălăşluiască 
păsări le cerului . (33) Şi cu multe pilde ca acestea le grăia cuvântul după 
cum puteau să înţe leagă 3 0 . (34) Iar fără pildă nu le grăia; şi ucenicilor 
Săi le lămurea 3 1 toate, deosebi . 

(4, 30-32) Matei 13, 31-32 / Luca 13,18-19 (4, 33-34) Matei 13,34-35 / loan 16,12 

2 6 în ediţia de la 1805, în loc de „pai", se găseşte „iarbă". 
2 7 în ediţia de la 1805, în loc de „o vom închipui", se găseşte „o vom potrivi pe ea". 
2 8 în ediţia de la 1805, în loc de „de pe pământ", se găseşte „pământului". 
2 V în ediţia de la 1805, în loc de „legumele", se găseşte „buruianele". 
3 0 în ediţia de la 1805, în loc de „după cum puteau să înţeleagă", se găseşte „precum 

puteau auzi". 
3 1 în ediţia de la 1805, în loc de „le lămurea", se găseşte „le dezlega". 
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„Mic" este cuvântul credinţei, căci [zice:] „Crede în D o m n u l I i sus şi 
te vei mântui" (Faptele Apostolilor 16,31). Vezi cât este cuvântul [credinţei]? 
Cât „grăuntele de muştar". Aşadar, după ce s-a „semănat pe p ă m â n t " 
propovăduirea, s-a lăţit şi a crescut, încât „păsările cerului" , adică toţi cei 
înalţi cu înţelegerea şi cu cunoştinţa, „să lăş luiesc" într-însa. Căci, câţi 
înţelepţi n-au lăsat înţelepciunea elinească [a lumii] şi s-au odihnit în cea 
a propovăduirii? Deci, „mai mare decât toate" s-a făcut şi „ramuri m a r i " 
a odrăslit, căci unul dintre Apostoli în Roma, altul în India, altul în Ahaia, 
altul întru altă parte a pământului s-au despărţit asemenea „ramuri lor" . 

Şi le grăia Domnul mulţimilor în „pi lde m u l t e " , după aşezarea 
lăuntrică a celor ce ascultau punând [rânduind Dânsul] pildele. Că , de 
vreme ce norodul era simplu şi neînvăţat, pentru aceasta pomeneşte de 
„grăuntele de muştar", de „iarbă" şi de „sămânţă" , ca de la lucrurile cu 
care ei împreună au crescut şi s-au obişnuit, să-i înveţe pe dânşii ceva d e 
folos sau să-i îndemne măcar să vină la Dânsul şi să-L întrebe şi prin 
întrebare să se înveţe cele neştiute. 

Căci iată că ucenicilor, care veneau şi îl întrebau, „le dezlega [ lămurea] 
toate, deosebi" . Şi „le dezlega" [„lămurea"] toate cele pe care nu le şt iau 
şi despre care întrebau. Dar Hristos nu le dezlega toate tainele, ci n u m a i 
cele arătate în pilde, că dintru acestea din care întrebând ucenicii învăţau 
ei, le erau arătate lor şi celelalte, întrucât dintru înţelegerea pildelor toate 
tainele se dezlegau ucenicilor. 

4, 35-42: Şi în ziua aceea, când s-a înserat, a zis către ei: Să trecem p e 
ţărmul celălalt. (36) Şi lăsând ei mulţimea, L-au luat cu ei în corabie, aşa 
cum era, căci erau cu El şi alte corăbii. (37) Ş i s-a pornit o furtună 3 2 mare 
de vânt şi valurile se prăvăleau peste corabie 3 3 , încât corabia era aproape 
să se umple. (38) Iar Iisus era la partea dindărăt a corăbiei 3 4 , dormind pe 
căpătâi. L-au deşteptat şi I-au zis: învăţătorule, au nu-Ţi este gri jă că 
pierim? (39) Şi El, sculându-Se, a certat vântul şi a poruncit 3 5 mării: Taci! 
încetează! Şi vântul s-a potolit 3 6 şi s-a făcut l inişte mare. (40) Şi le-a z is 
lor: Pentru ce sunteţi aşa de fricoşi? Cum de nu aveţi credinţă? (41) Şi s-au 

3 2 în ediţia de la 1805, în loc de „s-a pornit o furtună", se găseşte „s-a făcut vifor". 
3 3 în ediţia de la 1805, în loc de „se prăvăleau peste corabie", se găseşte „intrau în 

corabie". 
3 4 în ediţia de la 1805, în loc de „partea dindărăt a corăbiei", se găseşte „cârmă". 
3 5 In ediţia de la 1805, în loc de „a poruncit", se găseşte „a zis". 
3 6 în ediţia de la 1805, în loc de „s-a potolit", se găseşte „a stătut". 
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înfricoşat cu frică mare şi ziceau unul către altul: Cine este oare, Acesta, 
Că şi vântul şi marea I Se S U p U n 3 7 ? (4, 35) Matei 8,18, 23 / Luca 8, 22 

(4, 37) Iona 1 ,4 / Matei 8, 24 / Luca 8,23 (4, 38) Psalm 9,32; 76, 9 / Iona 1, 5-6 / Matei 8,25 / 
Luca 8, 24 (4, 39) Iov 26,12 / Psalm 88, 9 / Iona 1 , 1 5 / Matei 8, 26 / Luca 8, 24 

(4, 40) Matei 8, 26 / Luca 8, 25 (4,41) Psalm 64, 7; 88,9; 106, 25 

într-un fel le-a povestit acestea Matei şi întru alt chip Marcu 3 8 , căci pe 
cele spuse de acela mai pe larg, acesta le-a scurtat şi, dimpotrivă, pe cele 
ce acela le-a scurtat, acesta le-a spus mai pe larg. 

Deci, a luat Domnul numai pe ucenici, ca să-i facă văzători [martori] ai 
minunii ce era să fie. Iar ca să nu se înalţe pentru că pe alţii i-a lăsat afară şi 
numai pe dânşii i-a ţinut [luat], îi Iasă să se înviforeze. încă [face Domnul 
aceasta] şi pentru a-i învăţa [pe ucenici] să sufere întru răbdare ispitele. 

Şi „doarme" Hristos, ca mai rnare să li se arate minunea celor ce mai 
înainte se turburaseră. Căci, dacă s-ar fi făcut furtuna fiind Hristos treaz, 
sau nu s-ar fi înfricoşat [ucenicii], sau nu s-ar fi rugat [de El]. Deci, îi lasă 
pe ei să cadă în frica primejdiei, ca să vină [aceştia] întru simţirea puterii 
Lui. Că de vreme ce îi vedeau pe alţii că li se face bine, iar ei nici un fel de 
facere de bine n-au dobândit, se primejduiau a se face lenevoşi, deci pentru 
aceasta lasă [îngăduie Domnul] să se facă furtuna Şi „doarme" [Dânsul] 
pe căpătâiul corăbiei, iar acest căpătâi cu adevărat era din lemn. Iar după 
ce S-a deşteptat [trezit], „ceartă" mai întâi vântul, căci acesta este cel ce 
face a se sălbătici marea. După aceea, ceartă [Domnul] marea. încă şi pe 
ucenici îi ceartă pentru că nu au credinţă, căci de ar fi avut credinţă, ar fi 
crezut că, chiar dormind El, îi poate păzi pe dânşii nevătămaţi. Iar ei unul 
către altul grăind, se mirau: „Oare Cine este Acesta?", căci încă îndoială 
aveau pentru Dânsul, pentru că numai cu porunca a potolit marea, nu cu 
toiag, ca Moise {Ieşire 14,16-21), nici cu rugăciune, ca Elisei Iordanul (4 
Regi 2,14), nici cu chivotul, ca Isus al lui Na vi (Iosua cap. 3). Pentru aceasta 
li se părea ucenicilor că [Iisus] este mai presus de om, dar, pentru că dormea 
[ca toţi oamenii], om li se părea a fi. 

3 7 în ediţia de la 1805, în loc de „I se supun", se găseşte „îl ascultă pe El". 
3 S De pildă Sfântul Evanghelist Marcu spune că alături de corabia în care era 

Mântuitorul erau „şi alte corăbii". Iar aceasta nu o spune fără de temei, ci pentru a arăta 
dumnezeiasca rânduiala în cele petrecute atunci, căci doar o singură corabie era în 
primejdie de a se cufunda 
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CAPITOLUL 5 

Vindecarea unui demonizat în ţinutul Gadarenilor. 
învierea fiicei lui Iair 

şi vindecarea femeii bolnave de doisprezece ani1 

5 ,1-5 : Şi a veni t de cealaltă parte a mării în ţ inutul Gadareni lor 2 . (2) 
Iar după ce a ieşit din corabie, îndată L-a întâmpinat , din morminte , u n 
om cu duh necurat , (3) care îşi avea locuinţa în morminte , şi n imeni n u 
putea să-1 lege nici măcar în lanţuri, (4) pentru că de multe ori f i i n d 
legat în obez i 3 şi lanţuri , el rupea lanţurile, şi obezi le le sfărâma, ş i 
n i m e n i nu putea să-1 potolească 4 ; (51 şi neîncetat noaptea şi ziua e r a 
prin morminte şi prin munţi , strigând şi tăindu-se cu pietre. 

(5,1 -5) Matei 8 , 2 6 , 2 8 / Luca 8 ,26-27 

Matei spune că au fost doi îndrăciţi, iar Marcu şi Luca, unul, căci p e 
cel mai cumplit alegându-1 dintre ei, povestesc numai despre acesta Deci , 
vine îndrăcitul, mărturisindu-L pe Iisus că este „Fiul lui D u m n e z e u " , c ă 
de vreme ce cei din corabie se îndoiau de El, mărturia de la vrăjmaşi, 
adică de la diavol, se face mai credincioasă [mai de crezut]. 

Şi locuia acela „în morminte" , vrând [vrăjmaşul] să sădească în oameni 
rea părere că sufletele celor morţi se fac draci, lucru care, o, să nu fie a-1 
crede cineva! 

5, 6-10: Iar văzându-L de departe pe I isus, a alergat şi s-a î n c h i n a t 
Lui . (7) Şi s t r igând cu glas puternic , a zis : Ce ai cu m i n e , I i suse , F i u l e 
al lui D u m n e z e u C e l u i Preaînal t? Te j u r pe D u m n e z e u să nu m ă 
chinuieşt i 5 . (8) Căci îi zicea: Ieşi duh necurat din omul acesta. (9) Şi l -a 
întrebat : Care îţ i este numele? Şi I-a răspuns: L e g i u n e 6 este n u m e l e 

1 în ediţia de la 1805, titlul capitolului este: „Pentru legheon. Pentru fiica mai marelui 
sinagogii. Pentru cea care îi curgea sânge". 

2 [1805] Cele mai vrednice de credinţă prescrieri [manuscrise] au aici „ţinutul 
Gherghesenilor" în loc de „ţinutul Gadarenilor". g l S 

3 în ediţia de la 1805, în loc de „obezi", se găseşte „fiare". 
4 In ediţia de la 1805, în loc de „să-1 potolească", se găseşte „să-1 domolească". 
5 în ediţia de la 1805, în loc de „Te jur pe Dumnezeu să nu mă chinuieşti", se 

găseşte „Juru-Te pe Tine cu Dumnezeu să nu mă munceşti pe mine". 
6 In ediţia de la 1805, în loc de „legiune", se găseşte „legheon". 
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meu, căci suntem mulţi. (10) Şi îl rugau mult să nu-i trimită afară din acel 
ţinut. (5, 6-7) Matei 8, 29 / Luca 8, 28-29 (5, 8-10) Luca 8, 29-31 

Ieşirea [alungarea] din om „muncă" [caznă] o socotesc dracii, de aceea 
zice: „«Să nu ne munceşti», adică să nu ne scoţi pe noi din locaşul nostru", 
adică din om. 

Dar şi întru alt chip să înţelegi: socoteau dracii, că pentru mulţimea 
păcatelor întru care au îndrăznit [şi s-au învârtoşat] ei, nu-i va suferi 
Hristos, ci îi va da pe dânşii de îndată „muncii" [caznelor]; şi pentru aceasta 
se şi roagă, ca să nu-i muncească pe ei. Şi îl întreabă Domnul despre nume, 
nu ca să se înştiinţeze El însuşi, ci pentru ca ceilalţi să cunoască mulţimea 
dracilor care locuiau întru [omul] acela. Căci de vreme ce numai un drac 
se vedea [a fi], arată Hristos cu câţi vrăjmaşi se lupta acel nenorocit om. 

5, 11-14": Iar acolo, lângă munte, era o turmă mare de porci, care 
păştea. (12) Şi L-au rugat, zicând 7 : Trimite-ne pe noi în porci, ca să intrăm 
în ei. (13) Şi El le-a dat voie 8 . Atunci , ieşind, duhurile necurate au intrat 
în porci şi turma s-a aruncat de pe ţărmul înalt, în mare. Şi erau ca la 
două mii şi s-au înecat în mare. (14) Iar cei care-i păşteau au fugit şi au 
vestit în cetate şi prin sate. 

(5, 11) Matei 8, 30 / Luca 8, 32 (5, 12-Ua) Matei 8,31-32 / Luca 8, 32-35 , 

Dracii roagă pe Domnul să nu-i scoată pe dânşii afară din ţinutul acela, 
ci să-i slobozească în „turma cea de porci" . Iar El le dă voie la aceasta. Că, 
de vreme ce luptă este viaţa noastră, n-a voit Domnul să-i scoată pe diavoli ' 
din viaţa aceasta, ca luptându-se ei cu noi, mai iscusiţi să ne facă. Şi le-a 
dat voie „să intre în porci" , ca să învăţăm că precum de porci nu le-a fost 
milă [şi i-au înecat], aşa nici de omul acela nu le-ar fi fost milă, de n-ar fi 
fost puterea lui Dumnezeu care să-1 păzească pe el. Căci diavolii, vrăjmaşi ! 
fiind, într-un ceas ne-ar fi zdrumicat pe noi, de nu ne-ar fi păzit Dumnezeu. 

Şi cunoaşte că nici asupra porcilor nu au stăpânire diavolii, şi cu atât 
mai vârtos [nu au stăpânire] asupra oamenilor, dacă n-ar avea slobozire 
de la Dumnezeu. 

înţelege încă şi că întru acei oameni care vieţuiesc ca „porc i i " , 
tăvălindu-se în noroiul îndulcirilor [şi desfătărilor], întru aceştia intră 
diavolii şi îi „aruncă" în prăpastia pierzării, în „marea" vieţii acesteia şi j 
„se îneacă" . 

7 în ediţia de la 1805, în loc de „L-au rugat, zicând", se găseşte „L-au rugat pe El toţi i 
dracii, zicând". j 

8 în ediţia de la 1805, în loc de „El le-a dat voie", se găseşte „i-a slobozit îndatăşi". | 
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5,14 b-20: Şi au venit oamenii să vadă ce s-a întâmplat 9 . (15) Şi s-au d u s 
la Iisus şi au văzut pe cel demonizat 1 0 şezând jos, îmbrăcat şi întreg Ia minte , 
el care avusese legiune de demoni, şi s-au înfricoşat" . (16) Iar cei ce a u 
văzut le-au povestit cum a fost cu demonizatul şi despre porci. (17) Şi ei a u 
început să-L roage să se ducă din hotarele lor. (18) Iar intrând El în corabie , 
cel ce fusese demonizat îl ruga ca să-1 ia cu El 1 2 . (19) I isus însă nu l-a lăsat, c i 
i-a zis: Mergi în casa ta, la ai tăi, şi spune-le 1 3 câte ţi-a făcut ţie Domnul ş i 
cum te-a miluit. (20) Iar el s-a dus şi a început să vestească 1 4 în Decapole 
câte i-a făcut Iisus lui; şi toţi se minunau. (5,15-16) Luca 8,35-36 

(5,17) Matei 8,34 / Luca 8,37 / Faptele Apostolilor 16,39 (5,18) Luca 8,37-38 / (5,19-20) Luca 8 , 3 9 

„Au v e n i t " la Iisus locuitorii cetăţii aceleia, spăimântându-se d e 
minune. Iar auzind, mai mult s-au înfricoşat şi pentru aceasta au şi rugat 
pe Iisus să iasă „din hotarele lor" , pentru că se temeau să nu pătimească 
şi altele mai mari decât pierderea porcilor. Şi mâhnindu-se ei pent ru 
pierdere, se leapădă şi de venirea cea de faţă a Domnului . 

Iar „cel ce fusese îndrăcit" se roagă să-1 ia cu El, căci se temea ca n u 
cumva, aflându-1 demonii singur, să năpădească iarăşi asupra lui. I a r 
Domnul îl slobozeşte la casa lui, arătându-i că, deşi El însuşi nu va mai f i 
de faţă, puterea şi cercetarea Lui îl va păzi pe dânsul. încă şi pentru a 
folosi şi pe alţii care îl vor vedea pe el [vindecat], iată că a început a 
propovădui „şi toţi se minunau" . 

Vezi încă şi smerenia Mântuitorului, Care nu spune: „Vesteşte câte ţi-am 
făcut Eu ţie", ci „câte ţi-a făcut ţie Domnul" . Aşa şi tu, când vei face vreun 
bine, nu al tău, ci lui Dumnezeu socoteşte-I binele ce a fost făcut. 

5, 21-29: Şi trecând Iisus cu corabia iarăşi de partea cealaltă, s -a 
adunat la El mulţime multă şi era lângă mare. (22) Ş i a venit unul d i n 
mai-marii sinagogilor, anume Iair, şi văzându-L p e I i sus , a căzut l a 
picioarele Lui, (23) şi L-a rugat mult, zicând: Fiica m e a este pe moarte , 
ci, venind, pune mâinile Tale peste ea, ca să scape şi să trăiască 1 5 . (24) Ş i 

' In ediţia de la 1805, în loc de „s-a întâmplat" , se găseşte „s-a f ă c u t " . 
1 0 In ediţia de la 1805, înlocde„pecel demonizat", se găseşte „pe cel ce fusese îndrăci t " . 
" In ediţia de la 1805, în loc de „s-au înfricoşat" , se găseşte „s-au s p ă i m â n t a t " . 
1 2 In ediţia de la 1805, în loc de „cel ce fusese d e m o n i z a t îl r u g a ca să-1 ia cu E l " , se 

găseşte „cel ce fusese îndrăcit îl ruga ca să fie cu D â n s u l " . 
1 3 In ediţia de la 1805, în loc de „la ai tăi, şi s p u n e - l e " , se găseşte „către ai tăi, ş i 

vesteşte lor" . 
1 4 In ediţia de la 1805, în loc de „să vestească" , se găseşte „a p r o p o v ă d u i " . 
1 5 In ediţia de la 1805, în versetul 23 avem: „Fiica m e a s p r e sfârşit este , ci , v e n i n d , 

p u n e mâinile Tale pe dânsa, ca să se mântuiască şi să t r ă i a s c ă " . 
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a mers cu el. Şi mulţime multă îl urma pe Iisus şi îl îmbulzea 1 6 . (25) Şi era 
o femeie care avea, de doisprezece ani, curgere de sânge. (26) Şi multe 
îndurase 1 7 de la mulţi doctori, cheltuindu-şi toate ale sale, dar nefolosind 
nimic, ci mai mult mergând înspre mai rău 1 8 . (27) Auzind ea cele despre 
Iisus, a venit în mulţime şi pe la spate 1 9 s-a atins de haina Lui. (28) Căci îşi 
zicea: De mă voi atinge măcar de haina Lui, mă voi vindeca 2 0 ! (29) Şi îndată 
izvorul sângelui ei a încetat 2 1 şi ea a simţit în trup că s-a vindecat de boală. 

(5, 22-23; Matei 9 , 1 , 1 8 / Luca 8,40-42 (5,24) Matei 9,19 / Luca 8, 42 (5, 25) Levitic 15, 25 / 
Matei 9, 20 / Luca 8, 43 (5, 26) Luca 8,43 (5, 27) Matei 9, 20 / Luca 8, 44 (5, 28) Matei 9, 21 

(5, 29) Sirah 23,15 / Matei 9, 22 / Luca 6,19; 8, 44-50; 17,19 

După minunea pe care a făcut-o cu cel îndrăcit, Domnul face alta, 
înviind pe fiica mai-marelui sinagogii. Şi spune [Evanghelistul] numele 
mai-marelui sinagogii [„Iair"], pentru iudeii care ştiau cele ce s-au făcut. 
Şi la mijloc, între credincios şi necredincios este acest bărbat: pentru că 
vine Ia Iisus şi „cade Ia picioarele Lui" este credincios, dar pentru că îl 
roagă să „vină" [la casa lui], nu arată credinţă câtă se cuvine, căci se cuvenea 
să-I ceară: „Zi [numai] cu cuvântul". 

însă, mergând Domnul [spre casa lui Iair], ca în treacăt este vindecată 
şi femeia care avea „curgere de sânge" 2 2 . Iar această femeie era foarte 
credincioasă, căci a socotit că şi numai atingându-se de haina Lui se va 
folosi şi din această pricină dobândeşte tămăduirea. 

Iar [tu,] înţelege aceasta şi pentru firea omenească aflată întru curgerea 
sângelui; că [ea, firea omenească] izvorăşte păcatul care este moarte a 
sufletului şi varsă sângele sufletelor noastre. Şi n-a fost vindecată femeia 
nici de „mulţi doctori" , adică de înţelepţii acestei lumi, nici de Lege şi de 
Prooroci. Dar îndată ce „s-a atins de hainele Lui " Hristos, adică de trupul 
Lui, s-a şi vindecat. Că tot cel care crede că S-a întrupat Hristos, acesta 
este cel care „s-a atins de hainele Lui". 

1 6 în ediţia de la 1805, în loc de „îl îmbulzea", se găseşte „îl împresura pe El". 
1 7 în ediţia de la 1805, în loc de „multe îndurase", se găseşte „multe pătimind". 
1 8 în ediţia de la 1805, în loc de „ci mai mult mergând înspre mai rău", se găseşte 

„ci mai vârtos spre mai rău viind". 
1 9 în ediţia de la 1805, în loc de „în mulţime şi pe la spate", se găseşte „în gloată din 

dos". 
2 0 în ediţia de la 1805, în loc de „mă voi vindeca", se găseşte „mă voi mântui". 
2 1 în ediţia de la 1805, în loc de „a încetat", se găseşte „a secat". 
2 2 Sfânta Tradiţie ne dă numele acestei femei care suferea de scurgere de sânge, ca 

fiind Sfânta Veronica. în Biserica Ortodoxă prăznuirea acestei Cuvioase se săvârşeşte în 
fiecare an la 12 iulie (vezi şi nota de la Matei 9, 20-22). 
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5, 30-34: Ş i îndată, cunoscând Iisus întru Sine puterea ieşită din E l , 
întorcându-Se către mulţ ime 2 3 , a întrebat: Cine s-a atins de M i n e 2 4 ? (31) Ş i 
I-au zis ucenicii Lui: Vezi mulţimea îmbulzindu-Te şi zici: Cine s-a at ins 
de Mine? (32) Ş i S e uita împrejur să vadă pe aceea care făcuse aceasta. (33) 
Iar femeia, înfricoşându-se şi tremurând, ştiind ce i se făcuse, a venit şi a 
căzut înaintea Lui şi I-a mărturisit 2 5 tot adevărul; (34) iar El i-a zis: Fi ică, 
credinţa ta te-a mântuit , mergi în pace şi fii sănătoasă de boala ta! 

(5,30-34) Sirah 23,15 / Matei 9, 22 / Luca 6,19; 8,44-50; 1 7 , 1 9 

Iese din Hristos putere, nu ca dintr-un loc în altul trecând, ci şi altora 
dându-se şi întru Hristos neîmpuţinată rămânând, după cum şi învăţăturile 
şi întru cei ce învaţă sunt şi ucenicilor se dau. 

Şi vezi cum gloatele „îl îmbulzeau" , dar nimeni nu „s-a a t i n s " de El . 
Pentru aceea de aici ne învăţăm o taină, anume că nimeni din cei ce a u 
„gloate" [„mulţ imi" ] de turburări şi răspândiri [ale minţii], nu „se a t i n g e " 
de Iisus, ci n u m a i „ î l î m b u l z e ş t e " . Iar cel care nu cu turburare „ î l 
îmbulzeş te " pe Dânsul, nici pe cuvântarea cea dintru sineşi 2 6 nu şi-o v a 
înfăşură cu turburări , acela „se at inge" cu adevărat de Hristos. 

Dar pentru care pricină o vădeşte Domnul pe femeie? întâi, ca să 
cinstească credinţa ei, apoi şi ca să dea îndrăzneală mai-marelui sinagogii, 
[să creadă] că şi fiica lui aşa se va mântui. încă s-a făcut aceasta şi pentru 
ca să slobozească pe femeie de frica ei cea multă, căci se temea ea, ca u n a 
care furase vindecarea. Pentru aceasta şi Evanghelistul zice despre femeie 
că „înfr icoşându-se şi tremurând, [ştiind ce i se făcuse,] a venit [şi a 
căzut înaintea Lui şi I-a mărturisit tot adevărul]" . Şi nu zice Domnul : 
„Eu te-am mântuit pe tine", ci „credinţa ta te-a mântuit , mergi în p a c e " , 
adică întru odihnă . Iar ceea ce s-a zis, întru acest chip este: „Mergi , 
odihneşte-te, fi indcă până acum întru mâhniri şi turburări ai fost". 

5, 35-43: î n c ă vorbind El, au venit unii de la mai-marele s inagogi i , 
zicând: Fiica ta a murit . De ce mai superi pe învăţătorul? 2 7 (36) Dar I isus , 
auz ind 2 8 cuvântul ce s-a grăit, a zis mai-marelui s inagogii : Nu te teme. 
Crede numai. (37) Ş i n-a lăsat pe nimeni să meargă cu El, decât n u m a i 

2 3 în ediţia de la 1805, în loc de „mulţime", se găseşte „gloată". 
2 4 în ediţia de la 1805, în loc de „de Mine", se găseşte „de hainele Mele". -v_ 
2 5 în ediţia de Ia 1805, în loc de „I-a mărturisit", se găseşte „I-a spus Lui". 
2 6 Cuvântarea cea dintru sineşi - adică mintea sa, partea sa cuvântătoare. 
2 7 în ediţia de la 1805, în loc de „De ce mai superi pe învăţătorul?", se găseşte „De 

ce mai osteneşti pe Dascălul?" 
2 8 în ediţia de la 1805, în loc de „auzind", se găseşte „îndată ce a auzit". 
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pe Petru şi pe Iacov şi pe loan, fratele lui Iacov. (38) Ş i au venit la casa 
mai-marelui sinagogii şi a văzut turburare şi pe cei ce plângeau şi se 
tânguiau mult 2 9 . (39) Şi intrând, le-a zis: De ce vă turburaţi 3 0 şi plângeţi? 
Copi la 3 1 n-a murit, ci doarme. (40) Şi-L luau în râs 3 2 . Iar El, scoţându-i pe 
toţi afară, a luat cu S ine pe tatăl copilei, pe mama ei şi pe cei ce îl însoţeau 
şi a intrat unde era copila. (41) Şi apucând pe copilă de mână, i-a grăit: 
Talita kumi , care se tâlcuieşte: Fiică, ţie zic, scoală-te! (42) Şi îndată s-a 
sculat copila şi umbla , căci era de doisprezece ani. Şi s-au mirat îndată 
cu uimire mare 3 3 . (43) Dar El le-a poruncit, cu stăruinţă 3 4 , ca nimeni să 
nu afle de aceasta. Ş i le-a zis să-i dea copilei să mănânce. 

(5, 35-37) Sirah 23,15 / Matei 9,22 / Luca 6,19; 8,44-50; 17,19 (5, 38) Facere 50,10 / Matei 9,23 / 
Luca 8, 25 (5,39) Matei 9,24 / Luca 8,52 / loan 11,11 (5, 40) Matei 9,24 / Luca 8,53-54 / 
Faptele Apostolilor 9,40 (5, 41) Marcu 7,14 / Luca 8, 54 (5,42) Matei 9,25 / Luca 8,55 

(5, 43) Matei 8,4; 9,30; 12,16; 17, 9 / Marcu 3,12 / Luca 5,14; 8,56 

Slujitorii mai-marelui sinagogii socoteau că Hristos este unul dintre 
dascăli [învăţătorii de Lege] şi de aceea II rugau să vină să se roage pentru 
fecioară. Dar, dacă a murit [copila], socoteau că nu mai este trebuinţă 
[nevoie] de Dânsul, pentru că ea murise. Iar El dă îndrăzneală tatălui şi îi 
zice: „Crede n u m a i " . Şi „nu lasă pe n i m e n i " altcineva „să meargă" 
împreună cu Dânsul, afară de cei trei ucenici, pentru că smeritul Iisus nu 
voieşte să facă ceva spre arătarea cea cu trufie. 

Iar spunând El: „Fecioara [copila] n-a murit, ci doarme", ei îl batjo
coresc. [Iar aceasta s-a făcut] ca să nu poată zice ei mai pe urmă că a fost 
leşinată şi că nu este lucru minunat că a înviat-o pe ea, ci ca înşişi ei 
împotriva lor mărturisind, să fie mustraţi, de vreme ce „îşi băteau j o c " de 
Domnul când zicea „n-a murit, ci doarme" - pentru că într-adevăr moartă 
fiind ea, a înviat-o. 

Şi „o apucă" Hristos „de m â n ă " ca să pună într-însa putere. Şi îi dă ei 
„să m ă n â n c e " ca să se încredinţeze cei de faţă de învierea copilei, cum că 
întru adevăr, iar nu după nălucire s-a făcut aceasta. 

2 < i în ediţia de la 1805, în loc de „şi pe cei ce plângeau şi se tânguiau mult", se 
găseşte „plângând şi tânguindu-se mult". 

m în ediţia de la 1805, în loc de „De ce vă tulburaţi", se găseşte „Ce gâlceviţi". 
3 1 în ediţia de la 1805, în versetele 39-43, în loc de „copilă", se găseşte „fecioară". 
3 2 în ediţia de la 1805, în Ioc de „Şi-L luau în râs", se găseşte „Şi îşi băteau joc de 

Dânsul". 
3 3 în ediţia de la 1805, în loc de „s-au mirat îndată cu uimire mare", se găseşte „s-au 

spăimântat cu spaimă mare". 
3 4 în ediţia de la 1805, în loc de „cu stăruinţă", se găseşte „mult". 
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CAPITOLUL 6 

Proorocul dispreţuit în patria lui. Trimiterea celor Doisprezece. 
Uciderea lui loan Botezătorul. Saturarea celor cinci mii. 

Iisus umblă pe mare1 

6,1-3: Şi a ieşit de acolo şi a venit în patria Sa, iar ucenicii Lui au m e r s 
după El. (2) Şi, fiind sâmbătă, a început să înveţe în sinagogă. Ş i mul ţ i , 
auzindu-L, erau uimiţi şi ziceau: D e unde are El acestea? Şi ce e s t e 
înţelepciunea care I s-a dat Lui? Şi cum se fac m i n u n i 2 ca acestea pr in 
mâinile Lui? (3) Au nu este Acesta teslarul, fiul Măr ie i 3 şi fratele lui Iacov 
şi al lui Iosi şi al lui Iuda şi al lui S imon? Şi nu sunt, oare, surorile Lui aic i 
la noi? Şi se sminteau întru El. (6, l) Matei 13,54 / Luca 4 , 1 6 

(6,2) Matei 7,28 / Marcu 1,27 / loan 7,15 (6,3) Matei 13,55-57 / Luca 4,22 / loan 6,42; 7 ,27 

Merge „în patria Sa" , nu pentru că n-ar fi ştiut că îl vor defăima, ci c a 
să nu poată zice [aceia] mai pe urmă: „Dacă ar fi venit, am fi crezut" . 

încă face aceasta şi pentru ca să se vădească socoteala lor cea plină d e 
pizmă. Căci, fiind cu cuviinţă ca mai vârtos să se fălească ei pentru Domnul , 
Care împodobea „patria" lor [locurile acelea] cu învăţătura Sa şi pr in 
minuni, ei îl defăima pe El pentru neamul simplu din care ieşise, arătând 
[adeverind] cât de rea este pizma. Căci aceasta întunecă pururea pe ce le 
bune şi nu-i lasă pe cei pizmătăreţi să vadă lucrul cel bun. 

însă şi acum sunt mulţi care îi ocărăsc pe semeni 4 , ca şi cum ar fi d e 
neam prost [simplu, de rând], dar, poate, cei ocărâţi vrednici de cinste sunt 
pentru faptele lor cele bune. De aceea, rea socotinţă au cei care îi defăima! 

6,4-6": Şi le zicea Iisus: Nu este Prooroc dispreţuit, decât în patria s a 5 

şi între rudele sale şi în casa sa. (5) Şi n-a putut acolo să facă nici o m i n u n e 6 , 

1 în ediţia de la 1805, titlul capitolului este: „Pentru rânduiala sau trimiterea Apos
tolilor. Pentru loan şi pentru Irod. Pentru cele cinci pâini şi cei doi peşti. Pentru umblarea lu i 
Iisus pe mare". 

1 în ediţia de la 1805, în loc de „minuni", se găseşte „puteri". 
1 în ediţia de la 1805, în loc de „fiul Măriei", se găseşte „feciorul Măriei". 
4 Adică şi în zilele noastre sunt oameni care îi defăima pe semenii lor. 
5 în ediţia de la 1805, în loc de „dispreţuit, decât în patria sa", se găseşte „necinstit, 

fără numai în patria sa". 
6 în ediţia de la 1805, în loc de „nici o minune", se găseşte „nici o putere". 
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decât că, punându-Şi mâinile peste puţini bolnavi, i-a vindecat. (6) Şi Se 
mira d e 7 necredinţa lor. (6,4) Ieremia 12 ,6 / Matei 13,57 / Luca 4 ,24 / 

loan 4, 44 (6, 5) Facere 19, 22 /Matei 13, 58 (6, 6a) Matei 9, 35 / Luca 13, 22-24 

Domnul arată că îndeobşte toţi Proorocii sunt necinstiţi „în patria lor" . 
Căci de vor avea rudenii de neam mare, acelea îi pizmuiesc şi îi necinstesc 
pentru aceasta Iar de vor fi de neam simplu, iarăşi din pricina neamului 
de rând nu li se va da cinstire. Şi Domnul „n-a putut să facă acolo puteri 
[ m i n u n i ] " , nu pentru că ar fi fost El neputincios, ci pentru că aceia erau 
necredincioşi, dar şi fiindu-I Lui milă de dânşii, pentru ca să nu fie spre 
osândirea lor facerea minunilor, dacă nici aşa n-ar fi crezut. Pentru aceasta 
n-a făcut minuni acolo. 

Dar şi întru alt chip [se poate înţelege]: pentru facerea minunilor este 
nevoie şi de puterea celui ce le face şi de credinţa celor care primesc. Deci, 
acolo, fiindcă lipsea una din două - adică lipsea credinţa celor ce erau 
tămăduiţi - , nu era cu putinţă să facă Iisus minuni, căci aşa se cuvine să 
înţelegem cuvântul acesta „n-a putut", în loc de „nu era cu putinţă". 

6, 6b-ll: Şi străbătea 8 satele dimprejur învăţând. (7) Şi a chemat la 
S ine pe cei doisprezece şi a început să-i trimită doi câte doi şi le-a dat 
putere asupra duhurilor necurate. (8) Şi le-a poruncit să nu ia nimic cu ei, 
pe cale, ci numai toiag. Nici pâine, nici traistă, nici bani la cingătoare 9 ; (9) 
ci să f ie încălţaţi cu sandale şi să nu se îmbrace cu două haine. (10) Şi le 
zicea: în orice casă veţi intra, acolo să rămâneţi 1 0 până ce veţi ieşi de acolo. 
(11) Ş i dacă într-un loc nu vă vor primi pe voi, nici nu vă vor asculta, 
ieşind de acolo, scuturaţi praful de sub picioarele voastre, spre mărturie 
lor 1 1 . Adevărat grăiesc vouă: Mai uşor va fi Sodomei şi Gomorei, în ziua 
j ud ecăţii, decât Cetăţii aceleia. (6, 7-8) Matei 10,1,9-10 / Luca 9,1-3; 10,4; 22,35 

16. 9-11) Matei 10,10-15 / Luca 9,3-5; 10,7,12 / Faptele Apostolilor 12,8; 13, 51; 18,6 

Domnul, nu numai în cetăţi învăţa, ci şi prin „sate", ca să învăţăm să 
nu trecem cu vederea pe cei mici, nici întotdeauna cetăţile cele mari să le 
căutăm, ci şi în satele cele mici să semănăm cuvântul [dumnezeiesc]. 

Şi nu numai El însuşi învaţă, ci şi „pe cei doisprezece îi trimite doi 
câte doi" , pentru ca şi mai osârduitori să fie; căci dacă ar fi trimis câte 
unul , acel unul ar fi fost fără de osârdie, iar dacă ar fi fost trimişi mai mulţi 

7 în ediţia de la 1805, în loc de „de", se găseşte „pentru" . 
9 în ediţia de la 1805, în loc de „străbătea", se găseşte „umbla în" . 
9 în ediţia de la 1805, în loc de „cingătoare", se găseşte „brâu" . 
1 0 în ediţia de la 1805, în loc de „să rămâneţi" , se găseşte „petreceţ i" . 
n în ediţia de la 1805, în loc de „spre mărturie lor" , se găseşte „întru m ă r t u r i e lor" . 
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de „câte doi", n-ar fi ajuns la multe sate numărul Apostolilor. Deci „câte 
doi" trimite, că mai buni sunt doi decât unul 1 2 (Ecclesiastul 4, 9). 

Şi le porunceşte să nu ia nimic pe cale, „nici pâine, nici traistă, nici bani 
la cingătoare", prin aceasta învăţându-i neiubirea de agoniseală; şi pentru ca 
aceia care-i vor vedea, să se cucernicească de ei 1 3 , care învaţă neagoniseală 
prin aceea că ei înşişi nimic nu aveau. Căci cine, văzând pe Apostoli că nu iau 
„nici traistă, nici pâine" - care este lucrul cel prea de nevoie - , nu s-ar fi 
cucernicit şi nu s-ar fi înrurnat spre neagoniseală? 

Şi le porunceşte Domnul Apostolilor să petreacă întru o casă, ca să n u 
pară că sunt nestatornici din pricina lăcomiei pântecelui, mutându-se de la 
unul la altul. Iar în locul unde nu-i vor primi, le spune să scuture „praful de 
sub picioare", arătând astfel acestora că lungă cale au călătorit pentru dânşii 
şi cu nimic nu s-au folosit sau că nimic n-au luat de la ei, nici măcar praf, ci şi 
pe acesta l-au scuturat. întrucât aceasta este „întru mărturie lor", adică întru 
mustrare. „Căci adevărat zic vouă, mai uşor îi va fi Sodomei şi Gomorei la 
Judecată, decât celor ce nu v-au primit pe voi, căci sodomitenii, fiindcă aici a u 
fost munciţi [căzniţi], mai uşor vor fi munciţi [căzniţi] dincolo. Şi încă [cu atât 
mai mult cu cât] către ei n-au fost trimişi Apostoli. Iar cei care n-au primit p e 
Apostoli, mai cumplit decât acei păcătoşi [sodomiteni] vor pătimi". 

6, 12-13: Şi ieşind, ei propovăduiau să se pocăiască. (13) Şi scoteau 
mulţi demoni şi ungeau cu untdelemn pe mulţi bolnavi şi-i v indecau 1 4 . 

(6,12) Luca 9 , 6 (6,13) Marcu 16 ,18 / Iacov 5 , 1 4 

Numai Marcu, aici, şi Iacov, ruda Domnului, în trimiterea [epistola] sa 
sobornicească, arată că Apostolii ungeau cu untdelemn: „Este cineva bolnav 
între voi? Să cheme preoţii Bisericii şi să se roage pentru el, ungându-1 cu 
untdelemn, în numele Domnului" (Iacov 5,14). Deci untdelemnul este şi 
la osteneli folositor şi de lumină pricinuitor şi de veselie. Şi însemnează 
[închipuie] mila lui Dumnezeu şi darul Sfântului Duh, prin care şi de osteneli 
ne izbăvim, şi lumină şi bucurie şi veselie duhovnicească primim. 

6, 24-26: Şi a auzit regele 1 5 Irod, căci numele lui Iisus se făcuse cu
noscut 1 5 , şi zicea că Ioan Botezătorul s-a sculat din morţi şi de aceea se 

1 2 „Mai fericiţi sânt doi laolaltă decât unul, f i indcă au răsplată b u n ă pentru m u n c a 
lor " (Ecclesiastul 4, 9). 

1 3 Adică, aceia să-şi plece şi să-şi deschidă sufletele lor înaintea Apostolilor, crezând 
întru cuvintele lor, care se arată a fi asemenea şi în fapte. 

1 4 In ediţia de la 1805, în loc de „vindecau" , se găseşte „ t ă m ă d u i a u " . 
1 3 In ediţia de la 1805, în loc de „regele" , se găseşte „ î m p ă r a t u l " . 
1 6 în ediţia de la 1805, în loc de „se făcuse c u n o s c u t " , se găseşte „se făcu se a r ă t a t " . 
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fac m i n u n i prin e l 1 7 . (15) Alţii însă ziceau că este I l ie şi alţii că este 
Prooroc, ca unul din Prooroci. (16) Iar Irod, auzind zicea: Este Ioan căruia 
eu am pus să-i taie capul 1 8 ; el s-a sculat din morţi. 

(6, 14-16) Matei 14,1-2; 16,14 / Luca 9, 7-9,19; 23, 8 

Acest Irod era fiul celui care a omorât pruncii (Matei 2,16). Iar Marcu 
îl numeşte „împărat", cu toate că el era doar tetrarh, adică numai stăpânitor 
peste a patra parte, neluând aminte [Evanghelistul] la numirea dregătoriei. 

Deci, acesta, auzind de minunile Domnului şi ştiind Irod cum că, drept 
fiind Ioan, fără de pricină 1-a omorât, a socotit că acela a înviat din morţi şi 
după înviere a dobândit facerea de minuni, căci Ioan cât a trăit nici o minune 
n-a făcut, iar dintru înviere a socotit Irod că a luat înaintemergătorul puterea 
de a face minuni. Alţii socoteau „că este I l ie" , căci pe mulţi îi mustra, precum 
atunci când zicea: „O, neam necredincios!" (Matei 17,17; Marcu 9,19; Luca 
9,41) Iar Irod s-a înfricoşat, căci aşa de ticălos era, încât de cel mort se temea 

6,17-20: Căci Irod, trimiţând, 1-a prins pe Ioan şi 1-a legat, în temniţă, 
din pricina Irodiadei, femeia lui Filip, fratele său, pe care o luase de 
soţie. (18) Căci Ioan îi zicea lui Irod: Nu-ţi este îngăduit să ţ i i 1 9 pe femeia 
fratelui tău. (19) Iar Irodiada îl ura 2 0 şi voia să-1 omoare, dar nu putea, 
(20) căci Irod se temea de Ioan, ştiindu-1 bărbat 2 1 drept şi sfânt, şi-1 
ocrotea. Ş i ascultându-I, multe făcea şi cu drag 2 2 îl asculta. 

(6,17) Matei 14,3/ Luca 3,19 (6, ÎS) Levitic 18,16; 20,21 /Matei 14,4 (6,39-20) Matei 14,5; 21,26 

Marcu aşează aici povestirea despre moartea lui Ioan Botezătorul, 
pentru că adusese vorba despre el. 

Unii spun că Irod o răpise [luase] pe femeia fratelui său, încă trăind 
acesta şi pentru aceasta îl mustra pe el [Ioan Botezătorul], ca pe unul ce a 
călcat Legea, despărţind pe femeie pe când încă trăia bărbatul său, Filip. 
Iar alţii spun că murise Filip, dar pentru că avusese o fiică, nu se cuvenea 
ca Irod să ia pe femeia fratelui său nici după moarte. Pentru că Legea 
poruncea ca numai atunci să ia omul pe femeia fratelui său, dacă nu avea 
copil, iar având copil, fără de lege era nunta (Deuteronom 25, 5-10). 

1 7 In ediţia de la 1805, în loc de „de aceea se fac minuni prin el", se găseşte „pentru 
aceasta lucrează puterile întru el". 

1 8 In ediţia de la 1805, în loc de „Este Ioan căruia eu am pus să-i taie capul", se 
găseşte „Este Ioan pe care eu l-am tăiat". 

1 9 în ediţia de la 1805, în loc de „Nu-ţi este îngăduit să ţii", se găseşte „Nu ţi se 
cuvine să aibi". 

2 0 Ir. ediţia de la 1805, în loc de „îl ura", se găseşte „pizmuia lui". 
2 1 în ediţia de la 1805, în loc de „bărbat", se găseşte „om". 
2 2 In ediţia de la 1805, în loc de „cu drag", se găseşte „cu dragoste". 
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2 3 în ediţia de la 1805, în loc de „fiind", se găseşte „întâmplându-se". 
2 4 în ediţia de la 1805, în loc de „dregătorilor lui şi căpeteniilor oştirii şi fruntaşilor", 

se găseşte „boierilor lui şi căpitanilor şi celor mai mari". 
2 : 1 în ediţia de la 1805, în versetele 22-27, în loc de „regele", se găseşte „împăratul". 
2 h In ediţia de la 1805, în loc de „din regatul meu", se găseşte „de împărăţia mea". 
2 7 în ediţia de la 1805, în loc de „pe", se găseşte „în". 
2* In ediţia de la 1805, în loc de „s-a mâhnit adânc", se găseşte „foarte întristându-se". 
2 4 în ediţia de la 1805, în loc de „n-a voit s-o întristeze", se găseşte „n-a vrut să se 

lepede de cerere". 
3 0 în ediţia de la 1805, în loc de „un paznic", se găseşte „speculatorul". 
3 1 în ediţia de Ia 1805, în loc de „pe tipsie", se găseşte „în blid". 
3 2 In ediţia de la 1805, în loc de „au luat trupul", se găseşte „au ridicat căzătura". 

Şi vezi cât poate turbarea mdrăcirii, că Irod, care avea multă evlavie şi 
sfială faţă de loan, l-a defăimat pe acesta numai ca să-şi potolească neînfrânarea 

6,21-29: Şi f i ind 2 3 o zi cu bun prilej, când Irod, de ziua sa de naştere, a 
făcut ospăţ dregătorilor lui şi căpeteniilor oştirii şi fruntaşilor 2 4 din Galileea, 
(22) şi fiica Irodiadei, intrând şi jucând, a plăcut lui Irod şi celor ce şedeau 
cu el la masă. Iar regele 2 5 a zis fetei: Cere de la mine orice vei voi şi îţi voi da. 
(23) Şi s-a jurat ei: Orice vei cere de la mine îţi voi da, până la jumătate din 
regatul meu 2 5 . (24) Şi ea, ieşind, a zis mamei sale: Ce să cer? Iar Irodiada i-a 
zis: Capul lui loan Botezătorul. (25) Şi intrând îndată, cu grabă, la rege, i-a 
cerut, zicând: Vreau să-mi dai îndată, pe 2 7 tipsie, capul lui loan Botezătorul. 
(26) Şi regele s-a mâhnit adânc 2 S , dar pentru jurământ şi pentru cei ce şedeau 
cu el la masă, n-a voit s-o întristeze 2 9. (27) Şi îndată trimiţând regele un 
paznic 3 0 , a poruncit a-i aduce capul. (28) Şi acela, mergând, i-a tăiat capul î n 
temniţă, l-a adus pe tipsie 3 1 şi l-a dat fetei, iar fata l-a dat mamei sale. (29) Ş i 
auzind, ucenicii lui au venit, au luat trupul 3 2 lui loan şi l-au pus în mormânt. 

(6, 21) Facere 40,20 / Matei 14,16 (6, 22) 4 Regi 2,9 / Matei 1 4 , 6 
(6, 23) Estera 5,3; 7, 2 / Matei 14, 7 (6,24-25) Matei 14,8 (6,26-29) Matei 14, 9-12 

Ospăţ se face şi satana joacă prin fată şi jurământ fără de lege şi fără 
de Dumnezeu şi cu covârşire nebunesc se săvârşeşte. Iar muierea [femeia] 
cea rea zice: „Dă-mi mie îndată, acum, adică chiar în ceasul acesta!" Iar 
nebunul şi biruitul de dragostea cea rea, Irod, se teme de jurământ şi pentru 
aceasta îl omoară pe cel „drept" (Marcu 6,20). Dar s-ar fi cuvenit ca a c u m 
să calce jurământul şi să nu facă un asemenea lucru spurcat [preapângărit], 
căci nu întotdeauna este lucru bun a păzi jurământul. 

„ S p e c u l a t o r u l " este numit ostaşul cel rândui t spre a omorî ; i a r 
„căzătură" numeşte trupul, după ce i s-a tăiat capul, căci după ce capul se 
taie, trupul cade şi din această pricină se numeşte „căzătură". 
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Şi se cuvine a le înţelege acestea şi după videnie [vederea dumne
zeiască 3 3 ] : că „Irod" este norodul cel trupesc al iudeilor, şi a luat de „femeie" 
slava cea mincinoasă şi neînfrânată, a cărei „ f i ică" - cunoştinţa închipuită a 
Scripturilor, adică - încă şi acum „joacă" şf se mişcă la iudei, înşelându-i pe 
dânşii, părându-li-se lor că ar cunoaşte Scripturile. Dar nu cunosc Scripturile, 
căci ei „au tăiat capul" lui Ioan, care este cuvântul cel proorocesc, iar pe 
„capul" [vârful] proorociei, adică pe Hristos, nu L-au primit! De aceea, deşi 
au cuvântul proorocesc, fără „cap" îl au, adică fără de Hristos. 

6 ,30-33: Şi s-au adunat Apostolii la Iisus şi I-au s p u s 3 4 Lui toate câte 
au făcut şi au învăţat. (31) Şi El Ie-a zis: Veniţi voi înşivă de o parte 3 5 , în 
loc pustiu, şi odihniţi-vă puţin. Căci mulţi erau care veneau şi mulţi 
erau care se duceau şi nu mai aveau timp nici să mănânce. (32) Şi au 
plecat cu corabia spre un loc pustiu, de o parte. (33) Şi i-au văzut plecând 
şi mulţi au înţeles şi au alergat acolo pe jos de prin toate cetăţile şi au 
SOsit înaintea lor 3 6 . (6,30-33) Matei 14 ,13 / Marcu 3, 20 / Luca 9,10-11 

După ce au propovăduit Apostolii, s-au adunat la Iisus, ca şi noi să 
învăţăm, când vom fi rânduiţi la oarecare slujire, să nu ne semeţim, nici să 
ne sculăm asupra [împotriva] celui ce ne-a rânduit, ci pe acela să-1 ştim de 
cap şi la el să ne întoarcem şi să-i vestim lui toate câte am făcut sau am 
învăţat. Că se cuvine nu numai a învăţa, ci şi a face. 

Şi-i odihneşte Hristos pe ucenici, pentru ca iarăşi să se înveţe întâistă-
tătorii a învrednici de odihnă pe cei care se ostenesc în cuvânt şi întru 
învăţătură şi nu întotdeauna a-i întinde pe dânşii la osteneli 3 7 . 

Şi Se duce Domnul „în loc pustiu", pentru neiubirea de slavă; însă nici 
acolo nu se poate tăinui de cei care-L căutau, căci atât privegheau aceia ca 
să nu se depărteze El de dânşii, încât şi mai înainte de dânşii au mers -
adică mai înainte decât Apostolii au apucat noroadele şi au mers în locul 
unde avea să Se odihnească Iisus. Deci, aşa şi tu, mai „înainte" apucă-L 
[prinde-L] pe Iisus, neaşteptând să te cheme El pe tine, ci mai „înainte 
aleargă" şi mai vârtos sârguieşte-te ca tu să-L ajungi pe El. 

3 3 Sau înalta înţelegere. 
3 4 In ediţia de la 1805, în loc de „I-au spus", se găseşte „I-au vestit" . 
3 5 In ediţia de la 1805, în loc de „de o parte", se găseşte „ d e o s e b i " . 
3 6 în ediţia de la 1805, în loc de „au sosit înaintea l o r " , se găseşte „au sosit înaintea 

lor şi s-au adunat la D â n s u l " . 
3 7 Adică să nu-i ţină pururea întru osteneli. 
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6, 34-40: Şi ieşind din corabie 3 8 , Iisus a văzut mulţ ime mare şi I s-a 
făcut milă de ei, căci erau ca nişte oi fără păstor, şi a început să-i înveţe 
multe. (35) Dar făcându-se târziu, ucenicii Lui, apropiindu-se, I-au z i s : 
Locul e pustiu şi ceasul e târziu 3 9; (36) slobozeşte-i, ca mergând prin cetăţile 
şi prin satele dimprejur, să-şi cumpere să mănânce 4 0 . (37) Răspunzând, E l 
le-a zis: Daţi-le voi să mănânce. Şi ei I-au zis: Să mergem noi să cumpărăm 
pâini de două sute de dinari şi să le dăm să mănânce? (38) Iar El le-a z i s : 
Câte pâini aveţi? Duceţi-vă şi vedeţi. Şi după ce au văzut, I-au spus: C inc i 
pâini şi doi peşti. (39) Şi El le-a poruncit să-i aşeze pe toţi cete, cete 4 1 , p e 
iarbă verde. (40) Şi au şezut cete, cete, câte o sută şi câte cincizeci. 

(6, 34) Isaia 13,14 / Iezechiil 34,5 / Matei 9, 36; 14 ,14 / Marcu 8, 2 / Luca 9 , 1 1 
(6, 35-36) Matei 1 4 , 1 5 / Luca 9 ,12 (6, 37) Numeri 11,13, 22 / 4 Regi 4, 43 / Matei 1 4 , 1 6 / 

Luca 9 ,13 / loan 6,7 (6,38) Matei 14,17; 15, 34 / Marcu 8 ,5 / Luca 9 ,13 / loan 6, 9 
(6, 39) Matei 14,19 / Luca 9,16 / loan 6 ,10 (6,40) Luca 9 ,15 

Fariseii, „lupi răpitori" fiind (Matei 7, 15), nu păşteau poporul, ci îl 
mâncau; de aceea, fugind de ei, mulţimile „se adună" la Hristos (Marcu 6, 
33), adevăratul „Păstor" (loan 10,11, 14). Drept aceea, El le dă lor hrană, 
mai întâi pe cea mai folositoare şi mai cinstită, adică cea prin cuvânt, apoi 
şi pe cea trupească. 

Dar, vezi şi pe ucenici, cum sporesc spre iubirea de oameni, căci, f i in-
du-le milă de noroade, vin la Hristos şi-L roagă pentru acelea. Iar D o m n u l 
zice Apostolilor: „Daţi- le voi să mănânce" , ispitindu-i şi punându-i la 
încercare, ca să se vădească dacă ucenicii au cunoscut puterea Lui, că E l 
însuşi poate să-i hrănească şi pe ei şi mulţimile. 

Iar Apostolii supărându-se, cu prihănire [reproş] au zis: „Să m e r g e m 
noi să cumpărăm pâini de două sute de dinari şi să le dăm să m ă n â n c e ? " 
ca şi cum El nu ar şti cât sunt ei de lipsiţi şi câtă este şi mulţimea norodului. 

Insă pe urmă îi pune pe toţi să şadă pe iarbă, despărţiţi. Căci aceasta 
însemnează „mese, mese" , anume că au şezut în cete, cete. 

6, 41-44: Şi luând cele cinci pâini şi cei doi peşti, privind la Cer, a 
binecuvântat 4 2 şi a frânt pâinile şi le-a dat ucenicilor, ca să le pună înainte 4 3 , 

3 8 în ediţia de la 1805, în loc de „şi ieşind din corabie", se găseşte „şi ieşind". 
3 9 în ediţia de la 1805, în loc de „ceasul e târziu", se găseşte „vreme a trecut multă". 
4 0 în ediţia de la 1805, în loc de „să-şi cumpere să mănânce", se găseşte „să-şi 

cumpere loruşi pâine, că nu au ce să mănânce". 
4 1 In ediţia de la 1805, în versetele 39-40, în loc de „cete, cete", se găseşte „mese, mese". 
4 2 în ediţia de la 1805, în loc de „a binecuvântat", se găseşte „le-a blagoslovit". 
4 3 In ediţia de la 1805, în loc de „să Ie pună înainte", se găseşte „să le pună înaintea lor". 
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asemenea şi cei doi peşti i-a împărţit tuturor. (42) Şi au mâncat toţi şi s-au 
săturat. (43) Şi au luat douăsprezece coşuri pline cu fărâmituri şi cu ce-a 
rămas din peşti 4 4 . (44) Iar cei ce au mâncat pâinile erau cinci mi i 4 5 de bărbaţi. 

(6, 42) 1 Regi 9 ,13 / Matei 14,19 / Marcu 8, 7 / Luca 9 ,16 / Ioan 6,11 
(6, 42-44) Matei 14, 20-21 / Marcu 8, 8,17-19 / Luca 9 ,17 / Ioan 6,10-14 

Caută [Se uită] „la Cer" , mai întâi învăţându-ne şi pe noi ca de la 
Dumnezeu să cerem hrană, iar nu de la diavol, cum fac cei care se hrănesc 
din chipul [dintru felul] agoniselilor celor nedrepte. încă face aceasta şi 
spre a arăta mulţ imilor că nu este împotrivnic lui Dumnezeu, ci pe 
Dumnezeu îl cheamă. 

Şi „dă ucenic i lor" [să împartă pâinea,] ca să nu uite minunea, fiindcă 
au primit pâinea cu mâinile lor. Şi „douăsprezece coşuri" prisosesc, pentru 
însăşi aceasta, ca fieştecare [Apostol] pe umeri ridicând un coş, neuitată 
să păzească minunea. Şi covârşirea puterii Sale se arată prin aceea că, 
hrănind atâta mulţime, rămân şi prisosinţe [„fărâmituri"] . Căci Moise, 
deşi da [i-a hrănit cu] mană [pe iudei] în pustie, numai cât era de trebuinţă 
fiecăruia a dat, pentru că tot ceea ce prisosea făcea viermi (Ieşire 16,19-20). 
încă şi Ilie, hrănind-o pe văduvă, numai ceea ce-i era de ajuns îi dădea, iar 
Domnul Iisus, ca un Stăpân, face să şi prisosească. Acestea dacă socotim 
după chipul istoric. 

Iar după înalta înţelegere, „cinci pâ in i " sunt cuvintele lui Moise, 
pentru că cinci sunt cărţile sale: Facerea, Ieşirea, Leviticul, Numerii, Deute-
ronomul. Iar „doi peşt i" , cuvintele pescarilor: Apostolul şi Evanghelia*6. Deci 
cu acestea se hrănesc cele cinci simţiri ale noastre, căci acestea sunt cele 
„cinci m i i " . Şi nu pe toate le putem mânca, ci multe prisosesc, pe care 
numai Apostolii pot a le purta, pentru că cele mai grele înţelesuri ale Legii 
şi ale Evangheliei, noi, cei care încă slujim celor cinci simţiri, nu le putem 
purta, ci numai Apostolii. 

6,45-52: Şi îndată a silit pe ucenicii Lui să intre în corabie şi să meargă 
înaintea Lui , de cealaltă parte, spre Betsaida, până ce El va slobozi 
mulţ imea. (46) Iar după ce i-a slobozit, S-a dus în munte ca să Se roage. 

4 4 în ediţia de la 1805, în loc de „cu fărâmituri şi cu ce-a rămas din peşti", se găseşte 
„cu sfărâmături şi din peşti". 

4 5 în ediţia de la 1805, în loc de „erau cinci mii", se găseşte „erau ca la cinci mii". 
""' Pentru a fi întrebuinţat în sfintele slujbe ale Bisericii Ortodoxe, Noul Testament a 

fost împărţit în numeroase pericope care alcătuiesc două cărţi, numite în greacă 
Evanghelion, Evanghelia (care cuprinde cele patru Evanghelii) şi Apostolos, Apostolul 
(care cuprinde Faptele Sfinţilor Apostoli şi Epistolele lor). Din Apostol şi din Evanghelie, 
dar şi din Vechiul Testament se citeşte în cadrul sfintelor slujbe ale Bisericii. 
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(47) Şi făcându-se seară, era corabia în mi j locul mării , iar El S ingur p e 
ţărm 4 7 . (48) Şi i-a văzut cum se chinuiau vâslind, căci vântul le era î m p o 
trivă. Şi către 4 8 a patra strajă a nopţii a venit la ei u m b l â n d pe mare ş i 
voia să treacă pe lângă ei. (49) Iar lor, văzându-L umblând pe mare, li s-a 
părut că este nălucă şi au strigat. (50) Căci toţi L-au văzut şi s-au turburat . 
Dar îndată El a vorbit cu ei şi le-a zis: îndrăzniţi ! Eu sunt; n u vă temeţ i ! 
(51) Şi S-a suit la ei în corabie şi s-a potolit vântul. Şi erau peste m ă s u r ă 
de uimiţi în sinea lor; (52) căci nu pricepuseră n imic de la m i n u n e a 
pâinilor, deoarece inima lor era învârtoşată 4 9 . 

(6,45) Matei 14,22 / Ioan 6,15-17 (6, 46) Matei 14, 23 / Luca 6,12; 9,18 (6, 47) Matei 14, 23 / 
Ioan 6,16-17 (6,48) Matei 14,21-25 / Luca 24,28 / Ioan 6,19 (6,49) Matei 14,26 / Luca 2 4 , 3 7 

(6,50) Ioan 6,19-20 (6,51) Matei 14,32 / Marcu 4,39 (6,52) Marcu 8,17, 21 
„A silit pe ucenici", fiindcă ei nu voiau să se despărţească de Dânsul, c i 

de silă se despărţeau, întâi pentru dragostea pe care o aveau pentru El, apoi 
pentru că nu se dumireau cum va veni El la dânşii, nefiind [neavând] corabie. 

Deci, după ce „a s lobozit" mulţimea, „S-a dus în munte să Se r o a g e " 
Singur, căci rugăciunea are trebuinţă de îndeletnicire şi neturburare. 

Şi-i lasă pe ucenici a se ispiti [„în mij locul mări i " ] ca să se înveţe a 
răbda; de aceea nu vine la ei îndată, ci-i lasă toată noaptea să se învăluiască 
de furtună, ca să-i înveţe a suferi şi să nu nădăjduiască odihnă, în tru 
începătura pătimirilor fiind. 

Deci şi aceasta se cuvine a o înţelege, că Domnul nu i-a izbăvit p e 
ucenici dintru începătura pătimirilor, ci numai când aceştia au fost cuprinşi 
cu totul de frică; căci văzându-L, au strigat, înspăimântându-se ca de o 
nălucă. Şi îndată, prin glas [cuvânt] îi vindecă pe ei, zicând: „ îndrăzni ţ i ! 
Eu sunt; nu vă temeţi !" Apoi şi prin intrarea în corabie le pricinuieşte c e a 
mai de săvârşit [desăvârşită] neturburare, căci îndată a încetat vântul. 

Şi minune mare era a umbla pe mare, şi cu adevărat lucru al lui 
Dumnezeu, iar când şi furtună era şi vântul sta împotrivă, preaslăvită 
minune se arată a fi. Iar Apostolii, dacă nu s-au iscusit din m i n u n e a 
înmulţirii pâinilor, din această minune ce s-a făcut pe mare şi pe cealaltă 
au priceput-o. Se vede că şi pentru aceasta i-a lăsat Hristos în ispită, că, d e 
vreme ce din minunea cu pâinile nu L-au cunoscut, să-L cunoască şi să s e 
folosească din minunea săvârşită pe mare. 

4 7 In ediţia de la 1805, în loc de „iar EI Singur pe ţărm", se găseşte „iar El însuşi pe uscat". 
4 8 în ediţia de la 1805, în loc de „către", se găseşte „întru". 
4 9 în ediţia de la 1805, versetele 51-52 sunt: „Şi S-a suit la dânşii în corabie şi s-a 

potolit vântul. Şi ei foarte peste măsură se spăimântau întru sine şi se minunau; căci 
n-au priceput din pâini, căci era inima lor împietrită". 
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6,53-56: Şi trecând marea 5 0 , au venit în ţinutul Ghenizaretului şi au t 

tras la ţărm 5 1 . (54) Şi ieşind ei din corabie, îndată L-au cunoscut. (55) Şi | 
străbăteau tot ţinutul acela 5 2 şi au început să-I aducă pe bolnavi pe paturi, j 
acolo unde auzeau că este El. (56) Şi oriunde intra în sate sau în cetăţi ! 
sau în sătuleţe, puneau la răspântii 5 3 pe cei bolnavi, şi-L rugau să le j 
îngăduie să se atingă măcar de poala hainei Sale. Şi câţi se at ingeau de i 
El se vindecau 5 4 . (6,53) Matei 14, 34 (6,54) Matei 14 ,35 * 

(6, 55) Matei 4, 24; 14, 35 / Luca 6,17-19 (6, 56) Matei 9, 20-21; 14, 36 / Marcu 5, 27-28 

După multă vreme, se pare, a mers Domnul în acest loc, de aceea şi 
Evanghelistul zice: „L-au cunoscut". Şi-i puneau înainte pe cei bolnavi, 
că nu-L mai chemau prin case, ci ei înşişi îi aduceau pe cei bolnavi, rugân-
du-se ca „să se atingă măcar de poalele Lui" . Căci minunea ce s-a făcut 
celei care avea curgere de sânge ajunsese la auzul tuturor şi mai multă 
credinţă a pus [această auzire] într-înşii. 

f 

5 0 în ediţia de la 1805, în loc de „şi trecând marea", se găseşte „şi trecând". 
? 1 în ediţia de la 1805, în loc de „au tras Ia ţărm", se găseşte „au stătut la liman". 
5 2 în ediţia de la 1805, în loc de „străbăteau tot ţinutul acela", se găseşte „încunjurând 

El toată latura aceea". 
5 3 în ediţia de la 1805, în loc de „în sate sau în cetăţi sau în sătuleţe, puneau la 

răspântii", se găseşte „în oraşe sau în cetăţi sau în sate, puneau Ia uliţe". 
5 4 în ediţia de la 1805, în loc de „se vindecau", se găseşte „se mântuiau". 
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CAPITOLUL 7 

Iisus osândeşte poruncile născocite de farisei. 
- ' Femeia cananeeancă şi fiica ei. 

Vindecarea celui surd şi mut1 

7,1-5: Şi s-au adunat la El fariseii şi unii dintre cărturari, care veniseră 
din Ierusalim. (2) Ş i văzând pe unii din ucenicii Lui că mănâncă c u 
mâinile necurate, adică nespălate, cârteau 2; (3) căci fariseii şi toţi iudei i , 
dacă nu-şi spală mâini le până la cot, nu mănâncă, ţ inând datina b ă 
trânilor 1 . (4) Şi când vin din piaţă, dacă nu se spală, nu mănâncă; şi a l te 
multe sunt pe care au primit să le ţină: spălarea paharelor şi a urcioarelor 
şi a vaselor de aramă şi a paturilor. (5) Şi L-au întrebat pe El fariseii ş i 
cărturarii: Pentru ce nu umblă ucenicii Tăi după datina bătrânilor , c i 
mănâncă cu mâini le nespălate 4 ? 

(7,1) Matei 15 ,1 (7,2) Matei 15 ,2 /Luca 11,38 (7, 3) Matei 15,2 ; 2 3 , 3 5 

Ucenicii Domnului, fiind învăţaţi numai de fapta bună a se ţine ş i 
nimic altceva a nu mai iscodi, „mâncau cu mâini le nespălate" , simplu ş i 
fără a mai întreba. 

Iar fariseii, vrând să afle pricină de prihănire, aduc în mijloc rânduiala 
spălării mâinilor. Şi nu-i învinuiesc de călcarea Legii, ci a „aşezământului 
bătrânilor", căci nu era scris în Lege să se spele „până la cot" , ci de la 
bătrâni aveau această rânduiala. 

7, 6-13: Iar El le-a zis 5 : Bine a proorocit Isaia despre voi, făţarnicilor, 
precum este scris: „Acest popor Mă cinsteşte cu buzele , dar inima lui este 
departe 6 de M i n e " . (7) Dar în zadar Mă cinstesc, învăţând învăţături care 

1 în ediţia de la 1805, titlul capitolului este: „Pentru ucenici când au mâncat cu mâinile 
nespălate. Pentru călcarea poruncii lui Dumnezeu pentru obiceiurile oamenilor. Pentru femeia 
cea din Fenicia Siriei cu fata îndrăcită. Pentru vindecarea surdului ce grăia cu anevoie". 

2 în ediţia de la 1805, în loc de „mănâncă cu mâinile necurate, adică nespălate, 
cârteau", se găseşte „mănâncă pâine cu mâinile necurate (adică nespălate), îi prihăneau". 

3 în ediţia de la 1805, în versetele 3-5, în loc de „datina bătrânilor", se găseşte „aşeză
mântul bătrânilor". 

4 în ediţia de la 1805, în loc de „mănâncă cu mâinile nespălate", se găseşte „mănâncă 
pâine cu mâinile nespălate". 

5 In ediţia de la 1805, în loc de „Iar El le-a zis", se găseşte „Iar El răspunzând, le-a zis". 
6 în ediţia de la 1805, în loc de „este departe", se găseşte „departe stă". 
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sunt porunci omeneşti . (8) Căci lăsând porunca lui Dumnezeu, ţineţi 
datina oamenilor 7 : spălarea urcioarelor şi a paharelor şi altele ca acestea 
multe, pe care le faceţi. (9) Şi le zicea lor: Bine, aţi lepădat porunca lui 
Dumnezeu, ca să ţineţi datina voastră! (10) Căci Moise a zis: „Cinsteşte pe 
tatăl tău şi pe mama ta", şi „cel ce va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa, 
cu moarte să se sfârşească 8". (11) Voi însă ziceţi: Dacă un om va spune tatălui 
sau m a m e i : Corban! adică: Cu ce te-aş fi putut ajuta este dăruit lui 
Dumnezeu, (12) nu-1 mai lăsaţi să facă nimic pentru tatăl său sau pentru 
mama sa. (13) Şi astfel desfiinţaţi cuvântul lui Dumnezeu cu datina voastră 9 

pe care singuri aţi dat-o. Şi faceţi multe asemănătoare cu acestea. 
(7 , 6) Piîde 23, 26 / Isaia 29,13 / Matei 15, 7-8 (7, 7) Matei 15, 9 / Tit 1,14 

(7, S) Matei 23, 25 / Luca 11, 39 (7. 9) Matei 15, 3 (7,10) Ieşire 20,12; 21,17 / 
Levitic 20, 9 / Deuteronom 5,16; 27,16 / pilde 20, 20 / Sirah 3, 7-8 / Matei 15,4 / 

Efeseni 6 ,13 (7, 11) Pilde 28, 24 / Matei 15, 5; 23, 18 (7, 22-33,1 Matei 15, 6 

Mai cu aspr ime mustrând Domnul pe iudei, aduce înainte şi pe 
Proorocul, care îi prihăneşte pe dânşii. Aşadar, aceea [ziceau fariseii şi 
cărturarii din Ierusalim că] era greşeala ucenicilor, anume de a fi călcat 
aşezământul bătrânilor. Dar Domnul, împotrivă, le aduce mai mare vină 
fariseilor, anume că ei calcă Legea lui Moise. Şi aşa zice Domnul: „Legea 
porunceşte: «Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta», iar voi îi învăţaţi pe fii 
să zică părinţilor: «Corban!», adică, «dar şi afierosit lui Dumnezeu este 
ceea ce ceri de la mine»" . Pentru că fariseii, voind să mănânce averile 
oamenilor de rând, îi învăţau pe fii, ca de ar fi avut ceva pe care-1 socoteau 
a fi numai câştig al lor şi cerând părinţii din câştig, fiii să răspundă: „Iată, 
am afierosit-o pe aceasta lui Dumnezeu şi să nu o mai ceri, fiindcă s-a 
afierosit D o m n u l u i " . Deci întru acest fel înşelându-i fariseii pe fii şi 
plecându-i pe dânşii să afierosească cele ce aveau ca şi cum le-ar fi dăruit 
lui Dumnezeu, îi făceau să treacă cu vederea ajutorarea părinţilor şi mâncau 
ei cele afierosite. Deci pentru aceasta îi prihăneşte pe ei Domnul, anume 
că pentru câştig, calcă Legea lui Dumnezeu. 

7, 14-23: Şi chemând iarăşi mulţimea la El, le zicea: Ascultaţi-Mă 
toţi şi înţelegeţi : (15) Nu este nimic din afară de om care, intrând în el, 
să poată să-1 spurce. Dar cele ce ies din om, acelea sunt care îl spurcă. 
(16) De are cineva urechi de auzit să audă. (17) Şi când a intrat în casă de 

7 în ediţia de la 1805, în loc de „datina oamenilor", se găseşte „aşezământul bătrâ
nilor". 

8 în ediţia de la 1805, în loc de „să se sfârşească", se găseşte „să moară". 
9 în ediţia de la 1805, în loc de „şi astfel desfiinţaţi cuvântul lui Dumnezeu cu datina 

voastră", se găseşte „călcând cuvântul lui Dumnezeu pentru aşezământul vostru". 
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la mulţime, L-au întrebat ucenicii despre această pildă. (18) Şi El le-a z i s : 
Aşadar şi voi sunteţi nepricepuţi? 1 0 Nu înţelegeţi, oare, că tot ce intră î n 
om, din afară, nu poate să-1 spurce? (19) Că nu intră în inima lui, ci în pân
tece, şi iese afară, pe calea sa, bucatele fiind toate curate 1 1 . (20) Dar zicea c ă 
ceea ce iese din om, aceea spurcă pe om. (21) Căci dinăuntru, din in ima 
omului, ies cugetele cele rele, desfrânările, hoţiile, uciderile, (22) adulterul, 
lăcomiile, vicleniile, înşelăciunea, neruşinarea, ochiul pizmaş, hula, trufia, 
uşurătatea 1 2. (23) Toate aceste rele ies dinăuntru şi spurcă pe om. 

(7,14) Matei 15,10 (7, 15) Matei 15,11 / Romani 14,17 / Tit 1 , 15 (7, 16) Matei 11 ,15 / 
Marcu 4, 9 (7,17-20) Matei 15,15-18 (7, 21) Facere 6, 5; 8, 21 / Pilde 6 ,14 1 

Ieremia 17, 9 / Matei 15 ,19 (7, 22-23) Matei 15 ,19 -20 

Domnul, învăţând pe oameni că ferirea de bucatele pe care le porun
ceşte Legea nu suntem datori a o înţelege trupeşte, începe de aici a 
descoperi câte puţin voinţa Legii şi zice: „Nimic din cele ce intră înăuntru 
nu pot spurca, adică a pângări pe cineva, ci cele ce ies din inimă, acelea 
sunt cele care spurcă [pângăresc]" - şi le numără [înşiră] pe acestea. 

Iar „ochi vic lean" numeşte sau zavistia sau înverşunarea [învârto
şarea], pentru că şi cel ce zavistuieşte, ochi pizmaş şi zavistnic pune asupra 
celui zavistuit precum şi înverşunatul [învârtoşatul], prin ochi căzând, 
face lucrul cel rău. 

Şi numeşte „hulă" ocara cea către Dumnezeu - ca atunci când hulind, 
cineva zice că nu este Pronie [dumnezeiască]. Pentru aceasta şi pune [Domnul] 
împreună „hula" cu „trufia", căci mândria este oarecum defăimare a lui 
Dumnezeu, când cineva făcând vreun bine, nu îl pune în seama lui Dumnezeu, 
ci în seama puterii sale. 

Iar prin „ n e b u n i e " să înţelegi ocara cea către oameni . 
Pentru că toate aceste patimi [„cugetele ce le re le , p r e a c u r v i i l e , 

curviile, uciderile, furtişagurile, asupririle, vicleşuguri le , înşe lăc iuni le , 
înverşunările, ochiul viclean, hula, trufia, nebunia" ] - pângăresc sufletul, 
fiindcă izvorăsc şi se arată dintr-însul. 

Deci mulţimilor în chip mai umbrit le-a grăit Domnul , de aceea ş i 
zicea: „«Cine are urechi de auzit, să audă», adică acela ce înţelege să înţe-

1 0 în ediţia de la 1805, în loc de „Aşadar şi voi sunteţi nepricepuţi?", se găseşte 
„Aşa de neînţelegători sunteţi şi voi?" 

1 1 în ediţia de la 1805, în loc de „pe calea sa, bucatele fiind toate curate", se găseşte 
„pe afedron, curăţind toate bucatele". 

1 2 în ediţia de la 1805, versetul 21 este: „Căci dinăuntru, din inima omului, ies 
cugetele cele rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtişagurile, asupriri le , 
vicleşugurile, înşelăciunile, înverşunările, ochiul viclean, hula, trufia, nebunia". 
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leagă" (Marcu 4, 23). Dar pe Apostolii, cei care au socotit că ceea ce a zis 
Domnul ascunde un înţeles mai adânc şi au venit la Dânsul şi L-au întrebat 
despre pildă, adică despre cuvântul cel tainic - căci pildă este cuvântul 
cel tainic, pe aceştia mai întâi i-a dojenit, zicând: „Aşa de neînţelegători 
sunteţi şi voi?" [„Aşadar şi voi sunteţi nepricepuţi?"] După aceea le-a 
dezlegat nedumerirea. 

7, 24-30: Şi ridicându-Se de acolo, S-a dus în hotarele Tirului şi ale 
S idonului şi, intrând într-o casă, voia ca nimeni să nu ştie, dar n-a putut 
să rămână tăinuit. (25) Căci îndată auzind despre El o femeie, a cărei 
f i ică avea duh necurat, a venit şi a căzut la picioarele Lui. (26) Şi femeia 
era păgână, de neam din Fenicia Siriei. Şi II ruga să alunge demoni i 1 3 

din fiica ei. (27) Dar Iisus i-a vorbit: Lasă întâi să se sature copii i 1 4 . Căci 
n u este b ine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci câinilor. (28) Ea însă a 
răspuns şi I-a zis: Da, Doamne, dar şi câinii, sub masă, mănâncă din 
fărâmiturile copiilor 1 5 . (29) Şi Iisus i-a zis: Pentru acest cuvânt, mergi. A 
ieşit demonul 1 6 din fiica ta. (30) Iar ea, ducându-se acasă, a găsit pe copilă 
culcată în pat, iar demonul ieşise 1 7 . 

(7, 24-26) Matei 15, 21-22 (7, 27-30) Iosua 21, 44-45 / Matei 15,26-28 

După ce a zis Domnul despre mâncări şi i-a văzut pe iudeii că nu se 
supun, a trecut în hotarele păgânilor, că necrezând iudeii, mântuirea avea 
să ajungă la păgâni. însă El mai întâi se sârguieşte să Se tăinuiască, pentru 
ca să nu-L poată învinui iudeii mai pe urmă cum că la păgânii cei necuraţi 
aleargă. „Dar n-a putut să rămână tăinuit", căci nu era cu putinţă a Se 
tăinui Domnul şi a nu fi cunoscut de cineva. 

Deci, auzind femeia despre El, arată credinţă fierbinte. De aceea, 
Domnul rm îndată o ascultă, ci întârzie darul, pentru ca să arate credinţa 
cea statornică a femeii şi cum că, măcar că o goneşte pe dânsa, ea stăruie, 
ca şi noi să ne învăţăm ca nu degrabă să dăm înapoi atunci când ne rugăm 
şi nu dobândim îndată cele ce cerem, ci să stăruim până ce vom lua [primi]. 

Iar „câini" îi numeşte pe păgâni, ca pe cei care păreau spurcaţi pentru 
iudei. Iar „pâine" este numită facerea de bine, pe care „f i i lor" [„copiilor"], 
adică iudeilor, a rânduit-o Dumnezeu, pentru că lor li s-a trimis facerea de 

1 3 în ediţia de la 1805, în loc de „să alunge demonii", se găseşte „să gonească dracul". 
1 4 în ediţia de la 1805, în loc de „copiii", se găseşte „fiii". 
1 5 în ediţia de la 1805, în loc de „fărâmiturile copiilor", se găseşte „sfărâmiturile fiilor". 
1 6 în ediţia de la 1805, în loc de „demonul", se găseşte „dracul". 
1 7 în ediţia de la 1805, în loc de „a găsit pe copilă culcată în pat, iar demonul 

ieşise", se găseşte „a găsit pe fată zăcând în pat, iar dracul ieşit". 
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bine. Deci, Domnul zice că nu se cuvine a se împărtăşi păgânii de facerea de 
bine cea rânduită iudeilor. Dar, deoarece cu multă iscusinţă şi înţelepciune 
a răspuns femeia, dar şi cu credinţă, a dobândit ea ceea ce dorea Că zice 
[femeia]: „Iudeii, au «pâinea», adică pe Tine cu totul întreg, Care din Cer 
Te-ai pogorât 1 8 , dar şi pe toate facerile Tale de bine. Iar eu, «sfărâmături» 
cer, adică în parte facere de bine". Dar vezi şi pe Domnul, că n-a zis: „Puterea 
Mea te-a mântuit pe tine", ci ce zice? „Pentru acest cuvânt al tău, adică 
pentru credinţa ta, mergi, că s-a curăţit fiica ta". 

Deci şi tu învaţă de aici învăţătură de folos, cum că fiecare din noi când 
păcătuieşte, „muiere" [„femeie"] este, adică suflet neputincios. Iar „din 
Fenicia", ca acela care are păcatul cel „fenicesc" [„roşu"], sângeros şi ucigaş 1 9 . 
Şi un suflet ca acesta are „fiică" pe fapta cea rea, care are „drac", căci faptele 
cele rele ale dracilor sunt. Deci păcătoşi fiind noi, şi „câini" ne numim, căci 
suntem plini de necurăţie; de aceea, nici nu suntem vrednici de a primi 
„Pâinea lui D u m n e z e u " (Ioan 6, 33), adică a ne împărtăşi cu Preacuratele 
Taine. Iar de ne vom cunoaşte pe noi înşine prin smerenie şi vom mărturisi 
că suntem „câini" şi ne vom spovedi păcatele noastre, atunci se va vindeca 
„fiica", adică fapta cea drăcească. 

7,31-37: Ş i , ieşind din părţile Tirului, a venit , prin Sidon, la Marea 
Galileii , prin mi j locul hotarelor Decapolei. (32) Ş i I-au adus un surcl^ 
care era şi gângav 2 0 , şi L-au rugat ca să-Şi pună m â n a peste el. (33) Ş i 
luându-1 din mulţ ime, la o parte, Şi-a pus degetele în urechi le lui , şi 
scuipând, S-a atins de l imba lui. (34) Şi privind la Cer 2 1 , a suspinat şi a 
zis lui: Effatta! ceea ce înseamnă: Deschide-te! (35) Ş i urechile l u i 2 2 s-au 
deschis, iar legătura l imbi i lui îndată s-a dezlegat, şi vorbea b i n e 2 3 . (36) 
Şi le poruncea să nu spună nimănui. Dar, cu cât le poruncea, cu atât mai 

„Iudeii murmurau împotriva Lui, fiindcă zisese: Eu sunt pâinea Ce S-a coborât 
din Cer" (Ioan 6, 41). 

1 9 Numirea regiunii din jurul Tirului şi Sidonului, Fenicia, este derivată din cuvântul 
grecesc phoinix, care desemnează culoarea roşu închis (vişiniu). Descoperirea şi folosirea 
timpurie a vopselei obţinute din această culoare a fost atribuită fenicienilor şi din această 
pricină le poartă numele. Mai mult, însuşi cuvântul phoijtix derivă din cuvântul grec 
phonos, care înseamnă „vărsare de sânge" sau „crimă". 

[1805] „Fenicia" se tălmăceşte „roşu". 
2 0 în ediţia de Ia 1805, în loc de „care era şi gângav", se găseşte „grăind anevoie". 
2 1 în ediţia de la 1805, în loc de „privind la Cer", se găseşte „căutând la Cer". 
2 2 în ediţia de la 1805, în loc de „urechile lui", se găseşte „auzurile lui". 
2 3 în ediţia de la 1805, în loc de „vorbea bine", se găseşte „grăia drept". 
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mult ei î l vesteau. (37) Şi erau uimiţi peste măsură, zicând: Toate le-a 
făcut b ine : pe surzi îi face să audă şi pe muţi să vorbească 2 4 . 

(7. 31) Matei 15, 28 (7,33) loan 9,6 (7,37) Isaia 35,5-6 / Sirah 39,21 / Matei 11,5; 15,31 

Nu zăboveşte în locurile păgânilor, ci degrabă Se duce de acolo, ca, 
precum am mai zis, să nu dea pricină iudeilor să spună cum că este călcător 
de Lege, fiindcă Se amestecă [împreună] cu păgânii. 

Şi după ce a ieşit din hotarele Tirului şi ale Sidonului, vine în Galileea, 
şi iată vindecă pe un surd care grăia anevoie şi a cărui patimă de la diavolul 
era. Deci îl ia Hristos de o parte pe cel surd, căci nu era Domnul iubitor de 
slavă deşartă, El care S-a smerit pe Sine până la sărăcia noastră şi nici n-ar 
fi voit de multe ori să facă minunile în faţa mulţimilor, de n-ar fi fost pentru 
folosul celor care le vedeau. Şi „scuipând, S-a atins de l imba lui" , ca să 
arate că toate părţile sfântului Său trup erau dumnezeieşti şi sfinte, precum 
şi scuipatul a dezlegat acum legăturile limbii; deşi lucru de prisosinţă [fără 
mare însemnătate] este tot scuipatul, însă la Domnul toate sunt minunate 
şi dumnezeieşt i 2 5 . 

Şi „căutând la C e r " suspină, poate şi rugând pe Tatăl ca să-1 miluiască 
pe om, dar şi pe noi învăţându-ne ca, atunci când voim să facem vreo 
minune [vreun lucru minunat 2 6 ] , la Dumnezeu „să căutăm" şi de acolo să 
cerem puterea [săvârşirii] minunilor. Dar poate [Domnul] face aceasta şi 
mâhnindu-se oarecum pentru firea omenească, cum aşa s-a dat diavolului, 
încât întru acest chip să fie batjocorită şi unele ca acestea să pătimească. Şi 
după ce a tămăduit, este propovăduit El de către cei tămăduiţi, deşi Dânsul 
îi opreşte şi le porunceşte să nu spună nimănui. Drept aceea ne învăţăm şi 
noi de aici că, atunci când facem bine, nu suntem datori a cere laude şi 
propovăduiri ; iar când primim facere de bine, datori suntem a vesti şi a 
propovădui , chiar dacă făcătorii noştri de bine nu voiesc. 

2 4 în ediţia de la 1805, în loc de „să vorbească", se găseşte „să grăiască". 
Domnul Şi-a pus degetele în urechile omului, săvârşind astfel minune fără a rosti 

cuvânt, arătând cât de mare e lucrarea puterii Sale dumnezeieşti, revărsată prin trupul Său. 
2 6 Lucru minunat este cu adevărat toată virtutea, căci după mărturia Sfântului Marcu 

Ascetul, fiinţa virtuţilor este însuşi Hristos. 
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CAPITOLUL 8 

Saturarea celor patru mii. Acest neam cere semn. • . 
Păziţi-vă de farisei şi de Irod. Vindecarea unui orb. , . 
Mărturisirea lui Petru. Întâia vestire a Patimilor^ 

8, 1-9: în zilele acelea, f i ind iarăşi mulţime multă şi neavând ce să 
mănânce, Iisus, chemând la Sine pe ucenici, le-a zis; (2) M i l ă îmi este 
de mulţime, că sunt trei zile de când aşteaptă lângă M i n e şi n-au ce să 
mănânce. (3) Şi de-i voi slobozi flămânzi la casa lor, se vor istovi pe 
drum 2 , că unii dintre ei au venit de departe. (4) Ş i ucenici i Lui I-au 
răspuns: De unde va putea cineva să-i sature pe aceştia cu pâine, aici în 
pustie. (5) El însă i-a întrebat: Câte pâini aveţi? Răspuns-au Lui: Şapte . 
(6) Şi a poruncit mulţimii să şadă jos pe pământ. Şi , luând cele şapte 
pâini, a mulţămit 3 , a frânt şi a dat ucenicilor Săi, ca să le pună înainte . Ş i 
ei le-au pus mul ţ imi i îna in te . (7) Ş i aveau şi p u ţ i n i p e ş t i ş o r i . Ş i 
binecuvântându-i 4 , a zis să-i pună şi pe aceştia înaintea lor. (8) Ş i au 
mâncat şi s-au săturat şi au luat şapte coşuri cu rămăşiţe de fărâmituri 5 . 
(9) Şi ei erau ca la patru mii. Ş i i-a slobozit. 

(8,3) Matei 15,32 / Marcu 6, 34 (8, 4) Numeri 11,22 / Matei 15,33 
(8,5) Matei 15, 34 / Marcu 6,38 (8, 6) Matei 15, 35-36 (8, 7) Matei 14,19 / 

Marcu 6,41 (8,8) 3 Regi 4 ,44 / Psalm 36,16 / Matei 15,37 / 
Marcu 6,42-43; 8 ,20 / Ioan 6,12 (8, 9) Matei 15, 38 

Şi mai înainte a făcut Domnul acest fel de minune şi acum iarăşi face 
minune, pricină cuvioasă luând (Matei 14, 15-21; Marcu 6, 35-44; Luca 9, 
12-17; Ioan 6,5-13). Şi acest lucru s-a petrecut, anume că „trei z i l e " şezuse 
norodul şi se sfârşiseră merindele tuturor. Iar [Domnul] nu face întotdea
una [asemenea] minuni cu hranele, ca să nu se pară că pentru hrană merg 
după Dânsul mulţimile. De aceea şi acum, de n-ar fi fost norodului peste 
putinţă şi primejdios să mai rămână nemâncat, n-ar fi făcut [El] minune. 

1 In ediţia de la 1805, titlul capitolului este: „Pentru cele şapte pâini. Pentru cei ce 
cereau semn din cer. Pentru aluatul fariseilor. Pentru cel orb. Pentru întrebarea ce a făcut Iisus în 
Cezareea lui Filip. Cine îl zic a fi? Pentru certarea lui Petru". 

2 In ediţia de la 1805, în Ioc de „se vor istovi pe drum", se găseşte „vor slăbi pe cale". 
3 In ediţia de la 1805, în loc de „a mulţămit", se găseşte „mulţămind". 
4 în ediţia de Ia 1805, în loc de „binecuvântându-i", se găseşte „blagoslovindu-i". 
5 In ediţia de la 1805, în loc de „şapte coşuri cu rămăşiţe de fărâmituri", se găseşte 

„şapte coşniţe cu rămăşiţe de sfărâmături". 
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Dar vezi-i şi pe ucenici cum încă fără de înţelegere [fără de pricepere 
şi iscusinţă] se află, necrezând încă puterii Lui din cele mai dinainte 
[săvârşite]. Iar EI cu nimic nu-i prihăneşte, învăţându-ne şi pe noi ca nu 
foarte să-i mustram [adică peste măsură] pe cei neînvăţaţi, ci să le şi iertăm 
lor unele, ca unor neînţelegători [neînţelepţiţi, neiscusiţi]. 

Socoteşte încă şi aceasta, după înalta înţelegere: Hristos nici pe unul nu 
voieşte să-1 slobozească „flămând", ci voieşte ca toţi să se desfăteze de 
darurile Lui şi mai vârtos cei care au aşteptat lângă Dânsul „trei zi le" , adică 
cei care s-au botezat. Că „luminare" se numeşte Botezul şi în „trei" afundări 
se săvârşeşte şi „trei z i le" aşteaptă cei ce se luminează prin Sfântul Botez 
[catehumenii 6]. Deci, ia „cele şapte pâini" , adică cele mai duhovniceşti 
cuvinte, pentru că numărul de „şapte" este semn al Duhului - şi Duhul 
este Cel Care le săvârşeşte [pe] toate - , şi întru numărul cel de „şapte" se 
săvârşeşte viaţa noastră 7 şi veacul acesta 8. Şi mănâncă cei care s-au luminat 
şi se satură şi lasă şi prisosinţe, căci nu toate înţelesurile dumnezeieşti le 
poate mânca norodul ce s-a luminat. însă acolo, întru facerea de minuni a 
celor „cinci pâini" (Matei 14, 19; Marcu 6, 41; Luca 9, 16), „douăsprezece 
coşuri" au fost [au rămas] şi prisosinţe multe, căci „cinci m i i " erau, adică 
celor cinci simţiri slujeau şi de aceea n-au putut să mănânce multe, ci cu 
puţine s-au îndestulat şi de aceea au şi fost multe prisosinţele. Iar aici sunt 
„şapte coşniţe" şi puţine [prisosinţe] au rămas, căci erau „patru mi i " , adică 
[erau] deprinşi cu cele patru fapte bune 9 şi de aceea, ca unii mai tari [puternici] 

6 In vremurile creştinismului primar, catehumenul (numit şi „cel chemat") era o 
persoană matură, pregătită pentru primirea Sfântului Botez care este poarta intrării în 
creştinism. Liturghia catehumenilor este partea din Sfânta Liturghie rânduită între 
Proscomidie şi Liturghia credincioşilor şi care se încheie cu cuvintele preotului: „Câţi 
sunteţi chemaţi (catehumeni), ieşiţi!". în Biserica primară, catehumenii nu puteau 
participa la Liturghia credincioşilor. 

7 „Anii noştri s-au socotit ca pânza unui păianjen; zilele anilor noştri sunt şaptezeci 
de ani" (Psalm 89,10). 

8 [1805] Vezi tâlcuirea de la Marcu 14, 25. 
9 Cele patru fapte bune le numeşte Sfântul Teofilact în predoslovia tâlcuirii 

Evangheliei de la Matei: „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 Iui" (Matei 5, 28). 
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au mâncat multe şi au lăsat puţine. Căci numai pe acelea n-au putut să le 
mănânce, câte au fost mai duhovniceşti şi mai adânci , căci aceasta 
însemnează [arată] cele „şapte coşniţe [cu rămăşiţe de sfărâmături]" . 

Iar după chipul istoric să înveţi şi aceasta, că se cuvine să nu căutăm 
mai mult decât este de trebuinţă, căci iată, norodul, după ce a mâncat şi 
s-a săturat, n-a luat cu sine rămăşiţele pâinilor, ci ucenicii le-au luat pe 
acelea, precum şi la cea dintâi minune a pâinilor. Deci întru acest chip şi 
noi se cuvine să ne îndestulăm cu măsura trebuinţei. 

8,10-12: Şi îndată intrând în corabie cu ucenicii Săi , a venit în părţile 
Dalmanutei. (11) Şi au ieşit fariseii şi se sfădeau cu El, cerând de la El 
semn din cer 1 0 , ispitindu-L. (12) Şi Iisus, suspinând cu duhul Său, a zis : 
Pentru ce neamul acesta cere semn? Adevărat 1 1 grăiesc vouă că nu se va 
da Semn acestui neam. (8,10) Matei 15,39 (8, 11) Matei 12, 38; 16,4 / Luca 11,16 / 

Ioan 6, 30 (8,12) Matei 12,39; 16 ,4 / Luca 11, 29 / Ioan 4, 48 

După ce a făcut minunea cu pâinile, îndată se duce în alt loc, temându-Se 
ca nu cumva norodul, pentru acest fel de minune, să izvodească ceva nou şi 
să-L facă pe El împărat (Ioan 6,15). 

Iar fariseii cer „semn din cer", adică să facă să stea soarele sau luna, sau 
să pogoare trăznete, sau să schimbe aerul [să arate stăpânire peste vânturi], 
căci socoteau ei că nu va putea El să facă „semn din cer" , ca şi cum întru 
Beelzebul (Marcu 3, 22) putea să facă numai semnele cele de pe pământ. 
Dar El nu se pleacă lor, căci alta era vremea semnelor din Cer - şi anume a 
Venirii celei de a doua, când Puterile Cerurilor se vor clătina şi luna nu-şi va 
mai da lumina ei (Matei 24,29). Iar vremea Venirii celei dintâi nu are nimic 
de acest fel, ci toate sunt pline de blândeţe. De aceea, zice Domnul: „Nu se 
va da neamului acestuia «semn» ca acesta, adică «din cer»" . 

8r 13-21: Şi lăsându-i , a intrat iarăşi în corabie şi a trecut de cealaltă 
parte. (14) Dar ucenici i au uitat să ia pâine şi numai o pâine aveau cu ei 
în corabie 1 2 . (15) Ş i El le-a poruncit, zicând: Vedeţi, pazi ţ i -vă 1 3 de aluatul 
fariseilor şi de aluatul lui Irod. (16) Şi vorbeau între ei, zicând: Aceasta 
o zice, fiindcă n-avem pâine. (17) Şi Iisus, înţe legând, le-a zis: D e ce 
gândiţi că n-aveţi pâine? Tot nu înţelegeţi, nici n u pricepeţi? Atât de 

1 0 în ediţia de la 1805, în loc de „se sfădeau cu El, cerând de la El semn din cer", se 
găseşte „au început a se întreba cu Dânsul, cerşind de la El semn din cer". 

1 1 în ediţia de la 1805, în Ioc de „Adevărat", se găseşte „Amin". 
1 2 în ediţia de la 1805, în loc de „şi numai o pâine aveau cu ei în corabie", se găseşte 

„şi mai mult decât o pâine nu aveau cu ei în corabie". 
1 3 în ediţia de la 1805, în loc de „Vedeţi, păziţi-vă", se găseşte „Căutaţi de vă păziţi". 
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învârtoşată este inima voastră? 1 4 (18) Ochi aveţi şi nu vedeţi, urechi aveţi 
şi nu auziţi şi nu vă aduceţi aminte. (19) Când am frânt cele cinci pâini, 
la cei cinci mi i de oameni , atunci câte coşuri pline de f ărâmituri aţi luat? 
Zis-au Lui: Douăsprezece. (20) Şi când cu cele şapte pâini, la cei patru 
mi i de oameni , câte coşuri 1 5 pline de fărâmituri aţi luat? Iar ei au zis: 
Şapte . (21) Şi le zicea: Tot nu pricepeţi? 1 6 

(S, 13-14) Matei 16,4-6 (8,15) Matei 16,6 / Luca 12,1 (8,16) Matei 16,7 
(S, 17) Matei 16, 8 / Marcu 6,52; 8,21 (8,18-19) Matei 14,20 / Marcu 6,43 / Luca 9,17 / 

loan 6,12-13 (8, 20) Matei 15,37; 16,10 / Marcu 8,8 (8,21) Matei 16,11 / Marcu 6,52; 8,17 

Ii lasă Domnul pe farisei, ca pe nişte neîndreptaţi, căci unde este 
nădejde de îndreptare, acolo se cuvine a zăbovi, iar unde neîndreptată 
[de neîndreptat] este răutatea, de acolo se cuvine a se [a ne] depărta. 

Şi cu iconomie „ucenicii au uitat să ia pâine", ca, dojeniţi fiind, să se 
facă mai buni şi să vină întru simţirea [şi înţelegerea] puterii lui Iisus. Că 
Domnul , zicându-le lor să se „păzească de aluatul fariseilor", adică de 
învăţătura lor cea rea, ei socoteau că-i opreşte pe ei Hristos de la aluatul 
pâinilor. Drept aceea cu cuviinţă sunt mustraţi, ca unii care nu pricep 
puterea lui Hristos, anume că poate să facă pâine dintru nefiinţă. 

Iar învăţătura fariseilor şi a irodienilor o numeşte „aluat", pentru că 
era acră şi plină de răutate veche, căci tot cel ce este învechit întru răutate 
şi nimic duhovnicesc nu poate a grăi ca să îndulcească gâtlejul celui ce 
ascultă, unul ca acesta are „aluat" - adică învăţătură de răutate veche 
[drăcească] - , care „muşcă" şi întru căinţă aduce mai pe urmă pe cel care 
i s-a supus ei. 

Dar cine erau „irodienii"? Unii învăţători de curând arătaţi, care ziceau 
că Irod este Mesia [Hristos] şi cum că lui se cuvine a-i crede. 

8,22-26: Şi au venit la Betsaida. Şi au adus la El un orb şi L-au rugat să 
se atingă de el. (23) Şi luând pe orb de mână, l-a scos afară din sat şi, 
scuipând în ochii lui şi punându-Şi mâinile peste el, l-a întrebat dacă 
vede ceva. (24) Şi el, ridicându-şi ochii, a zis: zăresc oamenii; îi văd ca pe 
nişte copaci umblând 1 7 . (25) După aceea a pus iarăşi mâinile pe ochii lui, 

1 4 în ediţia de Ia 1805, în loc de „Atât de învârtoşată este inima voastră?", se găseşte 
„încă împietrită aveţi pe inima voastră?" 

1 5 în ediţia de la 1805, în loc de „coşuri", se găseşte „coşniţe". 
1 6 în ediţia de la 1805, în loc de „Tot nu pricepeţi?", se găseşte „Dară cum încă nu 

înţelegeţi?" 
1 7 în ediţia de la 1805, în loc de „zăresc oamenii; îi văd ca pe nişte copaci umblând", 

se găseşte „văz oamenii, ca copacii umblând". 
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şi el a văzut bine şi s-a îndreptat, căci vedea toate, lămurit 1 8 . (26) Ş i 1-a 
trimis la casa sa, zicându-i: Să nu intri în sat, nici să spui cuiva din sat. 

(8, 23) Ioan 9, 6 

Se vede că Betsaida bolea cu multă necredinţă, de aceea o şi ticăloşeşte 
Hristos pe dânsa, după cum citim la Matei: „Vai ţ ie , Horazine, vai ţie, 
Betsaida, că dacă în Tir şi în Sidon s-ar fi făcut minuni le ce s-au făcut în 
voi, de mult, în sac şi în cenuşă, s-ar fi pocăit" (Matei 11,21; Luca 10,13). 

Deci, venind Domnul acolo, „au adus la El un o r b " , însă nu adevărată 
era credinţa celor ce l-au adus, pentru aceea şi Domnul îl scoate pe orb din 
sat şi aşa îl tămăduieşte pe el. Şi „scuipă în ochi i " orbului şi-Şi „pune 
mâin i le " peste el, ca să ne învăţăm cum cuvânt dumnezeiesc şi faptă 
urmând cuvântului, pot a săvârşi minunile, căci „ m â n a " este semn al 
lucrării, iar „scuiparea", al cuvântului, fiindcă este din gură. Dar nici orbul 
nu avea de săvârşit [desăvârşită] credinţa şi pentru aceasta n u îndată îl 
face pe el să vadă, ci [întâi] în parte, ca pe cel ce nu întreagă avea credinţa, 
căci după credinţă se fac şi vindecările. Şi îi porunceşte lui „să n u intre în 
sat" , de vreme ce, precum am zis, necredincioşi fiind cei din Betsaida, s-ar 
fi vătămat omul la suflet; şi nici să nu spună cuiva ce i s-a făcut, ca, ne-
crezând ei, mai rea osândă să-şi tragă asupra lor. 

Aşa şi noi, de multe ori suntem „orbi" la suflet, în „sat" fiind, adică în 
lumea aceasta. Apoi, „afară din sat", adică din lume şi din lucrurile ei 
fiind scoşi de Hristos, ne vindecăm. Iar după ce ne vindecăm, ne zice să 
nu ne mai întoarcem „în sat", [la cele ale lumii adică,] ci fiecare „la casa 
sa" . Iar „casă" a fiecăruia dintre noi este Cerul şi lăcaşurile cele de acolo. 

8,27-30: Şi a ieşit Iisus şi ucenicii Lui prin satele din preajma Cezareii 
lui Filip 1 9 . Şi pe drum 2 0 întreba pe ucenicii Săi, zicându-le: Cine zic oamenii 
că sunt? (28) Ei au răspuns Lui, zicând: Unii spun că eşti Ioan Botezătorul, 
alţii că eşti Ilie, iar alţii că eşti unul din Prooroci. (29) Ş i El i-a întrebat: Dar 
voi cine ziceţi că sunt Eu? Răspunzând, Petru a zis Lui: Tu eşti Hristosul. 
(30) Şi El le-a dat poruncă să nu spună nimănui despre El. 

(8, 27) Matei 16,13 / Luca 9,18 (8, 28) Matei 14,2; 16,14 / Luca 9,19 (8.29) Matei 16,15-16 / 
Luca 9,20 / Ioan 1,49; 6,69; 11,27 (8,30) Matei 16,20; 17, 9 / Luca 9,21 

Ducându-i pe ei departe de iudei, atunci îi întreabă despre Sine ca, 
netemându-se de nimeni, să mărturisească adevărul. Deci au răspuns: 

1 8 In ediţia de la 1805, în loc de „a văzut bine şi s-a îndreptat, căci vedea toate, 
lămurit", se găseşte „a văzut luminat pe toţi". 

1 9 în ediţia de la 1805, în loc de „satele din preajma Cezareii lui Filip", se găseşte 
„satele Cezareii lui Filip". 

2 0 în ediţia de la 1805, în loc de „drum", se găseşte „cale". 
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„Unii spun că eşti Ioan Botezătorul, alţii că eşti I l ie, iar alţii că eşti unul 
din Prooroci". Căci mulţi socoteau că a înviat Ioan, cum credea şi Irod 
(Marcu 6,15), şi că a primit, după înviere, putere de a face minuni, fiindcă 
în timpul vieţii sale, nici o minune nu făcuse Ioan. Iar după ce i-a întrebat 
Domnul pe Apostoli de părelele [părerile] altora, îi întreabă pe ei şi de a 
lor socoteală, ca şi cum ar fi zis: „Aceia întru acest fel socotesc despre 
Mine , rătăcindu-se, dar voi, ce altceva ziceţ i?" Deci, ce zice Petru? îl 
mărturiseşte pe El că este Hristosul Cel vestit de Prooroci. Dar ce a zis 
Domnul despre mărturisirea lui Petru şi cum 1-a fericit pe el? Marcu nu le 
spune pe acestea, pentru ca să nu se creadă că fiind el [Marcu] ucenic al 
lui Petru, spune aceasta spre har [lauda] dascălului său. Iar Matei, nelăsând 
nimic, le-a spus pe toate (Matei 16,13-20). 

Şi i-a oprit pe ei ca „nimănui să nu spună despre D â n s u l " , căci voia 
să se ascundă slava cea pentru El, ca să nu se smintească mulţi de El şi din 
această pricină necrezând ei, să se facă vinovaţi de mai mare muncă 
[osândă, caznă]. 

8,31-33: Şi a început să-i înveţe că Fiul Omului t rebuie 2 1 să pătimească j 
multe şi să fie defăimat 2 2 de bătrâni, de arhierei şi de cărturari şi să fie | 
omorât, iar după trei zile să învieze. (32) Şi spunea acest cuvânt pe faţă. Şi ' 
l u â n d u - L Petru de o parte, a început să-L d o j e n e a s c ă . (33) Dar El, j 
întorcându-Se şi ui tându-Se 2 3 la ucenicii Săi , a certat pe Petru şi i-a zis: 
Mergi, înapoia Mea, satano! Căci tu nu cugeti cele ale lui Dumnezeu, ci j 
cele ale Oamenilor 2 4. (8, 31) Matei 16,21; 17, 22-23; 27, 63 / Marcu 9, 31; 10, 33-34 / ! 

Luca 9, 22, 44; 24, 7 (8, 32-33) Matei 16, 22-23 [ 

După ce ucenicii au mărturisit că El este adevăratul Hristos, atunci le ! 
arată lor [şi] taina Crucii, dar nu cu totul descoperit, căci nici aşa nu 
pricepeau ei ce zice Domnul, nici nu înţelegeau ce este aceea a învia, ci 
doar atât socoteau că mai bine este să nu pătimească El nicidecum. De \ 
aceea şi Petru începe a-L prihăni [îl dojeneşte 2 5 ] , căci fiind cu putinţă ca să i 
nu pătimească El nimic, Se aruncă pe Sine în moarte. Iar Domnul, arătând | 
că pentru mântuirea noastră se va face Patima Lui şi cum că numai satana | 

în ediţia de la 1805, în loc de „trebuie", se găseşte „se cuvine". 
2 2 în ediţia de la 1805, în loc de „să fie defăimat", se găseşte „a se urgisi". 
2 3 în ediţia de la 1805, în loc de „uitându-Se", se găseşte „căutând". 
2 4 în ediţia de la 1805, în loc de „Căci tu nu cugeti cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale 

oamenilor", se găseşte „Căci tu nu cugeti cele ce sunt ale lui Dumnezeu, ci cele ce sunt 
ale oamenilor". 

2 5 Vezi şi tâîcuirea următoare (8, 34-37). 
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nu voieşte să pătimească El, pentru ca să nu-i mântuiască pe oameni, 
„satană" îl numeşte pe Petru, ca pe cel care cugeta pe cele pe care şi satana 
[le cugeta]. Şi [încă îl numeşte Domnul pe Petru aşa] pentru că nu voieşte 
să pătimească El, ci este împotrivitor Lui, căci „satana" se tâlcuieşte 
„împotrivnic". Şi zice: „Mergi, înapoia Mea", adică „urmează voii Mele 
şi nu te împotrivi, nici să stai împotriva Mea, ci pe urma Mea urmează" . Şi 
zice Domnul că Petru cugetă „cele ale oamenilor", fiindcă unele smerite 
[neputincioase] şi trupeşti cugetând, voia ca Domnul să fie în odihnă şi să 
nu Se răstignească, nici să cadă în ispite pentru mântuirea oamenilor. 

8,34-37: Şi chemând la Sine mulţimea, împreună cu ucenicii Săi, le-a 
zis: Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia Crucea 
şi să-Mi urmeze Mie. (35) Căci cine va voi să-şi scape sufletul 2 6 îl va pierde, 
iar cine va pierde sufletul său pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela îl 
va scăpa 2 7 . (36) Căci ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă, dacă 
îşi pierde sufletul? 2 8 (37) Sau ce ar putea să dea omul 2 9 , în schimb, pentru 
Sufletul său? (8,34) Matei 10,38; 16,24 / Luca 9,23; 14,27 

(8,35) Matei 10,39; 16,25 / Luca 9,24; 17,33 / loan 12,35 
(8,36) Matei 16,26 / Luca 9,25 (8,37) Psalm 48,7-8 / Matei 16,26 

De vreme ce Petru L-a dojenit pe El pentru că avea să Se răstignească, 
Domnul cheamă mulţimea şi, întru auzul tuturor, către Petru mai mult 
arătând [îndreptând] cuvântul, zice: „Tu, o, Petre, Mă prihăneşti [dojeneşti] 
pe Mine pentru că aleg Crucea, iar Eu îţi zic ţie că nimeni nu se va mântui 
de nu va muri pentru lucrul cel bun şi pentru adevăr" . Şi vezi că nu a zis 
Domnul: „măcar de nu voieşte cineva, [trebuie] să moară" , ci, „oricine 
voieşte", că zice: „Pe nimeni nu silesc, căci la lucruri bune chem, nu la 
rele, ca să-1 silnicesc; pentru aceasta, dacă cineva n u voieşte, nici nu este 
vrednic de acestea". 

Iar ce este a te „lepăda de sine", întru acest chip ne-am fi învăţat, dacă 
am fi cunoscut ce este a te lepăda de altul, atunci când, cel ce se leapădă de 
altul - de frate poate, sau de slugă, sau de tată - , măcar în cazne fiind acela 
sau omorât fiind, nu se întoarce, nu este împreună-pătimitor, ca unul care s-a 
înstrăinat [deja de ei]. Deci, întru acest chip voieşte Domnul nici de trupul 
nostru - măcar de-ar fi bătut, măcar oricâte ar pătimi - , să nu ne fie milă, ci 

2 6 în ediţia de la 1805, în loc de „să-şi scape sufletul" , se găseşte „să-şi m â n t u i a s c ă 
sufletul" . 

2 7 în ediţia de la 1805, în loc de „îl va scăpa" , se găseşte „îl v a m â n t u i p e e l " . 
2 8 în ediţia de la 1805, versetul 36 este: „Că ce va folosi o m u l d e ar d o b â n d i l u m e a 

toată şi îşi va pierde sufletul s ă u ? " 
2 9 în ediţia de la 1805, în loc de „ar putea să dea o m u l " , se găseşte „ v a d a o m u l " . 
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[fiecare] „să-şi ia Crucea", adică moartea cea de ocară, căci Crucea de ocară 
părea [a fi] atunci. Dar, fiindcă se răstignesc mulţi pentru că sunt tâlhari şi 
ucigaşi, adaugă că împreună cu răstignirea se cuvine să aibă şi toată fapta 
bună, că aceasta este: „şi să-Mi urmeze Mie" . Şi pentru că grea şi fără de 
milă pare a fi ceea ce a poruncit [Domnul], adică a se da pe sine omul la 
moarte, arată Domnul că [porunca luării Crucii,] este un lucru mai vârtos 
[cu prisosinţă] al iubirii de oameni. „Căci acela care «îşi pierde sufletul», 
însă «pentru Mine» - nu ca un tâlhar fiind omorât sau sugrumându-se pe 
sine, că aceasta nu este «pentru Mine» - , unul ca acesta îşi va afla sufletul său 
[adică se va mântui]. Precum, iarăşi, cel căruia i se pare că şi-a dobândit sufletul 
îl va «pierde», dacă în vremea muceniciei nu va sta împotrivă [răbdând]" 3 0 . 
Că să nu-mi zici mie că a dobândit viaţa, căci dacă împreună cu aceasta vei 
adăuga c-a dobândit şi toată lumea, nici un folos nu are. Căci au doară este cu 
putinţă a răscumpăra mântuirea cu bani? Căci de-ar fi fost aceasta cu putinţă, 
cel care a dobândit lumea, dar şi-a pierdut sufletul ar fi dat [mulţime de bani] 
ca să se afle nevinovat atunci când se prăjeşte ca în tigaie în para focului 
[veşnic]. Insă un asemenea „schimb" nu este cu putinţă a se face acolo. Deci, 
dintr-unele ca acestea vom astupa gurile ereticilor care urmează socotelii lui 
Origen şi care zic că sufletele vor verii iarăşi la starea cea dintâi, după ce se 
vor munci pe potriva [după măsura] păcatelor 3 1. Deci să audă ei că nu este cu 
putinţă a da acolo ceva „în schimb, pentru suflet". Deci nici nu este cu putinţă 
a se munci [căzni] pe atâta cât a se măsura cu păcatele 3 2. 

8, 38: Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, în 
neamul acesta desfrânat şi păcătos, şi Fiul Omului Se va ruşina de el, 
când va veni întru slava Tatălui său cu Sfinţii îngeri 3 3 . 

3 0 Cuvioşii Calist şi Ignatie Xantopol ne învaţă astfel: „De dragul poruncilor de 
viaţă dătătoare şi de dragul credinţei în Domnul nostru Iisus Hristos, suntem datori, 
când timpul o cere, să dăm cu bucurie până şi sufletul nostru, sau să nu ne cruţăm nici 
chiar viaţa noastră. Căci însuşi Domnul nostru Iisus Hristos zice, în privinţa aceasta, că, 
„cine va pierde sufletul Său pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela îl va scăpa" 
(Marcu 8, 35). Aceasta, fără îndoială, pentru că crede şi nu se îndoieşte, că însuşi 
Dumnezeu-Omul Iisus Hristos, Mântuitorul, este învierea şi Viaţa şi tot ce este mântuire" 
(Filocalia românească, voi. 8, capul 18, ed. IBMBOR, Bucureşti, 1979, p. 59). 

3 1 Această erezie a lui Origen, apocatastaza (restauraţia generală) a fost condamnată 
de Biserică la al V-lea Sinod ecumenic care a avut loc la Constantinopol în anul 553. 

3 2 Adică nu este cu putinţă a se potrivi, a fi pe potrivă caznele cu măsura păcatelor. 
3 3 Versetul 8, 38 al ediţiei din 1805, este versetul 9, î din ediţia Sfintei Scripturi din 

anul 1988. 
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CAPITOLUL 9 ' : 

Schimbarea la faţă. Vindecarea lunaticului. 
A doua vestire a Patimilor. 

Cearta pentru locul întâi. Prilejul de păcat1 

8, 38 -9, 1: (38) Căci de cel ce se va ruşina de M i n e şi de cuvintele 
Mele , în neamul acesta desfrânat 2 şi păcătos, şi Fiul Omului S e va ruşina 
de el , când va veni întru slava Tatălui său cu Sf inţ i i îngeri . (1) Ş i le z icea 
lor: Adevărat 3 grăiesc vouă că sunt unii, din cei ce stau aici, care nu vor 
gusta moartea, până ce nu vor vedea împărăţia lui D u m n e z e u , v e n i n d 
întru putere 4 . (8,38) Matei 10, 32; 16, 27 / Luca 9, 26; 12, 8-9 / Romani 1 , 1 6 / 

2 Timotei 2,12 / 1 loan 2, 23 (9,1) Isaia 3 3 , 1 7 / Luca 9, 27 

N u este de a juns credinţa cea din m i n t e , ci cere [ D o m n u l ] şi 
mărturisirea prin gură [cuvânt]. Căci de vreme ce îndoit este omul, îndoită 
facă-se şi sfinţirea, sfinţindu-se sufletul prin credinţă, iar trupul sfinţin-
du-se prin mărturisire. Deci, „de cel ce se va r u ş i n a " a-L mărturisi pe Cel 
răstignit, că este Dumnezeu al său, de acesta „Se va ruş ina" şi Dânsul, 
nevrednică slugă a Sa judecându-1, „când va v e n i " , nu iarăşi smerit 5 , nici 
precum S-a arătat acum, nebăgat în seamă, aşa încât unii să se ruşineze 
pentru [de] Dânsul, ci „întru slavă" şi înconjurat de „Sf inţ i i înger i " . 

Dar, de vreme ce pentru „slava" Sa a grăit, ca să le arate lor că nu în 
deşert le spune acestea, zice: „Sunt unii din cei ce stau aicea [de faţă], 
adică Petru şi Iacov şi loan, care nu vor muri până când nu le voi arăta lor, 
întru Schimbarea Mea la faţă, în ce fel de slavă voi veni întru a doua Venire"; 
căci nimic altceva n-a fost Schimbarea la faţă fără decât mai înainte vestire 
a Venirii celei de-a doua, că întru acest chip şi însuşi El va străluci atunci, 
dar şi drepţii 6. 

1 In ediţia de la 1805, titlul capitolului este: „Pentru Schimbarea la faţă a lui Iisus. Pentru 
cel lunatic. Pentru ucenici când întrebau între ei cine ar fi mai mare. Pentru ferirea de sminteli". 

2 In ediţia de la 1805, în loc de „în neamul acesta desfrânat", se găseşte „întru 
neamul acesta preacurvar". 

3 In ediţia de la 1805, în loc de „Adevărat", se găseşte „Amin". 
4 Versetul 8, 38 al ediţiei din 1805, este versetul 9, 1 din ediţia Sfintei Scripturi din 

anul 1988. 
5 [1805] Precum întru cea dintâi Venire. 
6 Dumnezeiescul Maxim Mărturisitorul ne învaţă: „(13) Dar trebuie să se ştie că şi 

între cei ce stau lângă Domnul există deosebiri, după cuvântul Evangheliei: „sunt unii, 
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9, 2-3: Şi după şase zile a luat Iisus cu Sine pe Petru şi pe Iacov şi pe 
Ioan şi i-a dus 7 într-un munte înalt, de o parte, pe ei singuri 8 , şi S-a 
schimbat la faţă înaintea lor. (3) Şi veşmintele Lui s-au făcut strălucitoare, 
albe foarte, ca zăpada, cum nu poate 9 înălbi aşa pe pământ înălbitorul. 

(9,2) Matei 17,1 / Luca 9,28 (9,3) Daniil 7,9 / Matei 17,2; 23,3 / Luca 9,29 

[Evanghelistul] Luca spune că după „opt zi le" (9, 28), dar nu împo-
trivindu-se acestuia, ci acelaşi lucru zicând, căci el a socotit şi ziua în care 
a vorbit şi pe cea în care i-a suit Hristos în munte , iar Marcu le pune numai 
pe cele din mijlocul acestora [dintre ele]. Aşadar, luând [Domnul] pe 
verhovnici , „îi suie într-un munte înalt": pe Petru, ca pe cel ce L-a 
mărturisit şi care-L iubea pe El, pe Ioan, ca pe cel iubit de Dânsul, iar pe 
Iacov, ca pe cel ce şi el era prea mare glăsuitor şi bogoslov [cuvântător de 
Dumnezeu] şi atât de nesuferit a fost iudeilor, încât şi Irod, vrând să placă 
evreilor, l-a omorât pe el (Faptele Apostolilor 12,2). Iar „într-un munte înalt 
îi suie" , ca mult mai preaslăvită să fie minunea; şi „deosebi", căci taină 
voia să le arate. 

Iar „Schimbarea la faţă" s-o înţelegi n u ca prefacere a chipului 
[Domnului] , ci, rămânând chipul tot aşa cum era mai înainte, adăugire de 
lumină negrăită 1 0 s-a făcut asupră-i. '- . 

din cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea, până ce nu vor vedea împărăţia lui 
Dumnezeu, venind întru putere" (Marcu 9,1). Căci nu tuturor celor ce stau lângă El li se 
arată Domnul totdeauna întru slavă; ci celor începători li se arată în chip de rob, iar celor 
ce pot să-L urmeze, urcându-se pe muntele înalt al Schimbării Sale la faţă, li se arată în 
înfăţişarea lui Dumnezeu, în care a fost mai înainte de-a fi lumea. Deci, este cu putinţă ca 
Domnul să nu Se arate în acelaşi fel tuturor celor ce stau lângă El; ci unora într-un fel, 
altora altfel, schimbându-şi arătarea după măsura credinţei din fiecare. (14) Când 
Cuvântul lui Dumnezeu se face în noi clar şi luminos şi faţa Lui străluceşte ca soarele, 
atunci şi hainele Lui se fac albe. Iar acestea sunt cuvintele (raţiunile) Sfintei Scripturi a 
Evangheliilor, care se fac străvezii şi clare, nemaiavând nimic acoperit. Ba apar lângă El 
şi Moise şi Ilie, adică raţiunile (înţelesurile) mai duhovniceşti ale Legii şi ale Proorocilor" 
- Filocalia românească, voi. 2, Capete gnostice (sau teologice), capetele 13-14, ed. Humanitas, 
Bucureşti, 1999, p. 170. 

7 în ediţia de la 1805, în loc de „i-a dus", se găseşte „i-a suit". 
8 în ediţia de la 1805, în loc de „de o parte, pe ei singuri", se găseşte „deosebi, singuri". 
9 în ediţia de la 1805, în loc de „cum nu poate", se găseşte „în ce chip nu poate". 
1 0 Arătându-ne arvuna pe care Petru, Iacov şi Ioan au dobândit-o pe Tabor, Sfântul 

Grigore Palama ne spune pentru cei trei Apostoli: „Aceia [Apostolii] nu mai puteau 
privi, mai bine zis, nemaifiind în stare să caute la lumina aceea, au căzut cu faţa la pământ. 
Totuşi, după făgăduinţa Mântuitorului, au văzut împărăţia lui Dumnezeu, lumina aceea 
dumnezeiască şi tainică pe care Grigorie şi Vasile cel mare o numesc Dumnezeire. Cel 
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9,4-8: Şi li s-a arătat Ilie împreună cu Moise şi vorbeau cu Iisus. (5) 
Şi răspunzând Petru, a zis lui Iisus: învăţătorule, bine este ca noi să fim 
aici; şi să facem trei colibe: Ţie una şi lui Moise una şi lui Ilie una. (6) 
Căci nu ştia ce să spună, fiindcă erau înspăimântaţi 1 1 . (7) Şi s-a făcut un 
nor care îi umbrea, iar un glas din nor a venit zicând 1 2 : Acesta este Fiul 
Meu Cel iubit, pe Acesta să-L ascultaţi 1 3. (8) Dar, deodată, privind 1 4 ei 
împrejur, n-au mai văzut pe nimeni decât pe Iisus, singur cu ei 1 5 . 

(9,4) Matei 17,3 / Luca 9 ,30 (9,5) Psalm 132 ,1 / Matei 1 7 , 4 / 
Luca 9,33 (9, 7) Marcu 1 ,11 / Luca 9, 35 / 2 Petru 1 , 1 7 

Ilie şi Moise se arată „împreună vorbind" [cu Hristos] , pentru multe 
pricini, dar ajunge să spunem două. De vreme ce ucenicii au spus că 
mulţimile, unii zic că El „este I l ie" , iar alţii „unul dintre Prooroci" (Marcu 
6,15), El le arată lor pe verhovnicii Proorocilor, ca de aici să înveţe osebirea 
[deosebirea] dintre robi şi Stăpân. Aceasta este una dintre pricini. Iar alta, 
pentru că mulţi îl numeau pe El [Hristos] potrivnic lui Dumnezeu, ca pe 
Cel Care dezleagă sâmbăta şi calcă Legea, îi arată Mântuitorul în munte 
pe cei doi Prooroci 1 6 , dintre care unul era cel care a pus Legea, iar celălalt, 
râvni tor [al ei]. Şi n-ar fi vorbit unii ca aceşti Prooroci cu Cel Care Se părea 
a fi călcător al Legii, de nu le-ar fi [bine]plăcut [Proorocilor] ceea ce zice 
[Domnul despre Lege]. 

dintâi zice: „Dumnezeirea ce s-a arătat pe munte ucenicilor este lumină şi frumuseţe a 
Celui cu adevărat puternic, Dumnezeirea inteligibilă şi contemplată a Lui". Vasile cel 
Mare zice: „Acea lumină este şi frumuseţe a lui Dumnezeu, contemplată numai de Sfinţi 
întru puterea Duhului dumnezeiesc". De aceea şi zice iarăşi: „Petru şi fiii tunetului au 
văzut frumuseţea Lui în munte covârşind strălucirea soarelui şi s-au învrednicit să vadă 
cu ochii arvuna prezenţei Lui". Iar cuvântătorul de Dumnezeu Ioan Damaschin, împreună 

j cu Ioan cel cu Gură de Aur, a numit lumina aceea „raza naturală a Dumnezeirii". Cel 
I dintâi scrie: „Fiu născut fără de început din Tatăl are raza naturală fără de început a 

Dumnezeirii şi slava Dumnezeirii se face slava trupului". Iar Cuvântătorul de Aur zice: 
„Domnul S-a arătat pe munte mai strălucit decât Sine, Dumnezeirea arătând razele Sale" 
(Filocalia românească, voi. 7, Despre cunoştinţa naturală, capetele 13-14, ed. Humanitas, 
Bucureşti, 1999, pp. 513-514). 

1 1 In ediţia de la 1805, versetul 6 este: „Căci nu ştia ce va grăi, că erau înfricoşaţi". 
1 2 în ediţia de la 1805, în loc de „zicând", se găseşte „grăind". 
1 3 în ediţia de la 1805, în Ioc de „pe Acesta să-L ascultaţi", se găseşte „pe Acesta 

ascultaţi". 
1 4 în ediţia de la 1805, în Ioc de „Dar, deodată, privind", se găseşte „Şi de năprasnă 

căutând". 
1 5 în ediţia de la 1805, în loc de „singur cu ei", se găseşte „împreună cu ei". 
1 6 în Biserică, Moise este numit deopotrivă „Prooroc" şi „Dătător al Legii". 
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Iar Petru, temându-se să se pogoare din munte - că se temea pentru 
răstignirea Domnului - zice: „Bine este nouă a fi aici şi a nu ne pogorî 
acolo, în mijlocul iudeilor. Iar de vor veni aici cei ce cu turbare se arată 
împotriva Ta, îi avem pe Moise, care a biruit pe egipteni (Ieşire 14) şi pe 
Ilie, care a pogorât foc din Cer şi a ars pe cei mai mari peste cincizeci 
împreună cu ostaşii lor" (4 Regi 1,10,12). 

Dar ce grăiau Proorocii împreună cu Iisus? Cele pentru Cruce şi 
moartea Lui. Iar Petru grăia cele ce le grăia, neştiind ce grăieşte - căci erau 
înspăimântaţi de negrăita lumină şi slavă - , nefiind cu adevărat întru 
mintea sa, nevrând el ca să Se pogoare Iisus să Se răstignească pentru 
mântuirea noastră, ci să petreacă în munte. 

încă se cuvine să aducem cuvântul şi la videnie [la vederea dumne
zeiască, la înalta înţelegere]: după sfârşitul lumii acesteia, care s-a zidit în 
„şase z i le " , ne va „sui" pe noi Iisus, de vom fi ucenici ai Lui, în „muntele 
cel înal t " (Marcu 9,2-3) - în Cer adică - şi ni Se va arăta pe Sine prealuminat, 
căci acum întru neslavă S-a arătat, ca şi Cel Care a fost „răstignit" (Marcu 
15, 24-25) şi fiu de „teslar" (Marcu 6, 3), iar atunci vom vedea „slava Lui 
ca a Unuia-Născut" (loan 1, 14). Vom vedea încă şi Legea şi Proorocii 
„ împreună" cu El „vorbind", adică cele ce s-au spus pentru Dânsul de 
Moise şi de Prooroci, atunci le vom înţelege şi le vom afla împlinite şi [tot] 
atunci, cu adevărat vom auzi Glasul cel părintesc, descoperindu-ni-Lnouă 
Tatăl pe Fiul, şi învăţând că: „Acesta este Fiul Meu [Cel iub i t ] " . Şi cum 
ne va învăţa pe noi? „Norul umbrindu-ne", adică Duhul cel Sfânt, căci 
Acela este Izvorul înţelepciunii. 

9, 9-10: Şi coborându-se 1 7 ei din munte, le-a poruncit lor ca nimănui 
să nu spună cele ce văzuseră, decât numai când Fiul Omului va învia din 
morţi. (10) Iar ei au ţinut cuvântul, întrebându-se între ei: Ce înseamnă 1 8 

a învia din morţi? (9, 9) Matei 17 ,9 / Luca 9, 36 

Pentru care pricină le porunceşte Domnul ucenicilor să nu spună 
nimănui despre Schimbarea [Sa] la faţă? Pentru ca să nu se smintească 
oamenii, auzind unele ca acestea slăvite lucruri pentru [despre] Hristos, 
iar apoi să-L vadă pe El că Se răstigneşte. Iar după ce a înviat din morţi, 
era vreme bună [potrivită] să spună pentru Hristos aceste lucruri 
[preaslăvite], care înainte de Cruce s-au făcut [s-au săvârşit]. Deci Apos
tolii „au ţinut cuvântul, întrebându-se între ei: Ce este aceea a învia din 
morţ i" , căci încă nu ştiau că se cuvine a învia Domnul din morţi. 

1 7 In ediţia de la 1805, în loc de „şi coborându-se", se găseşte „iar pogorându-se". 
1 8 In ediţia de la 1805, în loc de „Ce înseamnă", se găseşte „Ce este aceea". 
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9 , 11-13: Şi L-au întrebat pe El, zicând: Pentru ce zic far ise i i şi 
cărturarii că trebuie 1 9 să vină mai întâi Ilie? (12) Iar El le-a răspuns: I l ie , 
venind întâi, va aşeza iarăşi 2 0 toate. Şi cum este scris despre Fiul O m u l u i 
că va să pătimească multe şi să fie defăimat? (13) Dar vă zic vouă că I l ie 
a şi venit şi i-au făcut toate câte au voit, precum s-a scris despre el . 

(9,11) Maleahi 3, 23 / Matei 11,14; 17,10 (9,12) Psalm 21, 7-8 / Isaia 53, 2-3, 7 / 
Daniil 7,13; 9, 26 / Maleahi 3,24 / Matei 17,11-12; 26, 24 / Filipeni 2 ,7 / 

Iacov 1 ,17 (9,13) Maleahi 3, 24 / Matei 11 ,14 

Despre Ilie era un cuvânt la iudei cum că va veni mai înainte de Hristos. 
Dar fariseii nu tâlcuiau precum se cuvine cele despre Ilie, ci cu răutate 
ascundeau adevărul din însăşi voinţa lor. Pentru că două sunt Venirile lui 
Hristos: cea care a fost şi cea care va să fie. Celei dintâi Ioan Botezătorul 
i-a fost înaintemergător, iar celei de a doua va să fie Ilie. Deci, Hristos îl 
numeşte pe Ioan Botezătorul [cu numele] „Ilie", ca pe cel care era mustrător 
şi râvnitor şi pustnic. Drept aceea Se împotriveşte D o m n u l socoteli i 
[cugetului] fariseilor, care socoteau că înaintemergător al celei dintâi Veniri 
a lui Hristos este Ilie. Şi cum Se împotriveşte [Domnul]? [Spunând că:] 
„Ilie, venind întâi, va tocmi toate [va aşeza iarăşi toate]. Şi cum este 
scris despre Fiul Omului că va să pătimească multe [şi să f ie defă imat ]? " 
Iar ceea ce zice [Mântuitorul] aici întru acest fel este: „Ilie Tezviteanul, 
când va veni, pace va să facă iudeilor celor nesupuşi şi la credinţă îi va 
aduce pe dânşii. Deci, al celei de a doua Veniri va fi Ilie înaintemergător" . 
Că de ar fi fost înaintemergător al celei dintâi Veniri Tezviteanul, care va 
sa tocmească toate, cum, dar, s-a scris că Fiul Omului va să pătimească 
toate cele care s-au zis? Deci, una din două rămâne: sau să nu fie Ilie, dacă 
Scripturile adeveresc că se cuvine să pătimească Hristos; sau să nu se 
adeverească Scripturile cele ce zic că va să pătimească Hristos, de vom 
crede după cuvântul fariseilor care zice că Tezviteanul va să fie îna
intemergător al Venirii celei dintâi. Căci Ilie „va să tocmească toate şi nu 
va fi atunci vreun evreu nesupus, ci toţi vor crede propovăduirii , când îl 
vor auzi pe Ilie [Tezviteanul]". 

Deci socoteala [socotinţa] fariseilor surpând-o Domnul , zice că: „I l ie 
a şi venit" , adică Ioan Botezătorul şi „i-au făcut toate câte au voi t " , căci 
nu s-au supus [propovăduirii] lui şi după toate i s-a tăiat şi capul, făcân-
du-se acesta dar al pângăritei dănţuiri (Marcu 6, 21-28). 

1 9 în ediţia de la 1805, în loc de „că trebuie", se găseşte „că se cuvine". 
2 0 în ediţia de la 1805, în loc de „va aşeza iarăşi toate", se găseşte „va tocmi toate". 
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9,14-18: Şi venind la ucenici, a văzut mulţ ime mare împrejurul lor 
şi pe cărturari s fădindu-se între e i 2 1 . (15) Ş i îndată toată mulţ imea, 
văzându-L, s-a spăimântat şi, alergând, I se închina. (16) Şi Iisus a întrebat 
pe cărturari: Ce vă s fădi ţ i 2 2 între voi? (17) Şi I-a răspuns Lui unul din 
mul ţ ime: învăţătorule, am adus la Tine pe f iul meu, care are duh mut. 
(18) Ş i oriunde-1 apucă, îl aruncă la p ă m â n t 2 3 şi face spume la gură şi 
scrâşneşte din dinţi şi înţepeneşte 2 4 . Şi am zis ucenicilor Tăi să-1 a lunge 2 5 , 
dar ei n-au putut. (9,14-18) Matei 17,14-15 / Luca 9,37-39 

După ce a venit la ucenici, adică la cei nouă, pe care nu-i suise cu El în 
munte, i-a văzut pe ei că erau întrebaţi [iscodiţi] de farisei, căci aceştia, aflând 
vreme [cu prilej] când lipsea Iisus, se ispiteau să-i răzvrătească pe ucenici. 

Iar „mulţimea văzându-L, I s-a închinat " Lui, căci poftea a-L vedea 
pe El şi I s-a închinat ca şi cum după o îndelungată ducere [despărţire]. 
Unii spun că şi înfăţişarea Lui mai frumoasă făcându-se din lumina 
Schimbării la faţă, trăgea mulţimea spre a „I se închina" . Şi „I-a răspuns" 
unul din norod şi le-a spus pe ale sale; slab era omul acesta la credinţă, 
precum şi Domnul mărturiseşte zicând: „O, neam necredincios!" ; şi iarăşi: 
„toate sunt cu putinţă credinciosului [celui ce crede]" ; şi acela însuşi 
[strigând a zis cu lacrimi]: „Cred, Doamne! Ajută necredinţei m e l e " . Şi-i 
prihăneşte [învinuieşte acel om] pe ucenici, ca un necredincios cu adevărat 
[cu covârşire], căci nu se cuvenea ca înaintea tuturor să-i prihănească 
[învinuiască], ci deosebi. 

9, 29-27: Iar El, răspunzând lor, a zis: O, neam necredincios, până 
când voi fi cu v o i ? 2 6 Până când vă voi răbda 2 7 pe voi? Aduceţi-1 la M i n e . 
(20) Ş i l-au adus la El. Şi văzându-L pe I isus, duhul îndată a zgudui t 2 8 

pe copi l , şi, căzând la pământ, se zvârcolea 2 9 spumegând. (22) Ş i l-a 
întrebat pe tafăi lui : Câtă vreme este de când i-a venit aceasta? Iar el a 
răspuns: din pruncie. (22) Ş i de multe ori l-a aruncat şi în foc şi în apă ca 
să-1 piardă. Dar de poţi ceva, ajută-ne, f i indu-Ti mi lă de noi. (23) Iar 

2 1 în ediţia de la 1805, în loc de „sf ădindu-se între ei", se găseşte „întrebându-se cu dânşii". 
2 2 în ediţia de la 1805, în loc de „vă sfădiţi", se găseşte „vă întrebaţi". 
2 3 în ediţia de la 1805, în loc de „îl aruncă la pământ", se găseşte „îl zdrobeşte". 
2 4 în ediţia de la 1805, în loc de „şi înţepeneşte", se găseşte „şi se usucă". 
2 5 în ediţia de la 1805, în loc de „să-1 alunge", se găseşte „să-1 scoată". 
2 6 în ediţia de la 1805, în loc de „O, neam necredincios, până când voi fi cu voi?", se 

găseşte „O, neam necredincios! Până când voi fi cu voi?" 
2 7 în ediţia de la 1805, în loc de „vă voi răbda", se găseşte „vă voi suferi". 
2 8 în ediţia de la 1805, în loc de „a zguduit", se găseşte „a scuturat". 
2 9 în ediţia de la 1805, în loc de „se zvârcolea", se găseşte „se tăvălea". 
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Iisus î-a zis: De poţi crede, toate sunt cu putinţă celui ce crede 3 0 . (24) Şi 
îndată strigând tatăl copilului, a zis cu lacrimi: Cred, Doamne! Ajută 
necredinţei mele. (25) Iar Iisus, văzând că mulţimea dă năvală, a certat 
duhul cel necurat 3 1 , zicându-i: Duh mut şi surd, Eu îţi poruncesc: Ieşi 
din el 3 2 şi să nu mai intri în el! (26) Şi răcnind şi zguduindu-1 cu putere 3 3 , 
duhul a ieşit; iar copilul a rămas ca mort, încât mulţi ziceau că a murit. 
(27) Dar Iisus, apucându-1 de mână, l-a ridicat, şi el s-a sculat în picioare 3 4 . 

(9,19) Matei 17,17 / Luca 9,41 (9,20) Luca 9 ,42 (9, 21-22) Matei 17 ,15 
(9,23) Matei 17,20; 21,22 / Luca 17, 6 / Ioan 11 ,40 (9, 24) Luca 17, 5 

Omului care a venit la Domnul şi i-a învinuit pe ucenici că n-au putut 
să-i tămăduiască feciorul, Hristos chiar la acela a întors greşeala, ca şi cum 
ar fi zis: „Tu, necredincios fiind, te-ai făcut pricină de nu s-a tămăduit fiul 
tău". Şi nu numai acestuia îi zice astfel, ci de obşte face cuvântul, mai cu 
seamă pe toţi iudeii învinuindu-i de necredinţă - căci era cu putinţă ca 
mulţi din cei ce se aflau de faţă să se fi smintit. 

Şi arată că dorită îi era Lui moartea, dintru a zice: „Până când voi fi cu 
voi?" - adică „mult M-am îngreuiat petrecând împreună cu voi, necre
dincioşii". Dar nu rămâne numai la mustrare, ci şi tămăduire adaugă, nu cu 
trufie apucându-se a tămădui pe copil, ci mai vârtos cu multă smerenie. 
Căci vezi, că nu [pe seama] puterii Sale, ci [pe seama] credinţei aceluia pune 
tămăduirea, zicând: „Toate sunt cu putinţă credinciosului [celui ce crede]". 

încă ia seama şi la aceasta: văzând că se adună poporul, a certat pe 
duhul [cel necurat], căci nu voia să-1 tămăduiască înaintea norodului, nefiind 
Domnul trufaş şi iubitor de slavă deşartă. Iar certându-1 şi zicându-i: „Ieşi 
dintr-însul şi să nu mai intri în el!", arată că, din pricina necredinţei omului, 
iarăşi ar fi intrat dracul, dacă nu l-ar fi oprit cu porunca S a Şi-1 zguduie şi-1 
cutremură pe copil, ca să cunoască toţi vătămarea pricinuită de demon şi că 
l-ar fi omorât pe om, dacă n-ar fi fost oprit de dumnezeiasca mână. 

Iar acestea pot fi înţelese şi în chip alegoric: omul este aruncat de diavol 
în „foc" - adică în focul mâniei şi al poftei - şi în „apă" - adică în turburarea 
lucrurilor lumeşti. Iar dracul acesta este „mut şi surd" - „surd" pentru că 

3 0 în ediţia de la 1805, în loc de „celui ce crede", se găseşte „credinciosului". 
3 1 în ediţia de la 1805, în loc de „văzând că mulţimea dă năvală, a certat duhul cel 

necurat", se găseşte „văzând că năvăleşte norodul, a poruncit duhului necurat". 
3 2 în ediţia de la 1805, în loc de „Eu îţi poruncesc: Ieşi din el", se găseşte „Eu ţie îţi 

poruncesc: Ieşi dintr-însul". 
3 3 în ediţia de la 1805, în loc de „răcnind şi zguduindu-1 cu putere", se găseşte 

„strigând şi mult scuturându-1 pe el". 
3 4 în ediţia de la 1805, în loc de „şi el s-a sculat în picioare", se găseşte „şi s-a sculat". 
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nu voieşte să audă cuvintele lui Dumnezeu, iar „mut" fiindcă nici pe alţii 
nu poate să-i înveţe cele ce se cuvin. Iar dacă „Iisus", adică evanghelicescul 
Cuvânt , ne va „apuca de m â n ă " - adică de puterea faptei bune celei 
lucrătoare - , atunci vom fi sloboziţi de dracul [acesta]. însă ia aminte că 
Dumnezeu ne ajută nouă, dar apoi şi de la noi se cere să facem lucrul cel 
bun; că zicând: „Iisus, [apucându-1 de mână,] l-a ridicat" aceasta arată 
ajutorul lui Dumnezeu, iar: „şi [el] s-a sculat [în picioare]" , aceasta este 
sârguinţa aceluia către lucrul cel bun. 

9, 28-29: Iar după ce a intrat în casă, ucenicii Lui L-au întrebat, de o 
parte 3 5 : Pentru ce noi n-am putut să-1 izgonim? (29) El le-a zis: Acest neam 
de d e m o n i 3 6 cu nimic nu poate ieşi, decât numai cu rugăciune şi cu post. 

(9, 28) Matei 17,19 (9, 29) Matei 17, 21 

Ucenicii s-au înfricoşat să nu fi pierdut darul dat de Domnul şi pentru 
aceasta să nu fi putut a scoate ei demonul. Vezi încă şi cucernicia lor, cum 
„ d e o s e b i " vin la El. 

„Acest neam". Care? Sau al celor lunatici, sau tot neamul dracilor nu 
iese în alt fel, „decât numai cu rugăciune şi cu post". Că se cuvine ca şi 
cel ce pătimeşte să postească, dar şi cel ce vrea să mijlocească pentru 
tămăduire, că amândoi au trebuinţă, iar mai vârtos acest cuvânt cere 
postirea de la cel ce pătimeşte. Şi se cuvine nu numai a posti, ci şi a se 
ruga, nici numai a se ruga, ci şi a posti, pentru că numai întru acest chip 
rugăciunea cea adevărată se săvârşeşte, de va fi însoţită de postire, când 
nu se îngreunează de aburii mâncărurilor cel care se roagă, ci este uşor şi 
fără de greutate. 

9, 30-32: Şi, ieşind ei de acolo, străbăteau 3 7 Galileea, dar El nu voia să 
ştie cineva. (31) Căci învăţa pe ucenicii Săi şi le spunea că Fiul Omului Se 
va da în mâinile oamenilor şi-L vor ucide 3 8 , iar după ce-L vor ucide, a treia 
zi va învia. (32) Ei însă nu înţelegeau cuvântul şi se temeau să-L întrebe 3 9 . 

(9, 30-32) Matei 16, 21; 17,22 / Marcu 8,31; 10, 33-34 / 
Luca 9, 22,44; 18, 34; 24,719, 32) Luca 9, 45 / loan 12,16 

Pretutindeni, la facerile de minuni aduce şi cuvântul despre Patima 
Sa, ca să nu fie socotit că din pricina neputinţei a pătimit. Deci, după ce a 
zis cea de întristare - că-L „vor omorî" adică - , aduce [adaugă] şi p e cea 

•b în ediţia de la 1805, în loc de „de o parte", se găseşte „deosebi". 
3 6 în ediţia de la 1805, în loc de „Acest neam de demoni", se găseşte „Acest neam". 
3 7 în ediţia de la 1805, în loc de „străbăteau", se găseşte „mergeau prin". 
3 8 în ediţia de la 1805, în versetul 31, în loc de „vor ucide", se găseşte „vor omorî". 
3 9 în ediţia de la 1805, în loc de „să-L întrebe", se găseşte „să-L întrebe pe El". 



de bucurie, că „a treia zi va învia" - , ca să ne învăţăm că pururea după 
cele de întristare urmează cele de bucurie şi ca să nu ne întristăm în deşert 
pentru cele de mâhnire, ci să nădăjduim şi spre cele mai bune. 

9,33-37: Şi au venit în Capernaum. Şi f i ind în casă, i-a întrebat : Ce 
vorbeaţi între voi pe drum? 4 0 (34) Iar ei tăceau, f i indcă pe cale se între
baseră 4 1 unii pe alţii cine dintre ei este mai mare. (35) Şi şezând j o s , a 
chemat pe cei doisprezece şi le-a zis: Dacă cineva vrea să f ie întâiul , să 
fie cel din urmă dintre toţi şi slujitor al tuturor 4 2 . (36) Ş i luând un copi l 4 3 , 
l-a pus în mijlocul lor şi, luându-1 în braţe, le-a zis: (37) Oric ine va primi, 
în numele Meu, pe unul din aceşti copii 4 4 pe M i n e M ă primeşte; şi oricine 
Mă primeşte, nu pe Mine Mă primeşte, ci pe Cel Ce M -a tr imis pe M i n e . 

(9, 33) Matei 18,1 / Luca 9,46; 22,24 (9,35) Matei 20,26 / Marcu 10,43-44 / Luca 9,48; 22,26 
(9,36) Matei 18,2-5 / Luca 9,47-48 (9,37) Matei 10,40; 18,5 / Luca 9,48; 10,16 / Ioan 12,44 

Ucenicii încă cele omeneşti cugetând, se prigoniseră între ei care dintru 
dânşii este mai mare şi mai cinstit înaintea lui Hristos. Iar Domnul nu 
opreşte pofta [râvna] de a fi [mai mare şi] mai cinstit - căci voieşte să 
râvnim noi treapta cea mai înaltă - , dar nu voieşte ca să răpim [cu trufie] 
întâietăţile, ci prin smerenie, mai vârtos să câş t igăm înăl ţ imea [cea 
duhovnicească]. Şi „un prunc pune în mi j loc" şi voieşte ca asemeni aceluia 
să ne facem şi noi, pentru că pruncul nici slavă nu pofteşte, nici nu 
pizmuieşte, nici nu pomeneşte [ţine minte] răul. „Şi nu numai voi singuri, 
de vă veţi face ca unii ca aceştia, veţi lua plată mare, ci şi pe alţii ca aceştia 
de-i veţi cinsti pentru Mine, veţi dobândi împărăţia Cerurilor, căci pe Mine 
Mă primiţi, iar primindu-Mă pe Mine, primiţi «pe Cel Care M -a tr imis pe 
M i n e » " (vezi şi Ioan cap. 14). Vezi cât poate smerenia şi obiceiul cel 
nefăţarnic şi lipsa de vicleşug? Că [acestea toate] pe Fiul şi pe Tatăl îi fac 
să Se sălăşluiască întru noi şi arătat este că şi pe Duhul Cel Sfânt. 

9,38-40: Şi I-a zis Ioan: învăţătorule, am văzut pe cineva scoţând demoni 
întru numele Tău, care nu merge 4 5 după noi, şi l-am oprit, pentru că nu 
merge după noi. (39) Iar Iisus a zis: Nu-1 opriţi, căci nu e nimeni care, făcând 

4 0 In ediţia de la 1805, în loc de „i-a întrebat: Ce v o r b e a ţ i în t re voi p e d r u m ? " , se 
găseşte „i-a întrebat pe dânşii : De ce vă prigoneaţi pe c a l e ? " 

4 1 In ediţia de la 1805, în loc de „se întrebaseră unii p e al ţ i i " , se găseşte „se pric ise 
unul cu altul" . 

4 2 In ediţia de la 1805, în loc de „şi slujitor al tuturor" , se găseşte „şi t u t u r o r s l u g ă " . 
4 3 In ediţia de la 1805, în loc de „copil" , se găseşte „ p r u n c " . 
4 4 In ediţia de la 1805, în loc de „în numele M e u , pe u n u l din aceşti copi i " , se 

găseşte „întru n u m e l e M e u , pe unul dintru aceşti copi i " . 
4 5 In ediţia de la 1805, în versetul 38, în loc de „nu m e r g e " , se găseşte „ n u v i n e " . 
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vreo minune în numele Meu, să poată, degrabă, să Mă vorbească de rău 4 6. 
(40) Căci cine nu este împotriva noastră este pentru noi 4 7 . 

(9,38) Numeri 11,28 / Luca 9,49 (9,39) 1 Corinteni 12,3 (9,40) Matei 12,30 

Nu de vreo pizmă sau zavistie fiind ţinut „fiul tunetului" (Marcu 3, 
17), l-a oprit pe cel ce scotea dracii, ci pentru că voia ca toţi cei care cheamă 
numele lui Hristos să-I urmeze Lui şi un trup să fie toţi ucenicii; căci întru 
începutul propovăduirii , unii, fiind stăpâniţi de dragostea iubirii de slavă 
voiau şi ei să facă semne şi văzând că numele lui Hristos mult poate, făceau 
minuni, chemând numele lui Iisus asupra celor bolnavi; însă după adevăr 
nevrednici erau e i 4 8 de dumnezeiescul dar. Iar Domnul voia ca să se întindă 
propovăduirea chiar şi prin cei nevrednici. 

Dar ce zice Mântuitorul? Nu-1 lasă pe Ioan să-1 oprească pe cel ce face 
semne, ci zice: „Lăsaţi-1, că nimeni care va săvârşi minune în numele Meu, 
nu va putea degrab să Mă grăiască de rău! Căci cum Mă va grăi de rău cel 
care va săvârşi minune întru numele Meu sau cel care are numele Meu 
pricină de slavă şi prin chemarea acestui nume face minuni?" însă se pare 
că Domnul împotrivă-Şi grăieşte căci într-alt loc zice: „Cel ce nu este cu 
M i n e , este împotriva M e a " (Matei 12,30). Aşadar, par acestea a fi potrivnice, 
dar nu sunt; căci zicând: „Cel ce nu este cu M i n e , este împotriva Mea" , o 
spune pentru draci, care se sârguiesc a trage de la Dumnezeu şi răpesc pe 
cele ce sunt ale lui Dumnezeu; iar cele de acum s-au zis pentru oameni, care 
mai vârtos aduc pe unii la Dumnezeu prin facerea [săvârşirea] minunilor. 

9, 41-42: Iar oric ine vă va da să beţi un pahar de apă, în numele 
M e u 4 9 , f i indcă sunteţi ai lui Hristos, adevărat zic vouă că nu-şi va pierde 
plata sa. (42) Şi c ine va sminti pe unul din aceştia mici , care cred în 
M i n e , mai b ine i-ar fi lui dacă şi-ar lega de gât o piatră de moară şi să fie 
aruncat 5 0 în mare. (9,41) Matei 10, 42; 25 ,40 (9, 42) Matei 18, 6 / Luca 17,1-2 

„Nu numai pe cel ce face puteri [minuni] întru numele Meu nu-1 opresc, 
ci chiar de-ar face cineva un lucru oricât de mic, măcar «un pahar de apă» 
de vă va da să beţi în numele Meu şi vă va primi pe voi pentru Mine şi nu 
pentru har [hatâr, lucru] lumesc ori omenesc, nu-şi va pierde plata sa". Şi a 

4 6 în ediţia de la 1805, versetul 39 este: „Iar Iisus a zis: Nu-1 opriţi, că nimeni nu 
este care face putere întru numele Meu şi să poată, degrabă, a Mă grăi de rău". 

4 7 în ediţia de la 1805, în loc de „este pentru noi", se găseşte „pentru noi este". 
4 8 Adică, aceia care săvârşeau minuni şi nu erau în ceata ucenicilor Domnului. 
4 9 In ediţia de la 1805, în loc de „Iar oricine vă va da să beţi un pahar de apă, în numele 

Meu", se găseşte „Că cine vă va adăpa pe voi cu un pahar de apă, întru numele Meu". 
5 0 în ediţia de la 1805, în loc de „să fie aruncat", se găseşte „să se arunce". 
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zis „un pahar de apă", pentru ca să nu fie sărăcia pricină de nedărnicie: „că 
măcar «un pahar de apă» de vei da - care este prea mic lucru - nici pe 
acesta nu-1 vei pierde". 

„Şi precum pe unul din cei mici de vei cinsti, te faci plăcut lui Dumnezeu, 
întru acest chip pe unul dintre cei mici de vei sminti - adică de îl vei necinsti 
sau îi vei fi pricină de poticnire - , mai de folos ţi-ar fi ţie de s-ar spânzura 
piatră de moară împrejurul grumazului tău", că mai grea muncă [caznă] 
vom suferi, precum se pare. Şi acest chip de chinuire şi moarte pune înainte 
Domnul, înfricoşându-ne pe noi prin pilda aceasta simţită. 

9, 43-50: Şi de te sminteşte mâna ta, tai-o că mai b i n e îţi este să intri 
ciung în viaţă, decât, amândouă mâinile având, să te duci 5 1 în gheena, în 
focul cel nestins. (44) Unde viermele lor nu moare şi focul nu se stinge. (45) 
Şi de te sminteşte piciorul tău, taie-1, că mai b ine îţi este ţie să intri fără un 
picior 5 2 în viaţă, decât având amândouă picioarele să fi i azvârlit î n gheena, 
în focul cel nestins, (46) unde viermele lor nu moare şi focul n u se stinge. 
(47) Şi de te sminteşte ochiul tău, scoate-1, că mai b i n e îţi este ţie cu un 
singur ochi în împărăţia lui Dumnezeu 5 3 , decât, având amândoi ochii, să 
fii aruncat în gheena focului. (48) Unde viermele lor n u moare şi focul n u 
se stinge. (49) Căci fiecare [om] va fi sărat cu foc, după cum orice jertfă va fi 
sărată cu sare. (50) Bună este sarea; dacă însă sarea îşi pierde puterea, cu ce 
o veţi drege? Aveţi sare întru voi şi trăiţi în pace unii cu alţi i 5 4 . 

(9, 43) Deuteronom 13, 6-8 / Matei 5, 29-30; 18 ,8 (9, 44) Isaia 3 4 , 1 0 ; 6 6 , 2 4 / Sirah 7,18 
(9, 45) Matei 18, 8 (9, 46-47) Matei 9, 29; 18,9 (9, 48) Isaia 66, 24 (9, 49) Levitic 2 ,13 / 

Iezechiil 43,24 (9,50) Matei 5 ,13 / Luca 14 ,34 / Romani 12 ,18 ; 14 ,19 / 
2 Corinteni 13,11 / Efeseni 4, 29 / Coloseni 4, 6 / Evrei 12 ,14 

După ce i-a îngrozit pe cei ce smintesc cum că mai de folos le-ar fi fost 
lor de s-ar fi aruncat în mare, acum îi sfătuieşte şi pe cei care se smintesc, 
ca să se păzească de cei ce sunt gata a-i sminti şi a-i împiedica pe ei [de la 
mântuire]. Că măcar de-ar fi „picior", „mână" sau „ o c h i " cel ce te sminteşte 
pe tine, adică cineva din cei de aproape, cei care se înrudesc cu tine după 
sânge şi îţi sunt de trebuinţă, „taie-1" pe el, adică leapădă-te de prietenia 
şi dragostea cea către dânsul. 

5 1 în ediţia de la 1805, în loc de „să te duci", se găseşte „să intri". 
5 2 în ediţia de la 1805, în loc de „fără un picior", se găseşte „şchiop". 
5 3 în ediţia de la 1805, în loc de „în împărăţia lui Dumnezeu", se găseşte „să intri 

întru împărăţia lui Dumnezeu". 
5 4 în ediţia de la 1805, versetele 49-50 sunt: „Căci fieştecine cu foc se va săra şi toată 

jertfa, cu sare se va săra. Bună este sarea; iar de va fi sarea nesărată cu ce se va îndulci 
aceasta? Aveţi sare întru voi şi pace să aveţi între voi". 
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Iar „vierme" şi „ foc" ce muncesc [căznesc] pe păcătoşi sunt conştiinţa 
fiecăruia şi aducerea aminte de lucrurile cele necuvioase ce s-au făcut de 
către ei în viaţa aceasta, care ca un „vierme" roade şi ca un „foc" arde. 
Căci fiecare „cu foc se va săra", adică se va lămuri, ceea ce zice şi Pavel: 
„[Lucrul fiecăruia se va face cunoscut; îl va vădi ziua Domnului.] Pentru 
că în foc se descoperă, şi focul însuşi va lămuri ce fel este lucrul fiecăruia" 
(1 Corinteni 3,13). încă „şi toată jertfa, cu sare se va săra". Iar aceasta s-a 
scris în Levitic, căci acolo zice Dumnezeu: „Tot darul jertfei voastre cu 
sare se va săr a " 5 5 (Levitic 2,13). Deci, bine este să sărăm jertfele noastre cu 
„sarea" lui Dumnezeu, adică să nu aducem jertfe slăbănoage şi trândave, 
ci întărite şi dulci [întru totul gustoase]. 

„ S a r e " încă îi numeşte Domnul şi pe Apostoli şi pe toţi cei care au 
puterea de a ţine şi de a închega (Matei 5, 13). Căci precum sarea ţine 
[păstrează] cărnurile şi nu le lasă să nască viermi, aşa şi cuvântul 
învăţătoresc, de va fi întăritor strângând [închegând] pe oamenii cei 
trupeşti, nu lasă să se nască întru ei viermele cel neadormit. Iar dacă 
dascălul va fi nesărat şi nu va avea saramură care să întărească şi să strângă 
[să închege], cu ce va săra? Şi cu ce va îndulci [va da gust bun]? „Deci, să 
aveţi întru voi «sare», adică darul Duhului care îndulceşte [dă gust bun] 
şi ţine [păstrează], ca să aveţi «pace» unii cu alţii, că acela ce este strâns 
[închegat] cu legătura dragostei către aproapele, acela are «sare» şi dintru 
aceasta are «pace» cu fratele său". 

5 3 în ediţia Sfintei Scripturi din anul 1988, aici avem: „Toate prinoasele tale de pâine 
sărează-le cu sare; să nu laşi jertfele tale fără sare, semnul legământului Dumnezeului 
tău; cu toate prinoasele tale adu Domnului Dumnezeului tău şi sare" (Levitic 2, 13). 
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CAPITOLUL 1 0 

Despre despărţirea soţilor. Iisus binecuvintează pe copii. 
Tânărul cel bogat. A treia vestire a Patimilor. 

Fiii lui Zevedeu. Bartimeu1 

10,1-9: Şi sculându-Se de acolo, a venit în hotarele Iudeii , de cealaltă 
parte a Iordanului, şi mulţimile s-au adunat iarăşi la El şi iarăşi le învăţa, 
după cum obişnuia. (2) Şi apropiindu-se 2 fariseii, î l întrebau, ispitindu-L, 
dacă este îngăduit 3 unui bărbat să-şi lase femeia. (3) Iar El, răspunzând, 
le-a zis: Ce v-a poruncit vouă Moise? (4) Iar ei au zis: M o i s e a dat voie 
să-i scrie carte de despărţire şi să o lase. (5) Şi răspunzând, I isus le-a zis : 
Pentru învârtoşarea 4 inimii voastre, v-a scris porunca aceasta; (6) dar de 
la începutul făpturii, bărbat şi femeie i-a făcut D u m n e z e u 5 . (7) D e aceea 
va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va l ipi de femeia sa. (8) Ş i 
vor fi amândoi un trup; aşa că nu mai sunt doi, ci un trup 6 . (9) Dec i ceea 
ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu mai despartă 7 . 

(10,1) Matei 19,1 (30, 2) Matei 19,3 (10, 3-4) Deuteronom 24,1 / Matei 5, 31; 19, 7 / 
Luca 16,18 (10,5) Deuteronom 31,27 / Iezechiil 2,4 / Matei 19,8 (10, 6) Facere 1,27; 5, 2 / 

Matei 19, 4 (10, 7-9) Facere 2, 24 / Matei 19, 5-6 / 1 Corinteni 6,16 / Efeseni 5, 31 

Adeseori Domnul lăsa [pleca din] Iudeea pentru zavistia acelora, dar 
acum Se duce acolo fiindcă se apropie Patima Sa. însă nu Se suie la 
Ierusalim, ci „în hotarele Iudei i" , ca să folosească mulţimile cele fără de 

1 în ediţia de la 1805, titlul capitolului este: „Pentru cei ce nu întrebat pe Iisus de se cade 
bărbatului să-şi lase femeia. Pentru punerea mâinilor lui Iisus pe copii. Pentru bogatul ce a întrebat 
pe Iisus ce bine va face. Pentru suirea lui Iisus în Ierusalim spre Patimă. Pentru fiii lui Zevedeu. 
Pentru Bartimeu orbul". 

2 în ediţia de la 1805, în loc de „apropiindu-se", se g ă s e ş t e „viind". 
3 în ediţia de la 1805, în loc de „este îngăduit", se găseş te „se cuvine". 
A în ediţia de la 1805, în loc de „pentru învârtoşarea", se găseş te „după împietrirea". 
5 în ediţia de la 1805, versetul 6 este: „Iară dintru începutul zidirii, bărbat şi femeie 

i-a făcut pe ei Dumnezeu". 
6 în ediţia de la 1805, versetul 8 este: „Şi vor fi cei doi întru un trup, cât de acia nu 

mai sunt doi, ci un trup". 
7 în ediţia de la 1805, în loc de „să nu mai despartă", se g ă s e ş t e „să nu despartă". 
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răutate, căci Ierusalimul era prăvălie [târg] a toată răutatea din pricina 
vicleşugului fariseilor. Şi vezi răutatea lor, cum îl ispitesc pe Domnul, 
nelăsând poporul să creadă Lui, ci pururea vin la El, părându-li-se că întru 
nedumerire îl vor afunda şi vor astupa gura Lui prin întrebări. Şi pun 
întrebare care avea de amândouă părţile prăpăstii: „Oare se cuvine omului 
să-şi lase femeia s a ? " Ca de va zice [Domnul] că se cuvine să o lase, să-i 
răspundă Lui: „Dar cum ai zis că afară de cuvânt [pricină] de curvie nu se 
cuvine să o lase?" (Matei 5, 32); iar de va zice că nu se cuvine, să-L 
învinuiască pe El ca pe un potrivnic al legilor lui Moise. Dar Hristos, Care 
este însăşi înţelepciunea, le răspunde răspuns prin care scapă de cursele 
lor şi-i întreabă pe ei ce le-a poruncit Moise. Iar ei, răspunzând că le-a 
poruncit s-o lase, le tâlcuieşte lor Legea, zicând: „Nu era aşa de aspru 
[nemilos] Moise, încât să pună o lege ca aceasta 8, ci «după împietrirea 
[învârtoşarea] inimii voastre v-a scris [porunca] aceasta»". Iar Dumnezeu 
a îngăduit aşa, cunoscând sălbătăciunea evreilor şi cum că acel ce şi-ar fi 
urât femeia, cu lesnire [foarte lesne] ar fi omorât-o de vreme ce o ura pe 
dânsa; din această pricină a îngăduit Dumnezeu să-şi lase femeia cel ce 
nu va izbuti să se împace cu ea. Dar, dintru început nu a fost aşa, ci voia 
lui Dumnezeu împreună îi leagă unul cu altul pe cei însoţiţi şi una îi face, 
încât şi pe părinţii care i-au născut să-i treacă cu vederea [să-i lase]. 

Şi vezi ce zice, că Dumnezeu nu voieşte multa însurare [deasă însoţire], 
adică pe una a lăsa şi altă femeie a lua şi iarăşi pe aceea a o lăsa şi de alta 
a se lipi. Că de ar fi fost aşa, ar fi făcut Dumnezeu un bărbat şi mai multe 
femei, dar n-a făcut aşa, ci „bărbat şi femeie a făcut" şi a poruncit ca unul 
cu una să se însoţească. 

Dar, poate şi aşa am fi putut să înţelegem locul acesta: cuvântul cel 
dăscălesc [îtwăţătoresc] seminţe bune punând în sufletul omului celui 
credincios, rânduială de „bărbat" ţine [are] către sufletul cel care l-a primit. 
Şi de multe ori cuvântul voind să folosească sufletul ce l-a primit, „lasă pe 
tatăl său" , adică înţelegerea cea înaltă, „şi pe maica s a " , adică vorba cea 
împodobită, şi se lipeşte de „femeia sa" , adică învaţă cele ce sunt spre 
folosul sufletului aceluia, pogorându-se [la starea] lui şi alegând de multe 
ori înţelegere de rând şi vorbe neîmpodobite. Şi de aici se fac cei doi „întru 
un trup" , adică sufletul crede că „S-a făcut t rup" Cuvântul lui Dumnezeu 
(Ioan 1, 14). Şi nici un gând omenesc nu poate să despartă acel suflet de 
una ca aceasta credinţă (Romani 8, 39). 

B Adică, să dea o astfel de poruncă. 
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9 în ediţia de la 1805, în loc de „săvârşeşte adulter cu ea", se găseşte „preacurveşte 
cu dânsa". 

1 0 în ediţia de la 1805, în loc de „se va mărita cu altul, săvârşeşte adulter", se găseşte 
„se va mărita după altul, preacurveşte". 

1 1 în ediţia de la 1805, în loc de „aduceau la El copii, ca să-Şi pună mâinile peste 
ei", se găseşte „aduceau la Dânsul prunci, ca să se atingă de ei". 

1 2 în ediţia de la 1805, în loc de „văzând, S-a mâhnit şi le-a zis: Lăsaţi copiii", se 
găseşte „văzând, nu I-a părut bine şi le-a zis: Lăsaţi pruncii". 

1 3 în ediţia de la 1805, în loc de „ca un copil, nu va intra în ea", se găseşte „ca un 
prunc, nu va intra întru ea". 

1 4 în ediţia de la 1805, în loc de „i-a binecuvântat", se găseşte „i-a blagoslovit". 

10,10-12: Dar în casă ucenicii L-au întrebat iarăşi despre aceasta. (11) 
Şi El le-a zis: Oricine va lăsa pe femeia sa şi va lua alta, săvârşeşte adulter 
cu ea 9 . (12) Iar femeia, de-şi va lăsa bărbatul ei şi se va mărita cu altul, 
Săvârşeşte adulter 1 0 . (10, 10) Pilde 1,5 <10, 11) Matei 5,32; 19,9 / Luca 16,18 / Romani 7,3 

Insă şi ucenicii s-au smintit şi pentru aceasta vin iarăşi la Dânsul şi II 
întreabă, fiindcă nu s-a vindecat gândul lor îndeajuns. Iar El le răspunde 
lor, zicând: „«Oricine îşi va lăsa femeia sa şi va lua alta», este preacurvar 
al celei de a doua; de asemenea încă şi femeia care şi-a lăsat bărbatul şi s-a 
însoţit cu altul preacurvă este". 

10,13-16: Şi aduceau la El copii, ca să-Şi pună mâini le peste e i " , dar 
ucenicii certau pe cei ce-i aduceau. (14) Iar Iisus, văzând, S-a mâhnit şi le-a 
zis: Lăsaţi copii i 1 2 să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci a unora ca aceştia este 
împărăţia lui Dumnezeu. (15) Adevărat zic vouă: Cine nu va primi împă
răţia lui Dumnezeu ca un copil, nu va intra în ea 1 3 . (16) Şi, luându-i în 
braţe, i-a binecuvântat 1 4 , punându-Şi mâinile peste ei. 

(10,13) Matei 19 ,3 / Luca 18,15 (10,14) Matei 18, 3-4 / Luca 18 ,16 / 1 Petru 2 ,2 / 
1 Corinteni 14, 20 (10,15) Matei 11, 25; 18, 3 (10,16) Matei 19 ,15 / Marcu 9, 36 

Multă este credinţa noroadelor, de vreme ce socoteau că şi numai prin 
punerea mâinilor Hristos îi blagosloveşte pe cei ce sunt aduşi la Dânsul. 
Iar ucenicii, socotind că este lucru cu necuviinţă a se aduce pruncii la 
Hristos, îi opreau pe cei ce îi aduceau. Dar ce zice Hristos? învăţându-i pe 
dânşii smerit a cugeta şi a călca mândria cea lumească, îi şi primeşte pe 
prunci şi-i şi ia în braţe, arătând că pe cei fără de răutate îi primeşte la 
Sine, de aceea şi zice că „a unora ca aceştia este împărăţia lui D u m n e z e u " . 
Şi nu zice: „a acestora", ci „a unora ca aceştia", adică a celor care dintru 
nevoinţă au [dobândesc] nerăutatea pe care pruncii o au din fire; căci 
pruncul nici nu pizmuieşte, nici nu ţine minte răul, nici se depărtează de 
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maica sa, bătut fiind de ea; ci măcar şi haine ponosite şi zdrenţuite de-ar 
purta maica sa, mai mult o cinsteşte pe dânsa decât pe însăşi împărăteasa. 

întru acest chip [fel] şi cel ce vieţuieşte întru fapta cea bună, nimic nu 
cinsteşte mai mult decât pe maica sa - adică Biserica - , nici măcar dulceaţa 1 3 

cea care împărăteşte peste mulţi. De aceea, Domnul îi şi ia în braţe pe unii 
ca aceştia, zicând: „Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi însărcinaţi [împo
văraţ i ] " (Matei 11,28) şi-i blagosloveşte [binecuvintează], zicând: „Veniţi, 
binecuvântaţi i Părintelui [Tatălui] M e u " (Matei 25, 34). 

Iar aici „împărăţie a lui Dumnezeu" numeşte Domnul propovăduirea 
Sa şi făgăduinţa bunătăţilor. Deci, cel ce va primi propovăduirea lui 
Dumnezeu ca „pruncul", adică întru nimic îndoindu-se sau necrezând, 
acela va intra întru „împărăţia lui Dumnezeu" şi întru bunătăţile cele pe 
care acum le-a primit prin credinţă. 

10, 17-22: Şi când ieşea El în drum 1 6 , alergând la El unul şi înge
nunchind înaintea Lui, îl întreba: învăţătorule bun 1 7 , ce să fac ca să 
moştenesc viaţa veşnică? (18) Iar Iisus i-a răspuns: De ce-Mi zici bun? 
Nimeni nu este bun decât unul Dumnezeu. (19) Ştii poruncile: Să nu 
ucizi , să nu săvârşeşti adulter 1 8 , să nu furi, să nu mărturiseşti strâmb, să 
nu înşel i pe nimeni 1 9 , cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta. (20) Iar el I-a 
zis: învăţătorule 2 0 , acestea toate le-am păzit din tinereţile mele. (21) Iar 
I isus, privind la el cu dragoste, i-a zis: Un lucru îţi mai lipseşte: Mergi, 
v inde tot ce ai 2 1 , dă săracilor şi vei avea comoară în Cer; şi apoi, luând 
Crucea, vino de urmează Mie. (22) Dar el, întristându-se de cuvântul 
acesta, a plecat mâhnit , căci avea multe bogăţi i 2 2 . 

(20, 17-U) Matei 19,16-17 / Luca 18,18-19(10, 29) Ieşire 20,13-17 / 
Deuteronom 5,17-21 / Matei 5, 21, 27; 19,18 / Luca 18, 20 / Romani 13, 9 

(70, 20) Matei 19, 207 Luca 18, 21 (20, 22-22) Malei 6,19; 19, 21-22 / Luca 18, 22-23 

1 : 1 Cu acest înţeles: îndulcirea, desfătarea, dezmierdarea. 
1" In ediţia de la 1805, în loc de „când ieşea El în drum", se găseşte „ieşind El în cale". 
1 7 In ediţia de la 1805 , în loc de „învăţătorule bun", se găseşte „Dascăle bune". 

In ediţia de la 1805, în loc de „să nu ucizi, să nu săvârşeşti adulter", se găseşte „să 
nu curveşti, să nu ucizi". 

In ediţia de la 1805, în loc de „să nu înşeli pe nimeni", se găseşte „să nu răpeşti". 
2 0 în ediţia de la 1805, în loc de „învăţătorule", se găseşte „Dascăle". 
2 1 în ediţia de la 1805, prima parte a versetului 21 este: „Iar Iisus, căutând spre el, l-a 

iubit pe dânsul şi i-a zis lui: încă una îţi lipseşte ţie: Mergi de vinde câte ai", cu 
u r m ă t o a r e a notă pentru „vinde": [1805] Sfântul Teofilact arată că Hristos nu-i spune 
tânărului să dea câte puţ in din averile sale săracilor, până le va sfârşi cu totul, ci îi spune 
ca îndată toate să le dea şi să-I urmeze Lui (că acesta este înţelesul cuvântului grecesc) . 

2 2 în ediţia de la 1805, în loc de „multe bogăţii", se găseşte „avuţii multe". 
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Unii îl prihănesc pe acest tânăr, ca pe un oarecarele viclean şi amăgitor 
şi ispititor. Dar nu este aşa, ci iubitor de averi era omul [acesta], iar nu 
ispititor. Căci auzi pe Evanghelistul că spune: „Iisus, căutând spre el, l-a 
iubit pe d â n s u l " [„Iisus privind la el cu dragoste"] . Dar de ce îi răspunde 
Hristos aşa: „nimeni nu este bun"? Fiindcă venise la Hristos ca la un om 
şi ca la unul dintre dascălii [învăţătorii] cei mulţi. Că aceasta zice Hristos: 
„Dacă, Mă socoteşti bun, ca pe un dascăl [învăţător], [află că] nici un om 
nu este bun faţă de bunătatea lui Dumnezeu. Iar dacă Mă socoteşti bun ca 
pe un Dumnezeu, pentru ce Mă numeşti dascăl [învăţător]?" Iar zicând 
acestea Hristos voieşte să facă mai înaltă mintea omului acestuia spre a-L 
cunoaşte pe El ca pe un Dumnezeu. 

încă şi altceva săvârşeşte Mântuitorul, învăţându-1 pe tânăr ca atunci 
când va vrea să vorbească el cu cineva, nu cu măgulire să vorbească, ci să-L 
ştie pe Dumnezeu ca rădăcina şi izvorul bunătăţii şi Lui să-I aducă cinstea. 

Şi mă minunez de tânărul acesta, că toţi ceilalţi vin la Hristos pentru 
vindecări de boli, însă el moştenire a vieţii veşnice caută, deşi de cumplita 
patimă a iubirii de argint era stăpânit, pentru aceasta auzind: „Mergi de 
vinde câte ai şi dă săracilor", s-a dus mâhnit. Şi vezi că nu a zis: „mergi, 
vinde o parte - câte puţin - şi dă", ci „vinde-le deodată şi dă-le" - însă dă-le 
săracilor, iar nu măgulitorilor şi neînfrânaţilor. încă adaugă [Domnul]: „Şi 
vino de urmează M i e " , adică „împlineşte şi toate celelalte fapte bune" ; 
pentru că mulţi sunt neagonisitori, dar nu sunt smeriţi, sau şi smeriţi sunt, 
dar beţivi sunt sau altă oarecare răutate au. Aşadar, pentru aceea zice 
Domnul: „Vinde şi dă săracilor şi urmează Mie, luându-ţi Crucea - adică 
gătindu-te pe tine însuţi spre moartea cea pentru Mine". Iar el, întristându-se 
pentru acest cuvânt, s-a dus, pentru că „avea avuţii mul te " . Şi nu în zadar 
este spus: „avuţii m u l t e " , pentru că nu asemenea [cu aceeaşi putere] sunt 
stăpâniţi cei ce au multe şi cei ce au puţine, ci mai cumplite şi mai cu 
anevoie de dezlegat sunt legăturile avuţiilor celor multe. 

Dar şi aşa să înţelegi: chiar „tânăr" de ar fi cineva, copilandru şi uşor 
la minte şi neaşezat întru socotinţe, să-şi „vândă" averile sale - adică mânia 
şi pofta şi răutăţile toate care odrăslesc dintru ele - , şi să le „dea" pe ele 
aruncându-le dracilor, care sunt „săraci", lipsiţi de tot binele şi căzuţi din 
bogăţia bunătăţii lui Dumnezeu. Şi [abia] atunci să „urmeze" lui Hristos, 
căci cel care şi-a aruncat bogăţia păcatelor, la draci, acela poate să „urmeze" 
lui Hristos. Căci scris este: „abate-te de la rău" - adică aruncă bogăţia cea 
rea puterilor celor sărace ale dracilor, „şi fă b i n e l e " (Psalm 33, 13) - adică 
urmează lui Hristos şi-ţi ia Crucea. 
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10, 23-27: Şi Iisus, uitându-Se în jur 2 3 , a zis către ucenicii Săi: Cât de 
greu vor intra bogaţii în împărăţia lui Dumnezeu! 2 4 (24) Iar ucenicii erau 
uimiţ i 2 5 de cuvintele Lui. Dar Iisus, răspunzând iarăşi, le-a zis: Fiilor, cât 
de greu este celor ce se încred în bogăţ i i 2 6 să intre în împărăţia lui 
Dumnezeu! (25) Mai lesne este cămilei să treacă prin urechile acului, decât 
bogatului să intre în împărăţia lui Dumnezeu 2 7 . (26) Iar ei, mai mult 
uimindu-se 2 8 , ziceau unii către alţii: Şi cine poate să se mântuiască? (27) 
Iisus, privind la ei, le-a zis: La oameni lucrul e cu neputinţă 2 9 , dar nu la 
Dumnezeu. Căci la Dumnezeu toate sunt cu putinţă. 

(10, 23) Pilde 11,18 / Matei 19,23 / Marcu 4,18-19 / Luca 18,14,24 / Iacov 2,5 /1 Timotei 6,17 
(10, 24) Iov 31, 24 / Psalm 51,7; 61,10 / Pilde 11,28 / 1 Timotei 6 ,17(10, 25-26) Matei 19,24-25 / 

Luca 18,25-26 (10,27) Iov 10,13; 42,2 / Matei 19, 26 / Marcu 14, 36 / Luca 1,37; 18, 27 

Nu avuţiile sunt rele, ci cei ce le au pe acestea sunt cu adevărat vrednici 
de a fi prihăniţi [mustraţi], căci se cuvine a nu le avea pe acestea - adică a 
nu le ţine - , ci a le unelti [folosi] pe ele pentru cele cuviincioase. Aşadar, 
cei care le au şi le pun sub cheie, cu „anevoie vor intra întru împărăţia lui 
D u m n e z e u " . Iar aici, prin „anevoie" să înţelegi „cu neputinţă", căci cu 
neputinţă este vreun om bogat să se mântuiască. Iar acest lucru arătat este 
din pilda pe care o pune [înainte] Domnul, zicând: „Mai lesne este cămilei 
să treacă prin urechile acului, decât bogat să intre întru împărăţia lui 
D u m n e z e u " - căci cu neputinţă este a trece cămila prin urechea acului. 
Iar prin „cămilă" să înţelegi fie însuşi dobitocul [animalul], fie o funie 
groasă, care este folosită la corăbiile cele mari. Deci, cu neputinţă este, 
vreun om, întru cât [întru vremea în care] este bogat, să se mântuiască, 
dar la Dumnezeu „este cu putinţă", căci a zis Hristos: „Faceţi-vă prieteni 
cu bogăţ ia nedreaptă" (Luca 16, 9). Vezi, când vom asculta de Dumnezeu, 
cum se face aceasta „cu putinţă"? Iar „la oameni este cu neputinţă", adică, 

2 3 In ediţia de la 1805, în loc de „uitându-Se în jur", se găseşte „căutând". 
2 4 în ediţia de la 1805, în loc de „Cât de greu vor intra bogaţii în împărăţia lui 

Dumnezeul", se găseşte „Cât de anevoie vor intra întru împărăţia lui Dumnezeu cei 
ce au avuţii!" 

2 3 în ediţia de la 1805, în loc de „erau uimiţi", se găseşte „s-au spăimântat". 
2 6 în ediţia de la 1805, în loc de „se încred în bogăţii", se găseşte „se nădăjduiesc 

întru avuţii". 
2 7 în ediţia de la 1805, în loc de „decât bogatului să intre în împărăţia lui 

Dumnezeu", se găseşte „decât bogat să intre întru împărăţia lui Dumnezeu". 
2 8 în ediţia de la 1805, în loc de „mai mult uimindu-se", se găseşte „mai mult se 

spăimânta". 
2 9 în ediţia de la 1805, în loc de „La oameni lucrul e cu neputinţă", se găseşte „La 

oameni este cu neputinţă". 
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| dacă omeneşte cugetăm, cu neputinţă este aceasta Dar, pentru care pricină 
j ucenicii se „spăimântă" de cuvintele acestea? Căci cu adevărat ei nu erau 
i bogaţi. Mie mi se pare că din pricină că le părea rău pentru toţi oamenii, 

căci începuseră acum a fi iubitori de oameni. 
Iar unii aici nu se dumiresc cum a zis: „La Dumnezeu toate sunt cu 

j putinţă". Deci, zicem că atunci când spune „toate", vorbeşte despre cele 
ce sunt, iar păcatul nu este din cele ce sunt, căci este lucru fără de fiinţă şi 

| fără de ipostas. Şi osebit [afară] de aceasta, păcatul nu este al puterii, ci al 
j putinţei, după cum zice Apostolul: „Hristos, încă fiind noi neputincioşi, 

[la timpul hotărât] a murit [pentru cei necredincioşi]" (Romani 5, 6) şi 
iarăşi David: „înmulţitu-s-au neputinţele [slăbiciunile] lor" (Psalm 15, 
4). Deci păcatul „neputinţă" fiind, nu este putincios la Dumnezeu. Dar, 
zic aceia: „Oare poate Dumnezeu să facă şi ceea ce s-a făcut, ca şi cum nu 
s-a făcut?" Le răspundem acelora că Dumnezeu Adevăr este (Ioan 14, 6), 
iar a face ceea ce s-a făcut ca şi cum nu s-a făcut, este minciună. Cum, dar, 
Adevărul va săvârşi minciună? Căci dacă ar face aceasta, mai întâi şi-ar 
pierde firea sa! Unele ca acestea zic cei ce grăiesc: „Oare poate Dumnezeu 
a nu fi Dumnezeu?" Iată, aşadar, o întrebare vrednică de tot râsul. 

10,28-31: Şi a început Petru a-I zice: Iată, noi am lăsat toate şi Ţi-am 
urmat 3 0 . (29) Iisus i-a răspuns: Adevărat grăiesc vouă: N u este nimeni 
care şi-a lăsat casă, sau fraţi, sau surori, sau mamă, sau tată, sau copii, 
sau ţarine 3 1 pentru Mine şi pentru Evanghelie, (30) şi să nu ia însutit -
acum, în vremea aceasta, de prigoniri 3 2 - case şi fraţi şi surori şi mame şi 
copii şi ţarine, iar în veacul ce va să vină 3 3 : viaţă veşnică. (31) Şi mulţi 
dintre cei dintâi vor fi pe urmă, şi din cei de pe urmă întâi 3 4 . 

(10, 29-29) Matei 4, 20; 19, 27-29 / Luca 5 ,11 ; 18, 28-29 
(10, 30-31) Iov 42 ,10 / Matei 19, 29-30; 20 ,16 / Luca 13, 30; 18, 30-31 

Deşi puţine a lăsat Petru, spune că le-a „lăsat" pe „toate", pentru că şi 
cele puţine au legătură a împătimirii, de aceea fericit este şi cel care pe 
cele puţine le-a „lăsat". 

însă Petru singur întrebând, Domnul tuturor le răspunde, zicând: „Nu 
este nimeni care şi-a lăsat casă, sau fraţi, sau surori, sau mamă, sau tată, 
sau copii, sau ţarine pentru Mine şi pentru Evanghelie, şi să nu ia însutit". 

3 0 In ediţia de la 1805, în Ioc de „şi Ţi-am urmat", se găseşte „am venit după Tine". 
3 1 In ediţia de Ia 1805, în versetele 29-30, în loc de „copii/ţarine", se găseşte „feciori/ 

moşii". 
3 2 în ediţia de la 1805, în loc de „de prigoniri", se găseşte „cu goniri". 
3 3 în ediţia de la 1805, în loc de „ce va să vină", se găseşte „cel viitor". 
M In ediţia de la 1805, versetul 31 este: „Şi mulţi dintâi vor fi apoi, şi de apoi întâi". 
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Iar acestea le spune nu ca pe părinţi să-i lăsăm neajutoraţi şi de femei să ne 
despărţim, ci pentru a ne învăţa pe noi să alegem şi să preţuim cu întâietate 
buna cinstire cea către Dumnezeu mai mult decât pe toate cele trupeşti. 

Că, de vreme ce război 3 5 se aprindea prin propovăduire (Matei 10,31) şi 
aveau să se lepede fiii de părinţi din pricina bunei cinstiri a lui Dumnezeu, 
zice Mântuitorul: „Oricine va lăsa pe rudeniile după trup sau toate lucrurile 
trupeşti, «însutit» le va lua pe toate în veacul de acum, iar întru „[veacul] 
cel viitor: viaţă veşnică»". Dar şi femei va lua «însutit»? Cu adevărat aşa 
[este], deşi blestematul Iulian [Apostatul] 3 6 lua în râs cuvântul acesta. Că, 
spune-mi mie, la ce foloseşte femeia la casa bărbatului? Cu adevărat grijă 
poartă pentru hrana lui şi pentru îmbrăcăminte, iar bărbatul nici o grijă nu 
are de acestea. Deci, vezi acestea şi la Apostoli. Câte femei nu le purtau lor 
de grijă, pentru hrană şi îmbrăcăminte şi le slujeau lor? Iar ei de nimic dintru 
acestea nu se îngrijeau, decât numai de cuvânt şi de învăţătură. Şi „taţi" şi 
„ m a m e " îi aveau Apostolii pe toţi cei care îi iubeau pe ei şi care cu părintească 
dragoste se aflau către dânşii. Şi numai o „casă" lăsând Petru, mai pe urmă 
a avut casele tuturor ucenicilor lui. încă şi acum bisericile din toate părţile 
pământului, numite cu numele lui, „case" prea strălucite le are. Dar lucrul 
cel mai mare este că în prigoane fiind, toate acestea Ie moştenesc Sfinţii, nu 
întru desfătate petreceri [vieţuiri] şi odihne aflându-se, ci goniţi [prigoniţi, 
necăjiţi] fiind (2 Corinteni 12,10; 2 Timotei 3,11). Drept aceea şi cei care par că 
sunt [cei mai] de pe urmă în veacul de acum, pentru că sunt necăjiţi şi 
prigoniţi, vor fi „ întâi" [„cei dintâi"] pentru nădejdea [lor] cea către 
Dumnezeu. Dar şi fariseii, „întâi" [„cei dintâi"] fiind, s-au făcut „[cei de] 
pe urmă" . Iar [Apostolii], cei care „au lăsat toate" şi „au urmat" lui Hristos, 
s-au făcut „întâi" [„cei dintâi"] . 

3 5 „Nu socoti ţ i că am veni t să aduc pace pe pământ ; n-am veni t să aduc pace , ci 
s a b i e " (Matei W, 31). 

împăratul roman Iulian Apostatul a domnit între anii 361-363 şi a fost nepotul 
S f â n t u l u i C o n s t a n t i n cel Mare . După întronare, acesta s-a lepădat de creşt inism şi, 
d e v e n i n d păgân, a acordat l ibertate religioasă tuturor ereziilor, pentru ca, nimicindu-se 
reciproc, acestea să distrugă în acelaşi timp forţa şi unitatea creştinismului. Faţă de creştini 
a întrebuinţat perfidia, combătând creştinismul în lucrarea Contra Galilccnilor, cum îi 
n u m e a în d e r â d e r e p e c r e ş t i n i , vo ind să d e m o n s t r e z e lumi i p ă g â n e inut i l i t a tea 
Evanghel ie i . A murit în chip înfricoşător, străpuns de o suliţă, când, ridicându-şi ochii 
spre cer, a strigat: „Ai învins, Gal i leene ! " (pentru moartea Iui Iulian Apostatul vezi viaţa 
Sfântului Mucenic Mereu rie din Vieţile Sfinţilor pe luna noiembrie, ziua a douăzeci şi cincea, 
e d . Episcopiei Romanului şi Huşilor, 1993, p. 486) . 
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în ediţia de la 1805 , în loc de „pe drum, suindu-se la Ierusalim", se găseşte „pe 
cale, suindu-se în Ierusalim". 

"s în ediţia de la 1805, în loc de „Şi ei erau uimiţi şi cei ce mergeau după El se 
temeau", se găseş te „Iară ei să spăimânta şi mergând după Dânsul le era frică". 

, w în ediţia d e la 1S05 , în loc d e „va fi predat", se găseşte „se va da". 
4L' In ediţia de la 1805, în loc de „Ia moarte şi-L vor da în mâna păgânilor", se 

găseşte „spre moarte şi-L vor da păgânilor". 
i ! In ediţia de la 1805, în loc de „biciui", se găseşte „bate". 
4- In ediţia de la 1805 , în loc de „dar după trei zile va învia", se găseşte „şi a treia zi 

va învia". 
" In ediţia de la 1805 , în loc de „şi au venit la El", se găseşte „şi au venit Ia El 

deosebi". 

10, 32-34: Şi erau pe drum, suindu-se la Ierusa l im 3 7 , iar I isus mergea 
înaintea lor. Şi ei erau uimiţi şi cei ce mergeau după El se temeau 3 8 . Şi 
luând la Sine, iarăşi, pe cei doisprezece, a început să le spună cele ce 
aveau să I se întâmple : (33) Că, iată, ne suim la Ierusal im şi Fiul O m u l u i 
va fi predat 3 ' arhiereilor şi cărturarilor; şi-L vor osândi la moarte şi-L 
vor da în mâna păgânilor 1 0 . (34) Şi-L vor bat jocori şi-L vor scuipa şi-L 
vor b ic iu i 4 1 şi-L vor omorî, dar după trei zile va învia 4 2 . 

(10. 32) Matei 20 ,17 / Luca 18, 30-31 (10, 53) Matei 16, 21; 17, 22-23; 20 ,18 / Marcu 8, 31 / 
Luca 9, 22, 44; 18, 31 (10, 34) Matei 20,19; 27, 63 / Marcu 8, 31; 9, 31 / Luca 18, 33 

Pentru care pricină le spune dinainte cele ce I Se vor întâmpla Lui? 
Pentru ca mai înainte să gătească [pregătească] mintea ucenicilor ca, mai 
înainte auzindu-le, mai cu lesnire să le sufere şi să nu se înspăimânteze de 
întâmplarea cea fără de veste şi să cunoască ei că de bună voie pătimeşte 
[Dânsul]. Căci cel Care mai înainte a ştiut şi putea să fugă şi n-a fugit, arătat 
este că de bunăvoie Se dă pe Sine la Patimă. Şi deosebi [de-o parte] luând 
pe ucenici, numai lor le spune, pentru că, taină fiind Patima, celor mai de 
aproape se cuvenea să le fie descoperită. Pentru aceasta şi mai „ înainte" de 
toţi merge „în cale" , vrând să despartă pe ucenicii Săi de cealaltă mulţime, 
încă şi prin aceasta că „merge" mai „înainte" de toţi şi îi întrece „în cale" , 
arată că aleargă la Patimă şi nu fuge de moartea cea pentru mântuirea 
noastră. Şi, deşi pe toate cele întristătoare le povesteşte, însă a tuturor aces
tora una este mângâierea, aceasta adică: „a treia zi va învia" . 

10, 35-39": Şi au venit la E l 4 3 Iacov şi Ioan, fi i i lui Zevedeu, zicându-I: 
învaţătorule, voim să ne faci ceea ce vom cere de la Tine. (36) Iar El le-a 
zis: Ce voiţi să vă fac? (37) Iar ei I-au zis: Dă-ne nouă să şedem unul de-a 
dreapta Ta, şi altul de-a stânga Ta, întru slava Ta. (38) Dar Iisus le-a răspuns: 
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Nu ştiţi ce cereţi! Puteţi să beţi paharul pe care îl beau Eu sau să vă botezaţi 
cu botezul cu care M ă botez Eu? (39) Iar ei I-au zis: Putem. 

(10,35-39a) Matei 20, 20-22 
Alt Evanghelist zice că maica lor a venit la Iisus (Matei 20,20). Insă este 

cu putinţă să fi fost amândouă: şi Apostolii, ruşinându-se, să fi pus mijlo
citoare la început pe maica lor, iar după aceea să fi venit şi ei, [luându-L] 
„deosebi " [de o parte], lucru pe care şi Evanghelistul îl însemnează zicând: 
„au venit la El deosebi" , adică despărţindu-se de ceilalţi. 

Iar acum să ne învăţăm ce era ceea ce cereau Apostolii. Ei socoteau că 
Domnul Se „suie la Ierusal im" (Marcu 10,32) ca să împărătească împărăţie 
vremelnică , iar apoi, după ce va împăraţi, va pătimi cele ce avea să 
pătimească. Deci, aceasta socotind ei, cer a şedea de-a dreapta şi de-a stânga 
Lui. De aceea îi şi ceartă [mustră] Domnul, fiindcă cer un oarecare nebunesc 
lucru, şi zice: „Nu ştiţi ce cereţi, că voi socotiţi că împărăţia Mea este 
vremelnică - pentru aceea şi vremelnică dregătorie cereţi - , însă nu este 
aceasta [aşa], ci acestea toate mai presus de minte sunt, iar a şedea «de-a 
dreapta» Mea mare lucru este şi covârşeşte şi rânduielile îngereşti. Şi voi 
spre [după] slavă căscaţi [tânjiţi] 4 4 , iar Eu la moarte vă chem pe voi" . Căci 
[spunând Domnul] „pahar" şi „botez", Crucea o numeşte. „Pahar" , ca pe 
cel ce îndată spre somn aduce şi ca pe cel primit cu îndulcire de către El. 
Iar „botez" , ca pe cel ce a făcut curăţire de păcate 4 5 . Dar ei, neînţelegând 

4 4 „Şi voi spre slavă căscaţi" cu înţelesul de „voi râvniţi, tânjiţi, poftiţi după slavă". 
4 5 In răspunsurile sale către Talasie, la întrebarea 30: „Ce înseamnă «Puteţi să beţi 

paharul pe care îl beau Eu sau să vă botezaţi cu botezul cu care Mă botez Eu»? 
(Marcu 10, 38) Care este deosebirea între «pahar» şi «botez»?", Sfântul Maxim 
Mărturisitorul răspunde aşa: „Botezul Domnului este chipul ostenelilor noastre de 
bunăvoie pentru virtute, prin care, ştergând petele de pe conştiinţă, omoram de 
bunăvoie înclinarea voii noastre către cele ce se văd. Iar paharul este chipul încercărilor 
fără de voie, care vin asupra noastră în timpuri de strâmtoare, pentru că stăm în slujba 
adevărului şi prin a căror suportare, punând dorul după Dumnezeu mai presus chiar 
şi de viaţă, primim de bunăvoie până chiar şi moartea silnică a fiinţei noastre, [vezi 
scolia 1 ] Prin urmare, aceasta este deosebirea între botez şi pahar, că botezul face moartă 
aplecarea voinţei noastre spre plăcerile vieţii, de dragul virtuţii, iar paharul convinge 
pe cei evlavioşi să pună adevărul mai presus chiar şi de viaţă. Paharul l-a pus înainte 
de botez, deoarece virtutea este pentru adevăr, nu adevărul pentru virtute, [vezi scolia 
2] De aceea, cel ce cultivă virtutea pentru adevăr, nu e rănit de săgeţile slavei deşarte; 
dar cel ce se străduieşte după adevăr, de dragul virtuţii, deschide în sine culcuş părerii 
de sine a slavei deşarte. 

[scolia 1] Botezul Domnului, zice, este omorârea desăvârşită a înclinării noastre 
spre lumea simţurilor; iar paharul este tăgăduirea chiar şi a vieţii de aici, pentru adevăr. 
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ce zice, s-au făgăduit [că vor primi „paharul" şi „botezul" acesta], socotind 
că vorbeşte de pahar simţit şi de botez, cu care se botezau iudeii, spălân-
du-se înainte de a mânca 4 6 . 

10, 39b-40: Şi Iisus le-a zis: Paharul pe care Eu îl beau îl veţi bea, şi cu 
botezul cu care Eu mă botez vă veţi boteza. (40) Dar a şedea de-a dreapta Mea, 
sau de-a stânga Mea, nu este al Meu a da, ci celor pentru care s-a pregătit. 

(10, 39b-40) Matei 20,22-23 

„La mucenicie veţi intra şi veţi muri cu moartea cea pentru adevăr, 
«dar a şedea de-a dreapta Mea, sau de-a stânga M e a , n u este al M e u a 
da»". Aici două lucruri se cuvine a cerceta. Unul: Oare s-a pregătit cuiva 
să şadă? Iar celălalt: Oare Stăpânul a toate nu poate să dea această „şedere"? 
Deci, zicem că nimeni nu va şedea „de-a dreapta" sau „de-a s tânga" ; ci 
măcar că în multe locuri ale Scripturii auzi „şedere" [,,a ş e d e a " ] , să nu 
înţelegi şedere, ci cinste prea mare. Iar aceea ce zice: „Nu este al M e u a 
da", această înţelegere are: „Nu este al Meu, adică al Dreptului Judecător, 
a da vouă în dar cinstea aceasta, pentru că nu aş fi fost drept, ci celor care 
s-au nevoit, acelora s-a gătit cinstea aceasta. Precum un împărat drept, de 
ar fi privit la oarecare luptă, apoi ar fi venit la el oarecare prieteni de-ai lui 
şi i-ar fi zis: «Dă-ne nouă cununile», le-ar fi zis [ împăratul] : «Nu este al 
meu a da, ci, de se va nevoi cineva şi va birui, aceluia s-a gătit cununa». 
Deci şi voi, fii ai lui Zevedeu, veţi lua mucenicia pentru Mine ; iar de se va 
afla cineva având împreună cu mucenicia şi pe toate celelalte fapte bune 
mai mult decât voi, acela vă va întrece pe voi " 4 7 . 

[scolia 2] Adevărul, zice, este cunoştinţa dumnezeiască; iar virtutea, lupta pentru 
adevăr a celor ce-1 doresc. Aşadar, cel ce îndură ostenelile virtuţii pentru cunoştinţă nu 
se robeşte slavei deşarte, întrucât ştie că adevărul, prin firea lui, rămâne mai presus de 
toate ostenelile. Căci el prin fire nu poate fi cuprins de cele din urmă. Dar cel ce caută 
cunoştinţa de dragul ostenelilor pentru ea, desigur, se robeşte slavei deşarte, ca unul 
ce crede că a luat cununa înaintea sudorilor, neştiind că ostenelile sunt pentru cunună, 
iar nu cununa pentru osteneli. Orice metodă se dovedeşte necugetată atunci când, în 
loc de-a se ajunge prin ea la ceea ce este absolut (pentru sine), e crezută ea ca un lucru 
absolut (pentru sine) - Filocalia românească, voi. 3, Răspunsuri către Talasie, întrebarea 
30, ed. Humanitas, Bucureşti, 1999, p. 123. 

Aceasta era una dintre rânduielile ritualice ale bătrânilor, pe care iudeii le respectau 
cu stricteţe. Căci spune şi Sfântul Evanghelist Marcu că „fariseii şi toţi iudeii, dacă nu-şi 
spală mâinile până la cot, nu mănâncă, ţinând datina bătrânilor" (Marcu 7, 3). 

4 7 Mărturisind adevărul credinţei întru Hristos, Sfântului Apostolul Iacov i-a fost 
tăiat capul la ierusalim în anul 45, iar Sfântul Apostol Ioan a mucenicit în Roma, iar 
apoi a fost exilat în insula Patmos. 
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10,41-45: Şi auzind cei zece, au început a se mânia pe Iacov şi pe Ioan. 
(42) Şi Iisus, chemându-i la Sine, le-a zis: Ştiţi că cei ce se socotesc cârmuitori 
ai neamurilor domnesc peste ele şi cei mai mari ai lor le stăpânesc. (43) Dar 
între voi nu trebuie să fie aşa 4 S , ci care va vrea să fie mare între voi, să fie 
slujitor al vostru 4". (44) Şi care va vrea să fie întâi între voi, să fie tuturor 
slugă. (45) Că şi Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, ci ca El să slujească 
şi să-Şi dea sufletul răscumpărare pentru mulţi. 

HO, 41-12) Matei 20, 24-25 / Luca 22, 24-25 (10, 43) Matei 20, 26 / Marcu 9, 35 / 
Luca 9,48; 22, 26 (10, 44) Matei 20, 27 / Marcu 9,35 /1 Petru 5, 3 

(10, 45) Matei 20, 28 / Ioan 13,14-15 / Filipeni 2, 7 / Tit 2,14 /1 Petru 5, 3 

încă omeneşte [întru cele omeneşti] 5 0 aflându-se ucenicii, au fost biruiţi 
de zavistie şi de aceea s-au şi mâniat asupra celor doi. Dar când? Când i-au 
văzut pe ei că n-au fost primiţi de Domnul, ci ca şi cum izgoniţi, atunci s-au 
mâniat pe ei, căci până când [fiii lui Zevedeu] erau cinstiţi de Domnul, 
[ceilalţi] sufereau [răbdau] nemâniindu-se, deşi îi vedeau pe ei [cei doi] că 
mai mult sunt cinstiţi. Dar, fiindcă atunci înşişi aceia au cerut cinstea, nu-i 
mai suferă ceilalţi, întrucât acum nu se aflau încă de săvârşit [desăvârşiţi]; 
iar mai pe urmă îi vei vedea pe dânşii cu cuviinţă cinstindu-se unul pe 
altul. însă Hristos îi vindecă, mai întâi potolindu-i prin aceea că-i aduce 
aproape de El - că aceasta însemnează ceea ce zice: „chemându-i la S ine" - , 
apoi arătându-le că a-şi răpi cinstea şi a iubi începătoriile [întâietăţile, 
dregătoriile] este lucru păgânesc. „«Cei ce se socotesc cârmuitori ai nea
murilor» în chip stăpânitor şi cu tiranie se poartă cu cei pe care-i stăpânesc, 
dar la voi, ucenicii Mei, nu [se cade a fi] aşa, ci cel care voieşte să fie mare, să 
slujească tuturor". De vreme ce şi aceasta, adică a suferi pe toţi şi tuturor a 
sluji, a unui suflet mare este [lucrare] 5 1. Şi pildă arată: „Că şi Fiul Omului 
n-a venit ca să I se slujească, ci ca El să slujească şi să-Şi dea sufletul 
răscumpărare pentru mulţi" , lucru care este mai mare decât a sluji. Căci ce 
lucru mai mare şi mai minunat este decât atunci când cineva nu numai ar 
sluji, ci ar şi muri pentru acela căruia îi slujeşte? 

Dar această slujire şi această smerenie, înălţare şi slavă şi Lui şi tuturor 
s-a făcut, căci, mai înainte de a Se face om, numai de îngeri era cunoscut, 

l s în ediţia de la 1S05, în loc de „Ştiţi că cei ce se socotesc cârmuitori ai neamurilor 
domnesc peste ele şi cei mai mari ai lor le stăpânesc. Dar între voi nu trebuie să fie 
aşa", se găseşte „Ştiţi că cei ce li se par ca sunt începători ai limbilor le stăpânesc pe 
ele şi cei mai mari ai lor le domnesc pe dânsele. Iară la voi nu va fi aşa". 

4 9 în ediţia de la 1805, în loc de „slujitor al vostru", se găseşte „slugă tuturor". 
s o Adică întru cele ale firii căzute, întru cele pe care îl moştenim pe Părintele Adam. 
5 1 Căci a sluji tuturor şi pe toate a le suferi este lucrarea unui suflet mare. 
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iar după ce S-a făcut om şi S-a răstignit, nu numai slava aceea o are, ci şi 
alta a mai luat şi peste toată lumea împărăteşte. 

10, 46-52: Şi au venit în Ierihon. Şi ieş ind din Ier ihon El, ucenici i 
Lui şi mulţ ime mare , Bart imeu orbul, f iul lui T i m e u , şedea j o s , pe 
marginea drumului 5 2 . (47) Şi, auzind că este I isus Nazarineanul, a început 
să strige şi să zică: I isuse, Fiul lui David, mi luieşte-mă! (48) Şi mulţi îl 
certau ca să tacă, el însă cu mult mai tare 5 3 striga: Fiule al lui David , 
miluieşte-mă! (49) Ş i I isus, oprindu-Se 5 4 , a zis : Chemaţi-1! Şi l-au chemat 
pe orb, zicându-i: îndrăzneşte, scoală-te! Te cheamă. (50) Iar orbul, lepă
dând haina de pe el, a sărit în picioare 5 5 şi a venit la I isus. (51) Şi l-a 
întrebat Iisus, zicându-i : Ce voieşti să-ţi fac ţie? Iar orbul I-a răspuns: 
învăţătorule, să văd iarăşi. (52) Iar Iisus i-a zis : Mergi , credinţa ta te-a 
mântuit. Şi îndată a văzut şi urma lui Iisus pe ca le 5 6 . 

(10, 46-52) Matei 20, 29-34 / Luca 17,19; 18, 35-43 

Matei vorbeşte de „doi o r b i " (Matei 20, 30), însă este cu putinţă să fi 
fost doi cei care s-au vindecat, dar cel mai însemnat dintr-înşii să fi fost 
acesta despre care pomeneşte Marcu acum. 

Şi vezi cum îl cinstesc pe Iisus noroadele, ca şi cum un oarecare împărat 
ar fi trecând, încât îl şi ceartă pe orbul ce strigă. Şi-1 întreabă Domnul pe orb 
ce voieşte să-i facă, pentru ca să nu zică cineva că unele voind el, altele îi dă 
Domnul. Şi suflet binemulţămitor [recunoscător] a fost cel al orbului, care, 
după ce l-a tămăduit, nu L-a părăsit pe Domnul, ci a mers după Dânsul. 

Insă este cu putinţă şi după înalta înţelegere a se înţelege [pricepe] 
aceasta: „ Ie r ihonul " 5 7 este locul acesta de jos, iar „Bart imeu orbul, f iul 
lui T i m e u " care şade aici, este firea omenească, cea care era „fiu al l u i " 
Dumnezeu, Celui Care este mai presus de toată cinstea 5 8 . Deci aceasta 

! , ; In ediţia de la 1805, în loc de „şedea j o s , p e m a r g i n e a d r u m u l u i " , se găseş te 
„şedea lângă cale , c e r ş i n d " . 

In ediţia de la 1805 , în loc de „ m a i tare" , se g ă s e ş t e „ m a i m u l t " . 
5 - 1 In ediţia de la 1805 , în loc de „ o p r i n d u - S e " , se găseş te „ s t â n d " . 

In ediţia de la 1805 , în loc de „ l e p ă d â n d h a i n a de p e e l , a săr i t în p i c i o a r e " , se 
găseşte „ l e p ă d â n d u - ş i h a i n a sa, s-a s c u l a t " . 

* In ediţia de la 1805 , versetul 52 este: „ Iar I i s u s i-a z i s : M e r g i , c red in ţa ta te-a 
m â n t u i t pe t ine. Ş i î n d a t ă a v ă z u t şi a mers după I i s u s în c a l e " . 

, - Ierihonul este s i tuat în partea de miazăzi , lângă râul Iordan, apropiat ca înă l ţ ime 
de nivelul Mării M o a r t e , mult mai jos decât locul înal t în care se află Ierusal imul . 

•* Aici , Sfântul Teofi lact fo loseşte un joc de c u v i n t e legat d e sonori tatea c u v â n t u l 
evreiesc „ B a r t i m a e u s " . în evreieşte „ b a r " înseamnă „fiu a l " , iar „ t i m a e u s " este a p r o a p e 
s imilar ca sunet cu c u v â n t u l grecesc „ t ime" , care î n s e a m n ă „ c i n s t e " . 
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[firea cea omenească] „striga" către Iisus, Care călătorea prin „Ierihon", 
adică prin viaţa aceasta; şi a miluit-o pe dânsa Domnul şi prin „credinţă" 
o a „mântuit", dezbrăcându-se [„lepădându-se"] ea de „haina" cea veche, 
a păcatului. Iar după ce s-a „mântuit", „a mers după" Dânsul, lucrând 
poruncile „în ca le" - adică în viaţa aceasta - , căci aici este cu putinţă „a 
merge d u p ă " Hristos, iar după aceasta [această viaţă] pentru toţi este 
încuiată lucrarea poruncilor. 
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CAPITOLUL 1 1 

Intrarea în Ierusalim. Smochmul neroditor. 
Curăţirea templului. 

Puterea credinţei. Botezul lui Ioart 

11,1-6: Şi când s-au apropiat de Ierusalim, la Betfaghe şi la Betania, 
lângă 2 Muntele Măslinilor, a trimis pe doi dintre ucenici i Săi, (2) şi le-a 
zis: Mergeţi în satul care este înaintea 3 voastră şi, intrând în el, îndată 
veţi afla un mânz legat, pe care n-a şezut până acum nici un om 4 . Dezlega-
ţi-1 şi aduceţi-1. (3) Iar de vă va zice cineva: D e ce faceţi aceasta? Spuneţi 
că Domnul are trebuinţă de el 5 şi îndată îl va trimite aici. (4) Dec i au mers 
şi au găsit mânzul legat la o poartă, afară la răspântie 6 , şi l-au dezlegat. (5) 
Şi unii din cei ce stăteau acolo, le-au zis: De ce dezlegaţi mânzul? (6) Iar ei 
le-au spus precum le zisese 7 Iisus, şi i-au lăsat. 

(32,1) Matei 2 1 , 1 / Luca 19 ,29 / Ioan 12 ,12 
(21, 2-3) Matei 21,2-3 / Luca 19,30-31 (21, 4-6) Matei 21 ,6 / Luca 19, 32-34 

Şi în alte daţi, de multe ori a venit Domnul la Ierusalim, dar niciodată 
cu atâta slavă ca acum, că mai înainte Se ascundea [tăinuia] din pricina 
zavistiei iudeilor. Iar acum, pentru că sosise vremea Patimii, pe care El însuşi 
a rânduit-o pentru Sine, mai cu slavă vine 8 , ca, de vor vrea, să înţeleagă 
slava Lui; şi din proorociile care se împlinesc la [cu] Dânsul să cunoască că 
este Dumnezeu adevărat. Iar de nu vor vrea să înţeleagă, spre mai mare 
osândă să [le] fie lor, că nici după atâtea arătate minuni n-au crezut. 

' în ediţia de la 1805, titlul capitolului este: „Pentru mânzul asinei. Pentru smochinul cel 
uscat. Pentru zarafii ce s-au scos din templu. Pentru nădejdea cea întru Dumnezeu. Pentru pomenirea 
de rău şi iertarea greşalelor. Pentru arhiereii şi bătrânii ce L-au întrebat pe Domnul de puterea Sa". 

2 în ediţia de la 1805, în loc de „la Betfaghe şi la Betania, lângă", se găseşte „în 
Betfaghe şi în Betania, către". 

3 în ediţia de la 1805, în loc de „înaintea", se găseşte „în preajma". 
•* în ediţia de la 1805, în loc de „n-a şezut până acum nici un om", se găseşte „nimeni 

din oameni n-a şezut". 
5 în ediţia de la 1805, în loc de „Spuneţi că Domnul are trebuinţă de el", se găseşte 

„Să ziceţi: Domnului trebuieşte". 
6 în ediţia de la 1805, în loc de „la o poartă, afară la răspântie", se găseşte „la uşă, 

afară la răspântii". 
7 în ediţia de la 1805, în loc de „zisese", se găseşte „poruncise". 
8 Adică, vine Domnul cu slavă mai arătată. 
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Vezi câte semne [se arată] aici: le-a zis ucenicilor că vor găsi un mânz, 
a zis că vor fi opriţi, apoi zicând că Domnul are trebuinţă de mânz, îi vor 
lăsa. Pentru că nici acesta nu este lucru mic a li se da voie Apostolilor să 
aducă mânzul - lucru care nu s-ar fi împlinit de nu în chip tainic ar fi stat 
asupra stăpânilor mânzului oarecare dumnezeiască silă, care îi împingea 
pe ei să lase dobitocul. Că nu este lucru mic să-i fi lăsat pe ucenici să ia 
lucru străin, de n-ar fi fost puterea dumnezeiască ca să-i silească pe stăpâni 
a-şi lăsa [da] dobitocul [unor străini], măcar că poate săraci erau stăpânii 
asinei şi lucrători de pământ. 

Insă învaţă-te că nu în zadar a făcut Domnul aceasta - că n-avea nici o 
trebuinţă de mânz Cel Care de atâtea ori a înconjurat pe jos toată Iudeea şi 
Galileea - , ci ca să arate că va şedea deasupra [va stăpâni peste] norodul 
păgânesc. Căci acesta era nesupus şi neînvăţat şi era legat prin păcatele 
sale „afară la răspânti i " - adică în viaţa aceasta - , „la u ş ă " [„la o poartă"] 
- adică afară de Biserică - şi au fost dezlegaţi de ucenici prin Botez şi prin 
credinţă. Şi a încălecat pe el [„a şezut pe el"] Domnul, punând ucenicii 
deasupra „hainele lor", adică toată podoaba cea din faptele cele bune. 
Căci mai înainte, goi fiind păgânii, se făceau grozavă privelişte lucrând 
fărădelegi", iar după ce au fost aduşi de Apostoli, atunci dară, atunci s-au 
învăţat a umbla cu bună cuviinţă şi pentru aceasta şi deasupra lor este 
purtat Hristos, „şezând" [El] deasupra. Dar cine erau cei mai dintâi stăpâni 
ai „mânzului" , care îi opreau pe Apostoli? Arătat [vădit] este cu adevărat 
că diavolii, însă Apostolii se fac mai puternici şi decât aceştia. 

11, 7-10: Şi au adus mânzul la Iisus şi şi-au pus hainele pe el şi Iisus a 
şezut pe el. (S) Şi mulţi îşi aştemeau hainele pe cale, iar alţii aştemeau 
ramuri, pe care le tăiau de prin grădini' 0. (9) Iar cei ce mergeau înainte şi cei 
ce veneau pe urmă strigau, zicând: Osana! Bine este cuvântat 1 1 Cel Ce vine 
întru numele Domnului! (10) Binecuvântată este împărăţia ce vine a părin
telui nostru David! Osana întru cei de Sus! 1 2 (ii, 7) 4 Regi 9,13 / 

Matei 21,71 Luca 19,35/loan 12,14 f 12, S) Matei 21, 8/ Luca 19,36/loan 12,13 
(22, 9) Psalm 117, 26 / Zaharia 4,7/ Matei 21,9/loan 12,13 (12,10) Matei 21,9 / Luca 13,35; 19,3S 

" In lumea păgână greacă şi romană, goliciunea predomina atât în viaţa privată, cât 
şi in cea publică şi religioasă (băile publice, jocurile atletice, orgiile). 

In ediţia de la 1805, în loc de „hainele pe cale, iar alţii aştemeau ramuri, pe care 
le tăiau de prin grădini", se găseşte „veşmintele lor, iar alţii tăiau stâlpări din pomi şi 
le aştemeau pe cale". 

" In ediţia de la 1805, în loc de „Bine este cuvântat", se găseşte „Blagoslovit este". 
1 2 In ediţia de la 1805, versetul 10 este: „Blagoslovită este împărăţia care vine întru 

numele Domnului a părintelui nostru David! Osana întru cei din înălţime!", cu 
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Câtă vreme petrece nestricat, norodul cunoaşte ce se cuvine şi de aceea îl 
cinsteşte pe Iisus, fiecare după a sa putere. Dar, ce spun cei ce-L laudă? Această 
laudă de la David au luat-o. Iar „osana", după cum socotesc unii, însemnează 
„O, mântuieşte!", iar după cum socotesc alţii însemnează „laudă"; însă mai 
bun [potrivit] este înţelesul cel dintâi, întrucât în Psalmul 117 se află „O, 
Doamne, mântuieşte!" (117,25), care întru graiul cel evreiesc se scrie „osana". 

Iar „împărăţie a lui David" este numită împărăţia lui Hristos 1 3 , mai 
întâi pentru că din sămânţa lui David se trăgea Domnul , dar şi pentru că 
„David" se tâlcuieşte: „puternic la mână" sau „îndestulat la mână" . Şi 
cine altul este „îndestulat la mână" , fără numai Domnul , ale cărui mâini 
atâtea minuni au făcut? 

Să aşternem şi noi, dar, „hainele" noastre, adică trupul - căci haină a 
sufletului este trupul - şi să-1 supunem pe el Domnului. Şi să aşternem 
calea vieţii noastre „tăind stâlpări din pomi" , adică urmând, noi, vieţilor 
Sfinţilor, căci „ p o m i " sunt Sfinţii, din care „taie s tâlpări" cel care urmează 
faptele lor cele bune ale acelora [Sfinţilor]. Ci şi faptele noastre cele ce „merg 
înainte" şi cele ce „vin pe urmă" spre slava lui Dumnezeu să fie, căci unii 
în viaţa dinainte bună începătură au arătat, iar viaţa cea de pe urmă a lor 
n-a fost aşa, nici spre slava lui Dumnezeu [n-au făcut-o lucrătoare]. 

11, 11-14: Ş i a intrat Iisus în Ierusalim şi în templu şi, privind toate 
în j u r 1 4 şi vremea f i ind spre seară, a ieşit spre Betania cu cei doisprezece. 
(12) Şi a doua zi , ieş ind ei din Betania, El a f lămânzit . (13) Şi văzând d e 
departe un smochin care avea frunze, a mers acolo, doar va găsi ceva î n 
el; şi , a jungând la smochin, n-a găsit n imic decât frunze. Căci nu era 
t impul 1 3 smochinelor . (14) Şi, vorbind 1 6 , i-a zis : De acum înainte , r o d 
din tine n imeni în veac să nu mănânce. Şi ucenic i i Lui ascultau. 

(11, 12-13) Matei 21,17-19 / Luca 13, 6 
„A intrat" Iisus „în templu", dar iarăşi „a ieşi t" , arătând că îl părăseşte 

de acum şi-1 lasă pustiu şi spre jefuire. Şi se duce în „Betania" , care s e 

următoarele însemnări: [1805] „Osana" este cuvânt evreiesc şi uneori înseamnă „laudă", 
alteori „O, mântuieşte!", iar aici însemnă „laudă Fiului lui David". Iar „întru cei din 
înălţime" arată că laudă şi puterile cele din înălţime - adică îngerii - pe Dumnezeu, 
Care ne-a trimis nouă împărat şi a înnoit împărăţia lui David (după Zigaben). 

' „Şi mare va fi stăpânirea Lui şi pacea Lui nu va avea hotar. Va împăraţi pe tronul 
şi peste împărăţia lui David, ca s-o întărească şi s-o întemeieze prin judecată şi prin 
dreptate, de acum şi până-n veac. Râvna Domnului Savaot va face aceasta" (lsaia 9, 6). 

1 4 In ediţia de la 1805, în Ioc de „privind toate în jur", se găseşte „după ce au văzut toate". 
'* în ediţia de la 1805, în loc de „timpul", se găseşte „vremea", 

în ediţia de la 1805, în loc de „vorbind", se găseşte „răspunzând". 
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tâlcuieşte „casa ascultării", pe iudeii cei nesupuşi şi împietriţi la inimă 
lăsându-i, pentru ca la cei ce II ascultă pe El să vină împreună cu ucenicii. 

Dar să vedem şi cele pentru [despre] „smochin" , căci multe se par a fi 
nepotrivite. întâi că a flămânzit Domnul de dimineaţă, apoi că, nefiind 
vremea smochinelor, El caută roade. Şi pentru care pricină a pedepsit pom 
nesimţitor? însă toate acestea, după iconomie le face. Căci, de vreme ce 
deseori a făcut minuni spre facerea de bine a oamenilor şi n-au văzut ucenicii 
puterea Lui întru a pedepsi pe cineva, pentru aceasta, voind să arate uce
nicilor că şi rău poate să facă şi de-ar voi pe cei care aveau să-L răstignească 
putea să-i piardă într-o clipită, asupra pomului nesimţitor îşi arată puterea 
[minunea]. Că lucru şi minune mare este cum pomul cel atât de mustos s-a 
uscat, căci mai plin de sevă decât toţi pomii este smochinul. 

Şi „ f lămânzeşte" de dimineaţă, cu iconomie dând voie trupului. Şi 
roadă cere de la smochin, căruia nu-i era „vremea" de roadă, ca - precum 
am zis mai sus - să arate ucenicilor că şi a munci [căzni, pedepsi] poate. 

Dar este „smochinul" acesta şi închipuire sinagogii iudeilor, care avea 
numai „ f runze" - adică Legea - acestea dându-le lor umbră, iar „roadă" 
nicidecum nu avea (Matei 3, 8; 21,19) şi de aceea „a f lămânzi t " Iisus de 
mântuirea lor. Căci zice [Domnul]: „Mâncarea M e a este să fac voia Celui 
Care M-a trimis pe Mine , şi să săvârşesc lucrul L u i " (loan 4,34) - iar voia 
lui Dumnezeu este a întoarce pe cei ce păcătuiesc. Deci, de vreme ce nu 
avea „roadă" sinagoga, a fost blestemată şi „s-a uscat" (Marcu 11, 20-21), 
nemaiavând-nici prooroc, nici dascăl. 

11,15-18: Şi au venit în Ierusalim. Şi, intrând în templu, a început să 
dea afară 1 7 pe cei ce vindeau şi pe cei ce cumpărau în templu, iar mesele 
schimbătorilor de bani 1 8 şi scaunele vânzătorilor de porumbei le-a răsturnat. 
(16) Şi nu îngăduia să mai treacă nimeni cu vreun vas 1 9 prin templu. (17) Şi-i 
învăţa şi le spunea: Nu este, oare, scris: „Casa Mea casă de rugăciune se va 
chema, pentru toate neamurile 2 0 "? Voi însă aţi făcut din ea peşteră de tâlhari. 
(18) Şi au auzit arhiereii şi cărturarii. Şi căutau cum să-L piardă 2 1 . Căci se 
temeau de El, pentru că toată mulţimea era uimită de învăţătura Lui. 

(11, 15) Matei 21,12 / Luca 19,45 / loan 2,14 (11,16-17) Isaia 56,7 / Ieremia 7,11 / 
Matei 21,13 / Luca 19,46 / loan 2,16 (11,18) Matei 21,15,45 / Marcu 12,12 / Luca 19,47-48 

1 7 în ediţia de la 1805, în loc de „să dea afară", se găseşte „a scoate". 
l s în ediţia de la 1805, în loc de „mesele schimbătorilor de bani", se găseşte „mesele 

zarafilor". 
1 9 în ediţia de la 1805, în loc de „Şi nu îngăduia să mai treacă nimeni cu vreun vas", 

se găseşte „Şi nu lăsa să poarte cineva vas". 
2 0 In ediţia de la 1805, în loc de „pentru toate neamurile", se găseşte „întru toate limbile". 



f • 
TÂLCUIREA SFINTEI EVANGHELII DE LA MARCU Capitolul 11 147 

Cum că Iisus a scos [din templu] pe cei ce vindeau acolo, povesteşte şi 
loan, însă acela la începutul Evangheliei sale (loan 2, 13-17), iar Marcu, 
către sfârşitul Evangheliei. Deci, socotind că aceasta a fost a doua oară, şi 
mai mare prihănire se face iudeilor, de vreme ce, de multe ori aceleaşi 
[îndreptări] făcând Domnul, [ei] nu s-au întors. 

Şi numeşte Domnul templul „peşteră de tâlhari" , din pricina iubirii 
de câştig, căci neamul tâlhăresc este [neam] dedat la câştig. Deci, de vreme 
ce şi aceştia [din templu] vindeau pentru câştig dobitoacele cele ce se 
aduceau pentru jertfă, [pentru aceasta] „tâlhari" i-a numit pe ei. Iar „zarafi" 
erau cei care schimbau banii. Şi aduce asupra lor pârâş pe Proorocul Isaia, 
care zice: „Casa Mea, casă de rugăciuni se va c h e m a " (Isaia 56, 7). 

Dar, o, să nu fie aceasta [şi pentru noi]! Adică să ne aflăm şi noi scoşi 
afară din Biserică; pentru că mulţi intrăm şi în Biserica noastră, „vânzând" 
cele bune şi „cumpărând" cele rele. Sunt încă şi cei ce au „ m e s e l e " pline 
cu bani, adică cei ce iconomisesc şi chivernisesc pe cele bisericeşti, însă 
toate pentru iubirea de bani le fac. Dar şi „scaunele vânzătorilor de porum
bei le răstoarnă", adică pe arhiereii care vând darurile cele duhovniceşti 
- căci „porumbelul" este semn al Duhului - , îi scoate Domnul afară din 
arhierie; căci acela care pentru aur hirotoneşte, este caterisit. Dar şi cel 
care darul şi curăţia din Botez le va vinde diavolului, şi acesta şi-a „vândut 
porumbelu l " lui şi pentru aceasta se şi scoate din Biserică. 

11,19-23: Iar când s-a făcut seară, au ieşit afară din cetate. (20) Dimineaţa, 
trecând pe acolo, au văzut smochinul uscat din rădăcini. (21) Ş i Petru, 
aducându-şi aminte, I-a zis: învăţătorule, iată smochinul pe care l-ai bles
temat s-a uscat. (22) Şi răspunzând, Iisus le-a zis : Aveţi credinţă în 
Dumnezeu 2 2 . (23) Adevărat zic vouă că oricine va zice acestui munte: Ridi-
că-te şi te aruncă în mare, şi nu se va îndoi în inima lui 2 3 , ci va crede că ceea 
ce spune se va face 2 4 , fi-va lui orice va zice. dl, 20) Matei 21,19 

(11, 21) Matei 21,20 / Evrei 6,8 (11, 22-23) Matei 17,20; 21, 21 / Luca 17, 6 / loan 11,40 

Deşi Matei zice cum că „îndată s-a uscat smochinul" şi văzând aceasta 
„ucenicii s-au minunat" (Matei 21,19-20), să nu te turburi auzind acum pe 
Marcu, care zice că a doua zi „au văzut smochinul uscat" - , căci dator eşti 
aşa să înţelegi spusa lui Matei: „Şi smochinul s-a uscat îndată", deci zăboveşte 

2 1 în ediţia de la 1805, în loc de „cum să-L p i a r d ă " , se găseşte „în ce c h i p L-ar fi 
pierdut pe E l " . 

2 2 în ediţia de la 1805, în loc de „Aveţi credinţă în D u m n e z e u " , se găseşte „Aveţ i 
credinţa lui D u m n e z e u " . 

2 3 în ediţia de la 1805, în loc de „în inima lui" , se găseşte „întru i n i m a l u i " . 
2 4 în ediţia de la 1805, în loc de „ce spune se va f a c e " , se găseşte „ce va zice va f i " . 
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puţin după acest cuvânt, apoi zi: „Văzând aceasta, ucenicii s-au minunat". 
Când, adică, „văzând"? Nu îndată, ci ja doua zi. Şi cu adevărat cel ce aşa 
înţelege nici o nedumerire nu i se va întâmpla [nu va avea]. 

Şi vezi cum şi de aici Hristos Se 1 arată că este Dumnezeu, căci zice 
Domnul prin Prooroci: „Eu usc lemn verde şi înverzesc lemn uscat " 2 5 

(Iczechiil 17,24). Şi minunează-te de dumnezeiasca iubire de oameni, cum 
şi nouă, celor ce prin credinţă ne asejnănăm Lui, ne dă putere de a face 
minuni - pe care El în chip firesc o are - , încât şi munţii să-i putem muta! 

Iar „munte" este şi socoteala [cugetarea] cea mândră [plină de trufie], 
neînduplecată fiind şi înălţime oarecare [înşelătoare] având. Deci, cel ce vede 
că patima mândriei îl supără pe el şi se sârguieşte [aceasta] să-1 scoată pe el 
din cercetarea şi pronia lui Dumnezeu t- că mândru este cel care zice cum că 
toate prin sine le isprăveşte şi nu prin Dumnezeu - , unul ca acesta este dator 
a certa acest „munte" - pe mândrie zic ~ şi a-i zice ei [mândriei]: „Ridică-te şi 
te aruncă în mare", adică în oamenii lumeşti şi necredincioşi, care se află în 
marea vieţii acesteia Iar el „nu se va îndoi întru inima lui" , adică nu se va 
despărţi de Dumnezeu - căci cel mândjru se desparte de Dumnezeu, zicând: 
„Nimic nu am de la Dumnezeu, nici nţi am trebuinţă de ajutorul Lui" 2 6 . 

11, 24-26: De aceea vă zic vouă: Toate câte cereţi, rugându-vă, să 
credeţi că le-aţi primit şi le veţi ave|a27. (25) Iar când staţi de vă rugaţi, 
iertaţi orice aveţi împotriva cuiva, ca^şi Tatăl vostru Cel din Ceruri să vă 
ierte vouă greşealele voastre. (26) Ca de nu iertaţi voi, nici Tatăl vostru 
Cel din Ceruri nu vă va ierta vouă greşealele voastre. 

(13, 24) Ieremia 29,13 / Matei 7, j; 21,22 / Luca 11,9 / Ioan 14,13; 15, 7 / Iacov 1, 5-6 
(11,25) Sirah 28, 2,7 / Matei 5,23-24; 6,14 / Efeseni 4,32 / Coloseni 3,13 (32, 26) Matei 6,15 

Cel care crede din tot cugetul său f cu adevărat şi-a întins inima sa spre 
Dumnezeu şi, ca să zic ceea ce zice David, şi-a vărsat sufletul său înaintea 
lui Dumnezeu (Psalm 41, 4; 61, 8). Iar cel care şi-a întins inima sa către 
Dumnezeu, s-a unit cu El şi inima lui înfierbântându-se, [dintru aceasta] se 
adevereşte că va dobândi cererea sa Deci ce a pătimit aceasta, acela va 
cunoaşte. Şi socotesc că pătimesc aceasta toţi cei ce măcar puţin iau aminte 2 8 . 

: " In ediţia Biblici de la 1988, aici avem: „Eu, D o m n u l , pomul înalt îl fac mic şi pe 
cel mic îl fac înalt; pomul verde îl usuc şi pomul uscat îl înverzesc" . 

^ Adică nu se va dezbina în sine, trăindu-şi viaţa lăuntrică în două feluri (adică în 
chip îndoit): întru Dumnezeu şi întru mândrie. 

2 7 In ediţia de la 1805, în loc de „să credeţi că le-aţi primit şi le veţi avea" , se găseşte 
„să credeţi că veţi lua şi va fi vouă" . ! 

2 I < Adică: Cel întru care s-au săvârşit acestea, acela va cunoaşte adeverirea lucrului. 
Iar cunoştinţa celor pomenite aici, o au toţijcei care măcar puţin iau aminte. 
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De aceea şi zice Domnul: „Toate le veţi lua, câte cu credinţă le veţi 
cere" , căci cel care crede, cu totuluşi tot [pe de-a-ntregul] pe sine se dă lui 
Dumnezeu , cu lacrimi vorbind cu Dânsul, ca şi cum ţinându-se de 
picioarele Stăpânului, întru rugăciune. Voieşti încă şi întru alt chip [fel] a 
primi [lua] ceea ce ceri? Iartă orice ţi-a greşit ţie fratele 2 9 . Vezi lesnirea 
darului lui Dumnezeu? 3 0 

11, 27-33: Şi au intrat iarăşi în Ierusalim. Şi pe când Se plimba Iisus 3 1 

prin templu, au venit la El arhiereii, cărturarii şi bătrânii. (28) Şi I-au zis: 
Cu ce putere faci acestea? Sau cine Ţi-a dat Ţie puterea aceasta, ca să le faci? 
(29) Iar Iisus le-a zis: Vă voi întreba şi Eu un cuvânt: Răspundeţi-Mi şi vă 
voi spune şi Eu cu ce putere fac acestea: (30) Botezul lui Ioan din Cer a fost, 
sau de la oameni? Răspundeţi-Mi! (31) Şi ei vorbeau între ei 3 2 , zicând: De 
vom zice: Din Cer, va zice: Pentru ce, dar, n-aţi crezut în el 3 3 ? (32) Iar de vom 
zice: De la oameni - se temeau de mulţime, căci toţi îl socoteau că Ioan era 
într-adevăr Prooroc 3 4 . (33) Şi răspunzând, au zis lui Iisus: Nu ştim. Şi Iisus 
le-a zis: Nici Eu nu vă spun vouă cu ce putere fac acestea. 

(11, 27) Matei 21, 23 / Luca 20,1 (11, 28) Ieşire 2,14 / Matei 21, 23 / Luca 20, 2 
(11, 29-30) Matei 21, 24-25 / Luca 20, 3-4 (11, 31-32) Matei 21, 26-27 / Luca 20, 6-8 

Tulburându-se ei din pricină că Domnul scosese din templu pe cei ce 
negustoreau, vin la Dânsul, voind să-L prindă în cuvânt şi I-au zis: „Cu ce 

2 9 Cuviosul Isaia Pustnicul ne învaţă astfel: „înfricoşător este cuvântul Domnului, că 
de nu vezi inima ta curată faţă de toţi, să nu ceri nimic de la Dumnezeu, căci îi aduci ocară, 
o dată ce, fiind păcătos şi având vreo supărare faţă de omul asemenea ţie, spui Celui Ce 
cunoaşte inimile: „Iartă-mi păcatele mele". Unul ca acesta nu se roagă cu mintea, ci cu 
buzele, întru neştiinţă. Fiindcă cel ce voieşte cu adevărat să se roage lui Dumnezeu cu 
mintea, în Duhul Sfânt şi cu inima curată, îşi cercetează, înainte de a se ruga, inima sa, de 
este neîmpovărată de vreo grijă faţă de orice om, sau nu. Şi dacă nu o face, se amăgeşte pe 
sine. Căci în acest caz, nu este cine să-1 asculte pe el, pentru că nu mintea lui se roagă, ci 
împlineşte o obişnuinţă a orelor de canon. Dar cel ce voieşte să lucreze în chip curat, va 
cerceta întâi mintea lui, ce are în ea Astfel, de zici: „Miluieşte-mă", miluieşte şi tu pe cel ce 
te roagă, şi de zici: „Iartă-mă", iartă şi tu, nevrednicul. Iar de zici: „Nu-Ţi aduce aminte de 
păcatele Mele", nici tu să nu refuzi să ierţi păcatele aproapelui tău. Şi dacă zici: „Nu-Ţi 
aduce aminte de relele ce le-am făcut, fie cu voia, fie silit" - deşi nu este silă - nu trebuie să 
gândeşti ceva împotriva vreunui om. De n-ai ajuns să faci acestea, în zadar te rogi" (Filocalia 
românească, voi. 12, Cuvântul XVIII, ed. Harisma, Bucureşti, 1991, p. 143). 

3 0 Vezi cât de lesnicioasă este primirea darului de la Dumnezeu? 
3 1 în ediţia de la 1805, în loc de „pe când Se plimba Iisus", se găseşte „umblând El". 
3 2 în ediţia de la 1805, în loc de „vorbeau între ei", se găseşte „cugetau întru sineşi". 
3 3 în ediţia de la 1805, în loc de „în el", se găseşte „lui". 
3 4 In ediţia de la 1805, în loc de „căci toţi îl socoteau că Ioan era într-adevăr Prooroc", 

se găseşte „căci toţi îl aveau pe Ioan că adevărat Prooroc a fost". 
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putere faci acestea? [Sau cine Ţi-a dat Ţie puterea aceasta, ca să le faci?]" 
ca şi cum i-ar fi spus: „Cine eşti Tu de faci unele ca acestea? Dascăl eşti 
pus [rânduit]? Arhiereu eşti hirotonit?" Iar acestea îl întrebau, sârguin-
du-se să-L aducă pe El întru nedumirire, ca să-L biruiască pe El 3 5 ; că de va 
fi zis: „Eu cu puterea Mea fac acestea", să-L împroaşte cu pietre, ca pe un 
potrivnic al lui Dumnezeu, iar de va fi zis: „Cu puterea lui Dumnezeu fac 
acestea", să îndepărteze de la El norodul cel care îl socotea pe Dânsul că 
este Dumnezeu. Deci, Domnul îi întreabă pe dânşii despre „botezul lui 
l o a n " , nu în zadar, nici în chip sofistic adică înşelător, ci ca să-i prindă pe 
ei în cuvânt; şi fiindcă loan mărturisise despre El, îi întreabă pe aceşti 
vicleni. Astfel, de-ar mărturisi ei că loan este de la Dumnezeu, să fie siliţi 
a primi şi mărturia lui loan pentru Hristos. Dar, fiindcă aceia, din pricina 
răutăţii lor cea de bună voie, stăteau la nedumirire 3 6 , Mântuitorul nu le 
zice: „Nici Eu nu ştiu ce vă voi spune vouă", ci „Nici Eu nu vă spun vouă 
cu ce putere fac acestea" - adică „de vreme ce vicleniţi, şi de bună voie vă 
faceţi răi, nu vă voi învrednici de răspuns". 

3 5 Adică, ei credeau că pot să-L vâneze şi să-L biruiască pe Domnul prin cuvânt. Şi 
pe potriva judecăţii lor primesc cuvânt de la Cuvântul lui Dumnezeu. 

3 6 Stăteau la nedumerire din pricină că stăruiau întru viclenie. 
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CAPITOLUL 1 2 

Pilda lucrătorilor viei. Plata dajdiei. învierea morţilor. 
Cea mai mare poruncă din Lege. 

Domnul şi Fiul lui David. Banul văduvei1 

12,1-9: Şi a început să le vorbească în pilde 2 : Un om a sădit o vie 3 , a 
împrejmuit-o cu gard, a săpat în ea teasc, a clădit turn 4 şi a dat-o lu
crătorilor, iar el s-a dus departe. (2) Şi la vreme, a trimis la lucrători o 
slugă, ca să ia de la ei din roadele viei. (3) Dar ei, punând mâna pe ea, au 
bătut-o şi i-au dat drumul fără nimic. (4) Şi a trimis la ei, iarăşi, altă 
slugă, dar şi pe aceea, lovind-o cu pietre, i-au spart capul şi au ocărât-o 5 . 
(5) Şi a trimis alta. Dar şi pe aceea au ucis-o; şi pe multe altele: pe unele 
bătându-le, iar pe altele ucigându-le. (6) Mai avea şi un fiu iubit al său 
şi în cele din urmă l-a trimis la lucrători, zicând: Se vor ruşina de fiul 
meu. (7) Dar acei lucrători au zis între ei: Acesta este moştenitorul; veniţi 
să-1 omoram şi moştenirea 6 va fi a noastră. (8) Şi prinzându-1 l-au omorât 
şi l-au aruncat 7 afară din vie. (9) Ce va face acum stăpânul viei? Va veni 
şi va pierde pe lucrători, iar via o va da altora. 

(22, 1) Psalm 79, 8 / Cântarea Cântărilor 8,11 / Isaia 3,14; 5 ,1 / Ieremia 2, 21 / Matei 21,33 / 
Luca 20, 9 (12. 2-3) Matei 5,12; 21, 34-35; 23, 34 / Luca 20,10-11 (22, 4) Luca 20,11 

(22, 5-6) Matei 21, 36-37 / Luca 20,12-13 (22, 7) Psalm 2, 2 / Matei 21, 38; 26, 3 / 
Luca 20,14 (22, 8-9) Matei 21, 39-41 / Luca 20,15-16 / Evrei 13 ,12 

„Vie" este norodul pe care l-a „sădit" Domnul, că zice psalmistul: 
„Săvârşeşte via aceasta pe care a zidit-o dreapta Ta" (Psalm 79, 15-16); iar 
Moise zice: „Aducându-i înlăuntru, răsădeşte-i pe ei în muntele sfinţeniei 

1 în ediţia de la 1805, titlul capitolului este: „Pentru pilda viei ce o au dat lucrătorilor. 
Pentru cei ce au întrebat pe Domnul de dajdic. Pentru saducheii cei ce tăgăduiesc învierea. Pentru 
cărturarul ştiutor de Lege. Pentru întrebarea Domnului, al cui Fiu zic cărturarii că este El. 
Pentru păzirea de cărturarii cei făţarnici. Pentru văduva aceea ce a pus doi bănuţi". 

2 în ediţia de la 1805, în loc de „să le vorbească în pilde", se găseşte „în pilde a le 
grăi lor". 

3 în ediţia de la 1805, în loc de „a sădit o vie", se găseşte „a sădit vie". 
4 în ediţia de la 1805, în loc de „a săpat în ea teasc, a clădit turn", se găseşte „a sădit 

în ea teasc, a zidit turn". 
5 în ediţia de la 1805, în loc de „lovind-o cu pietre, i-au spart capul şi au ocărât-o", 

se găseşte „ucigându-1 cu pietre, i-au sfărâmat capul şi l-au trimis ocărât". 
6 în ediţia de la 1805, în loc de „moştenirea", se găseşte „moşia". 
7 în ediţia de la 1805, în loc de „l-au aruncat", se găseşte „l-au scos". 
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Tale" (Ieşire 15,17f. Iar „gard" este Legea, care îi oprea pe iudei să se ameste
ce cu alte neamuri. „Turn" era templul, slăvit fiind, iar „teasc", jertfelnicul 
unde se vărsa sângele 9. 

Şi l-a dat pe norod „lucrătorilor", adică dascălilor [învăţătorilor] şi 
stăpânitorilor celor după vremi ai iudeilor. Şi a trimis „o s lugă" - poate pe 
Ilie - dintre Prooroci, şi după acela pe alţii, precum Miheia 1 0 , pe care l-a 
bătut Sedechia, proorocul cel mincinos (3 Regi 22,24). Iar pe a doua „slugă", 
pe care au împroşcat-o cu pietre şi i-au spart capul - adică au săvârşit şi au 
pus vârf ocării - pe Osea şi pe Isaia, Proorocii. Iar a treia „slugă", pe cei din 
vremea robiei, pe Daniil şi pe Iezechiil. Iar în vremurile „din urmă" a trimis 
Dumnezeu pe Fiul Său - Care din iubire de oameni S-a făcut om - , zicând: 
„Se vor ruşina de Fiul Meu" . Dar Domnul nu zice aceasta ca şi cum n-ar fi 
ştiut ceea ce va să fie, ci spune ceea ce trebuia să se facă şi se cuvenea să fie. 

Iar „lucrătorii" cei răi, cunoscând că Acesta este Fiul lui Dumnezeu, 
„L-au scos afară din vie", adică afară din Ierusalim şi L-au omorât, căci 
„afară" din cetate a fost răstignit Domnul 1 1 . Deci, Domnul „viei [„stăpânul 
v i e i " ] " , Tatăl Fiului Celui „omorât", iar mai vârtos însuşi Fiul Cel „omorât" 
de ei, îi va pierde pe „lucrători", dându-i romanilor 1 2 . Iar norodul îl va da 
„altor lucrători", adică Apostolilor. Iar dacă voieşti să afli cum au lucrat 
Apostolii „via", citeşte Faptele Sfinţilor Apostoli şi vei afla că dintr-o dată 
au crezut „trei m i i " şi alte „cinci m i i " şi „roadă" au adus [Apostolii] lui 
Dumnezeu (2,41; 4, 4). 

12,10-12: Oare 1 3 nici Scriptura aceasta n-aţi citit-o: „Piatra pe care au 
nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiulu i? 1 4 (11) D e 

s în ediţia Biblici de la 1988, aici avem: „Caută din Cer şi vezi şi cercetează via 
aceasta, şi o desăvârşeşte pe ea, pe care a zidit-o dreapta Ta" (Psalm 79, 15-16) şi „Tu îl 
vei duce şi-1 vei sădi în muntele moştenirii Tale" (Ieşire 15, 17). 

* [1805] Adică sângele dobitoacelor ce erau jertfite (după Zigaben). 
1 0 Doi prooroci au purtat numele Miheia. Unul care a proorocit lui Ahab, împăratul 

lui Israil, că va fi biruit şi ucis de asirieni în război (3 Regi 22); celălalt a fost acela care a 
vestit mai înainte despre naşterea din Betleem a Mântuitorului Iisus Hristos, în cartea sa 
de proorocie (Miheia 5, 1). 

" „Pentru aceea şi Iisus, ca să sfinţească poporul cu sângele Său, a pătimit în 
afara porţii" (Evrei4, 12). 

1 2 Romanii distrug Ierusalimul în anul 70, după un război crâncen împotriva iudeilor. 
1 3 In ediţia de la 1805, în Ioc de „oare", se găseşte „au". 
1 4 în ediţia de la 1805, în loc de „Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a 

ajuns să fie în capul unghiului", se găseşte „Piatra pe care nu au băgat-o în seamă 
ziditorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului". 
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la Domnul s-a făcut aceasta şi este lucru minunat în ochii noş t r i 1 5 " . (12) 
Şi căutau să-L prindă, dar se temeau de popor. Căci înţeleseseră că împo
triva lor zisese pilda aceasta. Şi lăsându-L, s-au dus. 

(32, 30-33) Psalm Îl7, 22-23 / Isaia 8,14; 28 ,16 / Matei 21,42 / Luca 20 ,17 / 
Faptele Apostolilor 4,11 / Romani 9, 33 / 1 Corinteni 3,11 / 1 Petru 2, 7 
(32, 32) Matei 14, 5; 21, 45 / Marcu 11,18 / Luca 20 ,19 / loan 7, 25, 30, 44 

Prin toate acestea arată că au fost lepădaţi afară iudeii, iar neamurile au 
fost primite, că „Piatră" este însuşi Domnul, iar „ziditorii" [sunt] dascălii 
[învăţătorii] norodului. Deci pe Cel nebăgat în seamă de dascăli [învăţători], 
pe Acesta L-a pus Dumnezeu „în capul unghiului", Cap al Bisericii făcân-
du-Se; căci Biserica este „unghi", ca cea care-i împreunează şi uneşte pe 
toţi, pe iudei şi pe elini. Precum unghiul o latură cu alta împreunează, mijlo
cind amândurora, şi „unghiul" acesta, adică Biserica, „de la Domnul s-a 
făcut şi este [lucru] minunat întru ochii noştri", ai credincioşilor, pentru 
că cei necredincioşi, chiar şi minunile le clevetesc. Deci Biserica este mi
nunată, ca şi cea care din minuni s-a întărit, Domnul împreună lucrând cu 
Apostolii şi cuvântul adeverindu-1 prin semnele [minunile] ce-i urmau. 

22, 23-27: Şi au trimis la El pe unii din farisei şi din irodieni, ca să-L 
prindă 1" în cuvânt. (14) Iar ei, venind, I-au zis: învăţătorule, ştim că spui 
adevărul şi nu-Ti pasă de nimeni 1 7 , fiindcă nu cauţi la faţa oamenilor, ci 
cu adevărat 1 8 înveţi calea lui Dumnezeu. Se cuvine a da dajdie Cezarului 
sau nu? Să dăm sau să nu dăm? (15) El însă, cunoscând făţărnicia lor, le-a 
zis: Pentru ce M ă ispitiţi? Aduceţi-Mi un dinar ca să-1 văd. (16) Şi I-au 
adus. Şi i-a întrebat Iisus: Al cui e chipul acesta şi inscripţia de pe el? Iar 
ei I-au zis: Ale Cezarului. (27) Iar Iisus a zis: Daţi Cezarului cele ale 
Cezarului, iar lui Dumnezeu cele ale lui Dumnezeu. Şi se mirau de El 1 9 . 

(22, 13-16) Psalm 40, 7-8 / Ieremia 9 ,3 / Avacum 1 ,15 / Matei 22,15-21 / Luca 20, 20-24 
(22, 27) Ieşire 22, 28 / 1 Regi 15, 30 / Matei 22, 21 / Luca 20, 25 / Romani 13, 7 

Am mai spus şi în alt loc despre „irodieni" 2 0 , că erau eres de curând 
ivit, al celor care spuneau că Irod este Mesia [Hristos], fiindcă în vremea lui 

1 5 în ediţia de la 1805, în loc de „este lucru minunat în ochii noştri", se găseşte 
„este minunat întru ochii noştri". 

în ediţia de la 1805, în loc de „să-L prindă", se găseşte „să-L vâneze pe El". 
1 7 în ediţia de la 1805, în loc de „ştim că spui adevărul şi nu-Ti pasă de nimeni", se 

găseşte „ştim că adevărat eşti şi nu-Ţi este Ţie grijă de nimeni". 
1 8 în ediţia de la 1805, în loc de „cu adevărat", se găseşte „întru adevăr". 
" în ediţia de la 1805, versetul 17 este: „Iar Iisus a zis: Daţi înapoi pe cele ce sunt 

ale Cezarului, Cezarului, şi pe cele ce sunt ale lui Dumnezeu, lui Dumnezeu. Şi s-au 
mirat de Dânsul". 

:" Vezi tâlcuirea de la Marcu 3, 6-12. 
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au lipsit diadohiile 2 1 împăraţilor din Iuda. Iar alţii spun că „irodienii" erau 
ostaşii lui Irod, pe care i-au luat fariseii cu ei, ca să fie martori a ceea ce va 
zice Hristos şi apoi să-L prindă şi să-L ducă. însă vezi năravul lor cel rău, 
cum cu momire se ispitesc să-L înşele pe Domnul, zicând: „Ştim că nu cauţi 
la faţa omului, deci nici de Cezarul nu te vei sfii". Iar aceasta toată era 
meşteşugire care avea în amândouă părţile prăpăstii, aşa încât de va zice că 
se cuvine să dea dajdie Cezarului, să-L clevetească pe El către norod, ca pe 
Cel Care îi supune pe ei robiei, iar de va zice să nu dea dajdie, să-L pârască 
pe El, ca pe Cel Care întărâtă norodul împotriva Cezarului. Dar Cela Care 
este Izvorul înţelepciunii, scapă de vicleşugurile lor, zicând: „Aduceţi-Mi 
un dinar [ca să-1 văd]" . Şi văzând că are chipul Cezarului, a zis: „Daţi înapoi 
pe acesta ce are chipul, celui al căruia este chipul - adică Cezarului şi pe 
cele ce sunt ale lui Dumnezeu/lui Dumnezeu; adică a da dajdie Cezarului 
nu vă împiedică pe voi cu nimic către cinstirea de Dumnezeu, că puteţi şi 
Cezarului a-i da dajdie şi lui Dumnezeu a-I da pe cele ce sunt ale Lui". 

Iar „Cezar" al fiecăruia dintre noi este şi nevoia cea spre trebuinţă a trupu
lui. Deci Domnul porunceşte să-i dăm şi trupului cele ce sunt ale lui, haine şi 
acoperământ [deasupra capului]. Iar pe cele care sunt „ale lui Dumnezeu, 
lui Dumnezeu": priveghere [trezvie] după putinţă, rugăciune şi celelalte. 

Dar şi diavolului, care este „Cezar", aruncă-i pe cele de la dânsul date ţie 2 2: 
mânia, pofta rea; iar pe cele ce sunt „ale lui Dumnezeu", adă-le „lui Dumnezeu". 

22, 28-27: Şi au venit la El saducheii care zic că nu este înviere şi-L 
întrebau zicând: (19) învăţătorule, Moise ne-a lăsat scris, că de va muri fratele 
cuiva şi va lăsa femeia fără copil, să ia fratele său pe femeia lui şi să ridice 
urmaş 2 3 fratelui. (20) Şi erau şapte fraţi. Şi cel dintâi şi-a luat femeie, dar, 
murind, n-a lăsat urmaş. (21) Şi a luat-o pe ea al doilea, şi a murit, nelăsând 
urmaş. Tot aşa şi al treilea. (22) Şi au luat-o toţi şapte şi n-au lăsat urmaş. în 
urma tuturor a murit şi femeia. (23) La înviere, când vor învia, a căruia 
dintre ei va fi femeia? Căci toţi şapte au avut-o de soţie. (24) Şi le-a zis Iisus: 
Oare n u pentru aceasta rătăciţi, neştiind Scripturile, nici puterea lui 
Dumnezeu? (25) Căci, când vor învia din morţi 2 4, nici nu se mai însoară, nici 
nu se mai mărită, ci sunt ca îngerii din Ceruri. (26) Iar despre morţi că vor învia, 
n-aţi citit, oare, în cartea lui Moise, când i-a vorbit Dumnezeu din rug, zicând: 

2 1 In lumea elenistică, diadoh era numit moştenitorul tronului. 
2 2 Asta nu înseamnă că putem înţelege de aici că diavolul ne-a alcătuit partea cea 

mânioasă a sufletului, ci că el ni se face momitor şi împreună-lucrător la tot lucrul cel 
rău pe care îl facem dintru pofta cea rea şi iuţimea mâniei. Vezi continuarea tâlcuirii. 

2 3 în ediţia de la 1805, în versetele 29-22, în loc de „urmaş", se găseşte „sămânţa". 
2 4 în ediţia de la 1805, în loc de „când vor învia din morţi", se găseşte „după ce din 

morţi vor învia". 
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„Eu sunt Dumnezeul lui Avraam şi Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui 
Iacov"? (27) Dumnezeu nu este Dumnezeul celor morţi, ci a celor vii. Mult 
rătăciţi 2 5. (22, 18) Matei 22,23 / Luca 20,27 / Faptele Apostolilor 23,8 (12,29) Facere 38,8 / 

Deuteronom 25, 5 / Matei 22,24 / Luca 20 ,28 (22, 20-24) Matei 22, 25-29 / 
Luca 20, 29-33 (22, 25) Matei 22,30 / Luca 20, 36 / 1 Corinteni 15 ,42 

(22, 26) Ieşire 3, 6 / Matei 23,31-32 / Luca 20,37 (12, 27) Matei 22,32-33 / Luca 20 ,38 

Saducheii erau eretici [de] la iudei, care spuneau că nu este înviere, 
nici înger, nici duh. 

ş în chip duşmănos, ca nişte vicleni venind la Iisus, plăsmuiesc povestirea 
| aceasta prin care clevetesc învierea, ca să o surpe. Şi urzesc ei povestire care 
] nici n-a fost vreodată şi poate nici nu va fi, zicând că „şapte" au fost cei care 
j s-au însurat cu femeia, ca mai mult să-şi bată joc de înviere. Deci Domnul, 
I de vreme ce aceia I-au pus înainte Legea lui Moise, le arată lor că nu cunosc 
| Scripturile, zicând: „Nu înţelegeţi despre care înviere vorbeşte Scriptura; că 
j vouă vi se pare că iarăşi acest fel de aşezare trupească va să fie, dar nu este 
| aşa Deci, nici nu înţelegeţi Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu nu o 

cunoaşteţi; căci voi poate căutaţi la greutatea acestui lucru [al învierii adică] 
şi pentru aceasta nu vă dumiriţi cum trupurile ce s-au risipit vor putea a se 
împreuna cu sufletele, dar puterii lui Dumnezeu, ca o nimica îi este aceasta". 

Deci va fi înviere, dar nu [într-o stare] trupească, ci [întru] dumne
zeiască şi îngerească aşezare a vieţii. Pentru că, de vreme ce nu ne vom 
strica, ci aceiaşi care suntem vom rămâne, pentru aceasta şi însurarea 
[nunta] se va strica; căci însurarea [nunta] acum din pricina stricăciunii 
firii se face, ca prin primirea neamului, unul de la altul trăgându-ne, să nu 
pierim. Iar atunci [vom fi] ca îngerii, care, fără de a se trage unul din altul 
prin nuntă, aceiaşi sunt şi niciodată nu se sfârşesc; întru acest chip şi cei ce 
vor învia, fără de nuntă, neîmpuţinaţi vor petrece. 

încă şi întru alt chip îi mustră [Domnul] că nu ştiu [cunosc] Scripturile, 
căci dacă le-ar fi înţeles pe ele, ar fi înţeles şi în ce chip s-a zis: „Eu sunt 
Dumnezeul lui Avraam" (Ieşire 3, 6), adică „a celor v i i " . Căci nu a zis: 
„Eu am fost" , ci „Eu sunt" , ca al celor ce şi acum sunt aceiaşi şi n-au pierit. 

Dar, poate ar zice cineva că Domnul a spus acestea, vorbind numai 
pentru sufletul lui Avraam, iar nu şi pentru trup, drept aceea trupurile nu 

i înviază. însă Domnul spunând: „Avraam", cuprinde la un loc şi sufletul şi 
J trupul. Deci, Dumnezeu este şi al trupului fiindcă la Dumnezeu şi acela 
| este „viu" şi nu cu totul întru nefiinţă s-a dus. Şi pentru că saducheii se 
} îndoiau de învierea trupurilor, Domnul cu prisosinţă despre trupuri spune 

că sunt „vi i " la Dumnezeu, nu despre suflete, căci aceasta, cu adevărat era 
mărturisită şi de saducheii cei trupeşti. 

2 5 în ediţia de la 1805, în loc de „Mult rătăciţi", se găseşte „Deci voi, mult vă rătăciţi". 
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Apoi şi aceasta socoteşte: scularea şi învierea ale celui căzut sunt sculare 
şi înviere; iar nu sufletul a căzut, căci este fără de moarte, ci trupul. Deci 
acesta va şi învia, împreunându-se iarăşi cu sufletul cel împreună însoţit 2 6. 

12,28-34: Şi apropiindu-se 2 7 unul din cărturari, care îi auzise vorbind 
între e i 2 8 şi, văzând că bine le-a răspuns, L-a întrebat: Care poruncă este 
întâia dintre toate 2 9? (29) Iisus i-a răspuns că întâia 3 0 este: „Ascultă Israile, 
Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn". (30) Ş i : „Să iubeşti pe 
Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot 
cugetul tău şi din toată puterea 3 1 ta". Aceasta este cea dintâi poruncă. (31) 
Iar a doua e aceasta 3 2: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi" . Mai 
mare decât acestea nu este altă poruncă. (32) Şi I-a zis cărturarul: Bine, 
învăţătorule. Adevărat ai zis că unul este Dumnezeu şi nu este altul afară 
de El. (33) Şi a-L iubi pe El din toată inima, din tot sufletul, din tot cugetul 
şi din toată puterea şi a iubi pe aproapele tău ca pe tine însuţi este mai 
mult decât toate arderile de tot şi decât toate jertfele 3 3 . (34) Iar Iisus, văzân-
du-1 că a răspuns cu înţelepciune, i-a zis: Nu eşti departe de împărăţia lui 
Dumnezeu. Şi nimeni nu mai îndrăznea să-L mai întrebe 3 4 . 

(12, 28) Matei 22, 34-36 / Luca 10, 25 (12, 29) Deuteronom 6, 4 / Efeseni 4, 6 / Iacov 2,19 
(12. 30) Deuteronom 6, 5 / Matei 22, 37-38 / Luca 10, 27 (12, 31) Levitic 19,18 / 

Matei 5,43; 22, 39-40 / Ioan 13, 34 / Romani 13, 9 / Galatenl 5 ,14 / 1 Tesaloniceni 4 , 9 / 
Iacov 2, 8 / 1 Petru 1, 22 (12,32) Deuteronom 4, 35; 6, 4 / Isaia 45, 6; 46, 9 / 

Luca 20, 39 (12, 33) 1 Regi 15,22 / Osea 6, 6 (12, 34) Matei 22, 46 

Matei spune că a venit „ispitindu-L" (Matei 22, 35), iar Marcu, aici, 
spune că „a răspuns cu înţelepciune". Deci, oare unul grăieşte împotriva 
celuilalt? Nu, ci cu putinţă este ca mai întâi cu ispitire să fi venit, apoi, după 
ce s-a folosit el din răspunsul lui Hristos şi cu înţelepciune răspunzând, să 
fi fost lăudat [de Domnul]. însă vezi şi lauda, cum îl mărturiseşte că nu este 
de săvârşit '[desăvârşit], căci n-a zis [Domnul]: „Inlăuntru întru împărăţia 
lui Dumnezeu eşti", ci: „Nu eşti departe [de împărăţia lui Dumnezeu]" . 

2 6 C u sufletul cu care în însoţire a petrecut. 
2 7 în ediţia de la 1805 , în loc de „apropiindu-se" , se găseşte „vi ind la D â n s u l " . 
2 S în ediţia de la 1805, în loc de „vorbind între ei" , se găseşte „prigonindu-Se cu Iisus". 
^ In ediţia de la 1805, în loc de „este întâia dintre toate", se găseşte „este mai întâi de toate". 
3 0 în ediţia de la 1805 , în loc de „întâia" , se găseşte „mai întâi d e toate porunci le" . 
3 1 în ediţia de la 1805 , în versetele 30 şi 33, în loc de „puterea" , se găseşte „ tăria" . 
3 2 în ediţia de la 1805, în loc de „Iar a doua e aceasta" , se găseş te „Iar a doua, 

a s e m e n e a acesteia". 
3 3 în ediţia de la 1805 , în loc de „decât toate arderile de tot şi decât toate jer t fe le" , 

se găseş te „decât toate prinoasele şi jertfele". 
M în ediţia de la 1805 , în loc de „Şi nimeni nu mai îndrăznea s ă - L mai î n t r e b e " , se 

găseş te „Şi nimeni mai mult nu îndrăznea să-L întrebe" . 
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Dar pentru care pricină cărturarul acesta a pus înaintea lui Hristos această 
întrebare? Socotind el că-L va prinde pe Hristos ca şi cum îndreptând Legea, 
iar pentru aceasta să-L prihănească pe Dânsul ca pe un împotrivitor al Legii. 

Dar Domnul, arătându-i lui că dintru a nu avea dragoste şi dintru a se 
topi de zavistie, îl asupresc pe el întrebări ca acestea, zice că cea dintâi şi mai 
mare poruncă este a iubi pe Dumnezeu şi a doua, asemenea, a iubi pe 
aproapele. Dar cum sunt ele „asemenea"? Fiindcă una pe alta se ţin. Căci 
cel care-L iubeşte pe Dumnezeu, iubeşte şi făptura Lui; iar dintre făpturi, 
omul este [cel] mai de aproape. Deci, cel ce iubeşte pe Dumnezeu, va iubi şi 
pe toţi oamenii, iar cel care-1 iubeşte pe aproapele său, cu mult mai vârtos 
[îl va iubi] pe Dumnezeu. Căci dacă îi iubeşte pe oameni, pe care de multe 
ori dau pricini de sminteli şi urâciuni 3 5, cu mult mai vârtos [îl va iubi] pe 
Dumnezeu, Care este pururea Făcător de bine 3 6 . Auzi încă şi pe Domnul 
[cum zice]: „Cel ce Mă iubeşte pe Mine, poruncile M e l e va p ă z i " 3 7 (loan 
14, 15). Vezi că dintru a iubi noi pe Dumnezeu păzim poruncile Lui? Iar 
toate poruncile Lui dragostea unuia spre altul cuprind, şi „întru aceasta 
vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, de vă veţi iubi unul pe a l tul " 
(loan 13, 35). Vezi iarăşi că din iubirea unuia către celălalt se alcătuieşte 
aceasta, adică a avea prietenie cu Hristos şi a fi ucenici ai Lui şi prieteni. 

Şi socoteşte cum pe toate puterile sufletului le-a numărat, că este putere 
a sufletului cea dobitocească, pe care o arată zicând: „din tot s u f l e t u l " , 
pentru că mânia şi pofta voieşte să le dăm cu totul întregi dragostei lui 
Dumnezeu. Şi altă putere a sufletului este cea a sadurilor, adică hrănitoare 
şi crescătoare - şi pe aceasta toată se cuvine toată să o dăm lui Dumnezeu, 
încă şi putere cuvântătoare este, pe care Legea a numit-o „cuget". Deci , 
toate puterile sufletului se cuvine să le dăm dragostei 3 8 . 

•b Care adesea sunt prilej de sminteală şi de urâciuni. 
-1" Aici Sfântul Maxim Mărturisitorul ne învaţă: „Cel ce se străduieşte să ţină cuvântul: 

„Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot 
cugetul tău şi din toată puterea ta, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi" (Marcu 12, 
30-31) împlineşte toate poruncile. Cel ce se străduieşte să ţină acest cuvânt împlineşte 
toate poruncile. Dar cel care nu s-a desfăcut de împătimirea după cele materiale, nu 
poate cu adevărat să iubească nici pe Dumnezeu, nici pe aproapele. Căci este cu neputinţă 
ca cineva să se lipească şi de cele materiale şi să iubească şi pe Dumnezeu. Aceasta este 
ceea ce zice Domnul „Nimeni nu poate să slujească la doi domni!" (Matei 6, 24); sau: 
„Nimeni nu poate să slujească lui Dumnezeu şi lui mamona" (Luca 16, 13). Căci, în 
măsura în care mintea noastră se alipeşte de lucrurile lumii, e robită de ele şi se nesocoteşte 
porunca lui Dumnezeu, călcând-o" (Filocalia românească, voi. 2, Cuvânt ascetic, capul 6, 
ed. Humanitas, Bucureşti, 1999, p. 27). 

3 7 în ediţia Bibliei din 1988, aici avem: „De Mă iubiţi, păziţi poruncile Mele". 
M Vezi tâlcuirea şi nota de la Matei 22, 34-40. 
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12,35-40: Şi învăţând Iisus în templu, grăia zicând: Cum zic cărturarii 
că Hristos este Fiul lui David? (36) însuşi David a zis întru Duhul Sfânt: 
„Zis-a Domnul Domnului meu: Şezi de-a dreapta Mea până ce voi pune 
pe vrăjmaşi i tăi aşternut picioarelor Tale" . (37) Deci însuşi David îl 
numeşte pe EI Domn; de unde dar este f iul lui? Ş i mulţ imea cea multă 
îl asculta cu bucurie 3 9 . (38) Şi le zicea în învăţătura Sa: Luaţi seama la 
cărturari cărora le place să se plimbe în haine lungi şi să li se plece 
lumea în pieţe, (39) şi să stea în băncile dintâi în sinagogi şi să stea în 
capul mese i ia ospeţe, (40) ei, care secătuiesc casele văduvelor şi de ochii 
lumii se roagă îndelung, îşi vor lua mai multă osândă 4 0 . 

(22,35) Matei 22,41 /Luca 20,41 (22, 36) 2 Regi 23 ,2 / Psalm 109,1 / 
Luca 20, 42 / Evrei 1,13 (22, 37) Matei 22, 44-45 (22, 38) Matei 23, 5, 7 / Luca 11,43 

(22, 39) Matei 23, 6 / Luca 11,43; 20,46 (52, 40) Iezechiil 22,25 / Matei 23,14 / Luca 20,47 

Fiindcă Domnul vrea [doreşte] să meargă spre Patimă, îndreptează 
părerea cea rătăcită a cărturarilor care socoteau că Hristos este „fiul lui 
David" , iar nu Domn [Dumnezeu]. Deci Se arată pe Sine că este Dumnezeu, 
dintru înseşi graiurile lui David şi [spune aceasta] nu aşa de rând, ci 
îngrozindu-i prin ceea ce zice: „Până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut 
picioarelor Tale" (Psalm 109, 1), căci, cu adevărat, ei erau vrăjmaşii Lui, 
pe care i-a pus Dumnezeu şi Tatăl „aşternut pic ioarelor" lui Hristos. însă 
vezi şi cum întreabă, că n-a zis: „Ce vi se pare vouă [ce credeţi voi] pentru 
Mine?" , ci pentru „Hristos" [Mesia] întreabă, ca să nu-i împungă pe ei. 
„Dar nici nu-Mi veţi putea răspunde că fără Duhul a zis-o aceasta David", 
[şi le spune c ă j 7 , c u Duhul L-a numit David pe El «Domn», adică mişcat 
fiind de darul Duhului. Aşadar, cum Hristos este «fiu al lui David», dar 
nu şi «Domn» şi Dumnezeu al lui?" 

Iar norodul „cu dulceaţă" [îndultindu-se] îl asculta pe El. Şi le grăia 
noroadelor: „Păziţi-vă de cărturari, care poartă haine mai frumoase şi dintru 
aceasta voiesc ei să fie mai mult cinstiţi şi care întrebările de sănătate şi 
laudele le primesc prin târguri şi meşteşugesc câte altele spre slavă, care şi 
casele văduvelor [le] mănâncă". Căci se duceau la femeile care nu aveau pe 
nimeni care să le poarte de grijă şi să le apere, ca şi cum ei le-ar fi fost purtători 
de grijă şi apărători ai lor. Şi cu pricină [sub cuvânt] că se roagă îndelung şi 

3 9 în ediţia de la 1805, în loc de „mulţimea cea multă îl asculta cu bucurie", se 
găseşte „norodul cel mult îl asculta pe El cu dulceaţă". 

4 0 în ediţia de la 1805, versetele 38-40 sunt: „Şi le zicea întru învăţătura Sa: Păziţi-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 la ospeţe, ei, care mănâncă 
casele văduvelor şi cu pricină îndelungă se roagă, aceştia vor lua mai grea osândă". 
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cu prefacere de evlavie şi cu făţărie înşelând pe cei simpli, mâncau casele 
bogaţilor. Deci aceştia mai mult decât ceilalţi iudei care păcătuiesc se vor 
osândi, căci cei care sunt tari, tare se vor certa (înţelepciune 6,5-8). 

Prin aceasta încă şi pe Apostoli îi învaţă să nu vieţuiască precum 
cărturarii, ci Lui să-I urmeze, căci învăţători alegându-i şi rânduindu-i pe 
ei, cu cuviinţă şi pentru vieţuire îi sfătuieşte. 

12, 41-44: Şi şezând în preajma cutiei darurilor 4 1 , I isus privea cum 
mulţimea aruncă bani în cutie. Şi mulţi bogaţi aruncau mult. (42) Şi venind 
o văduvă săracă, a aruncat doi bani 4 2 , adică un codrant. (43) Şi chemând la 
Sine pe ucenicii Săi le-a zis: Adevărat grăiesc vouă că această văduvă 
săracă a aruncat în cutia darurilor mai mult decât toţi cei lalţ i 4 3 . (44) Pentru 
că toţi au aruncat din prisosul lor, pe când ea, din sărăcia e i 4 4 , a aruncat tot 
ce avea, toată avuţia sa. (12,41) 4 Regi 12,9 / Luca 21,1 (12,42) Luca 21,2 

(12,43) Luca 21,3 / 2 Corinteni 8,12 (12,44) Marcu 14,8 / Luca 21,4 

Oarecare minunat obicei era ţinut la [dăinuia la] iudeii, ca aceia care 
au şi voiesc, să arunce bani în vistieria ce era în templu - că aceasta se nu
mea „gazofi lachie" [„cutia darurilor"] - , ca şi preoţii şi săracii şi văduvele 
dintru aceşti bani să se hrănească. Deci mulţi făcând aceasta [adică, 
aruncând bani în gazofilachia], a venit şi o văduvă care şi-a arătat bu
năvoinţa mai bogată decât putinţa. 

Slavă Ţie, Hristoase, Care şi pe cele mici le primeşti de multe ori mai 
vârtos decât pe cele mari! O, fie ca şi sufletul meu acest fel de „văduvă" să 
se facă, lepădându-se de satana, de care s-a lipit şi să arunce în sfânta 
vistierie „doi bănuţ i " : trupul şi mintea, subţiind trupul prin înfrânare, iar 
mintea prin smerenie, ca şi eu să aud că „toată avuţ ia" mea am făcut-o 
sfântă, nici o înţelegere sau mişcare lăsând lumii 4 5 . 

4 ' în ediţia de la 1805, în versetele 41-43, în loc de „cutia darurilor", se găseşte 
„gazofilachia". 

4 2 în ediţia de la 1805, în loc de „doi bani", 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 3 în ediţia de la 1805, în loc de „decât toţi ceilalţi", se găseşte „decât toţi". 
4 4 în ediţia de la 1805, în loc de „din sărăcia ei", se găseşte „din lipsa e i " . 
^ Adică nelăsând lumii nici un cuget şi nici o mişcare a sufletului, a inimii. 
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CAPITOLUL 1 3 

Iisus vorbeşte despre dărâmarea Ierusalimului 
şi despre a Doua Venire a Fiului Omului. , 

îndemnuri la priveghere^ 

13, 1-4: Şi ieşind din templu, unul dintre ucenicii Săi I-a zis: In-
văţătorule, priveşte ce fel de pietre şi ce clădiri! (2) Dar Iisus a zis: Vezi 
aceste mari clădiri 2? Nu va rămâne piatră peste piatră să nu se risipească. 
(3) Şi şezând pe ? Muntele Măslinilor, în faţa templului 4 , II întrebau, de o 
parte, Petru, Iacov, Ioan şi cu Andrei: (4) Spune-ne nouă când vor fi acestea? 
Şi care va fi semnul când va fi să se împlinească toate acestea 5? 

(13, 1) Matei 24 ,1 / Luca 21, 5 (13, 2) 3 Regi 9, 7 / 
Matei 24, 2 / Luca 19, 44; 21, 6 (13, 3-4) Matei 24, 3 / Luca 21, 7 

Pentru că Domnul grăia multe despre pustiirea Ierusalimului, zicând: 
„Iată, casa voastră vi se lasă pustie" (Matei 13, 38), ucenicii Lui, ca şi cum 
mirându-se că se vor strica zidiri atât de mari şi de frumoase, îi arată Lui 
această podoabă a templului. Iar El le spune lor mai dinainte că nu mai 
puţin decât Ierusalimul se vor strica acestea, că nici „piatră pe piatră" nu 
va rămâne. Dar zic unii că au rămas multe rămăşiţe din vechea cetate a 
Ierusalimului şi aşa se ispitesc să-L arate mincinos pe Hristos, dar nu este 
aşa: că măcar de ar fi şi rămas oarecare rămăşiţe - lucru care nu este 
adevărat - , însă până la sfârşitul cel de obşte nu va rămânea piatră pe 
piatră. însă istoriile spun că împăratul Adrian a pus să fie dărâmate cu 
totul cetatea şi templul chiar din temelii, iar apoi să fie arat locul, încât şi 
aceasta s-a plinit, că nici „piatră pe piatră" n-a rămas dintru ele 6 . 

Iar „şezând El în Muntele Măslinilor", au venit să-Lîntrebe [Apostolii] 
când vor fi toate acestea, adică [să le spună vremea] când se vor „săvârşi" 

1 în ediţia de la 1805, titlul capitolului este: „Pentru sfârşitul lumii. Pentru ziua şi 
ceasul acela, cum că nimenea nu ştie". 

2 în ediţia de la 1805, în loc de „mari clădiri", se găseşte „zidiri mari". 
1 în ediţia de la 1805, în loc de „pe", se găseşte „El în". 
4 în ediţia de la 1805, în loc de „în faţa templului", se găseşte „în preajma bisericii". 
5 în ediţia de la 1805, în loc de „când va fi să se împlinească toate acestea", se 

găseşte „când acestea toate vor a se săvârşi". 
6 Istoricul evreu Iosif Flaviu, pomeneşte de distrugerea completă a Ierusalimului 

din anul 70, când Vespasian era imperator. Dar sub împăratul Adrian, în anul 132, 
Ierusalimul a fost din nou asediat de romani, iar răzmeriţa evreilor a fost înăbuşită. 
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cele [spuse] despre Ierusalim. Iar El, mai înainte de a le răspunde lor pentru 
cele ce au întrebat, întăreşte mintea lor, spre a nu fi înşelaţi. Căci fiindcă 
începuseră cei din Iudeea a boli, s-au ridicat unii, numindu-se pe ei înşişi 
învăţători, şi de aceea le spune Domnul: „Căutaţi să nu vă înşele c ineva" . 

13,5-10: Iar Iisus a început să le spună: Vedeţi 7 să nu vă înşe le cineva. 
(6) Căci mulţi vor veni în numele Meu 8 , zicând că sunt Eu, şi vor amăgi 9 

pe mulţi. (7) Iar când veţi auzi de războaie, şi de zvonuri de războaie , să 
nu vă turburaţi, căci trebuie să f ie 1 0 , dar încă nu va fi sfârşitul . (8) Şi se 
va ridica neam peste neam 1 1 şi împărăţie peste împărăţie, vor fi cutremure 
pe alocuri şi foamete şi turburări vor fi. Iar acestea sunt î n c e p u t u l 
durerilor. (9) Luaţi seama Ia voi înşivă. Că vă vor da în adunări şi veţi fi 
bătuţi în sinagogi şi veţi sta înaintea conducătorilor şi a regilor, pentru 
Mine , spre mărturie lor. (10) Ci mai întâi Evanghel ia t r e b u i e să se 
propovăduiască la toate neamurile 1 2 . 

(33, 5) Ieremia 29, 8 / Matei 24,4 / Luca 21, 8 / Efeseni 5, 6 / 1 Tesaloniceni 2, 3 / 
2 Tesaloniceni 2, 3 (2 3, 6) Ieremia 14 ,14 / Matei 24, 5 ,11 / Luca 21, 8 

(13, 7) Matei 24, 6 / Luca 21, 9 (13, 8) 2 Paralipomena 15, 6 / Matei 24, 7-8 
(33, 9) Matei 10,17; 24, 9 / loan 15, 20; 16, 2 / Apocalipsa 2 ,10 (23, 10) Matei 24 ,14 

Mulţi vor veni, cum au fost Iuda sau Teudas (Faptele Apostolilor 5,36-37), 
care ziceau despre ei înşişi că sunt trimişi de Dumnezeu. Şi „veţi auzi de 
războaie", zice [Domnul], despre care şi Iosif Flaviu mărturiseşte că s-au făcut 
înainte de robie, pentru că s-a împotrivit neamul iudeilor şi nu dădea dajdia 
[birul] romanilor. Deci, mâniindu-se aceştia, au venit asupra lor [iudeilor] şi 
dese năvăliri au făcut, dar încă nu era sfârşitul Ierusalimului, căci se milos
tiveau romanii. Şi nu numai războaie au fost, ci şi bătăi de Dumnezeu trimise, 
„foamete" şi „cutremure", arătându-le lor Dumnezeu aievea [pe faţă, vădit] 
că însuşi El Se luptă cu ei. 

Iar toate acestea erau „începătură a durerilor", adică a relelor celor ce 
erau să [li] se întâmple lor. [Deci Domnul zice:] „Deci păziţi-vă pe voi înşivă. 

7 In ediţia de la 1805, în loc de „vedeţi" , se găseşte „căutaţ i " . 
s In ediţia de la 1805, în loc de „în numele M e u " , se găseş te „ întru n u m e l e M e u " . 
" In ediţia de la 1805, în loc de „vor a m ă g i " , se găseş te „ v o r î n ş e l a " . 
1 0 In ediţia de la 1805, în loc de „zvonuri de războaie, să nu v ă turburaţ i , căci t rebuie 

să fie" , se găseşte „veşti de războaie, să nu vă spăimântaţi , căci se cuvine să fie aces tea" . 
" In ediţia de la 1805, în loc de „se va ridica neam peste n e a m " , se g ă s e ş t e „se va 

scula l imbă peste l imbă" . 
i ; In ediţia de la 1805, versetele 9-20 sunt: „Deci păzi ţ i -vă pe voi înş ivă . Că vă v o r 

da pe voi în soboare şi veţi fi bătuţi în adunări şi veţi sta îna intea d o m n i l o r şi a 
împăraţilor , pentru Mine, spre mărturie lor. Şi în toate n e a m u r i l e se c u v i n e mai întâi 
să se propovăduiască Evanghel ia" . 
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Că vă vor da pe voi în soboare [şi veţi fi bătuţi în adunări]" , ca să aibă 
[ucenicii] oarecare mângâiere din cele de obşte 1 3 , la ale lor primejdii. Dar şi 
când le-a spus: „Veţi sta înaintea domnilor şi a împăraţilor, pentru Mine", 
nu mică mângâiere a pus într-înşii, arătându-le că pentru El au să pătimească. 
Iar aceasta „spre mărturie lor", arată că vor fi iudeii fără răspuns şi încă de 
acum şi de aici vor fi osândiţi, căci, zice: „nici chiar muncindu-vă [chinuin-
du-vă, căznindu-vă] pe voi n-au putut să biruiască adevărul". Apoi, pentru 
ca să nu socotească ei că primejdiile şi necazurile vor împiedica propo-
văduirea, spune că „la toate neamurile" se cuvine să se propovăduiască 
Evanghelia şi [abia] atunci va fi robit Ierusalimul. Iar cum mai înainte de 
robie s-a propovăduit Evanghelia, auzi-1 pe Pavel care zice: „In tot pământul 
a ieşit vestirea lor şi la marginile lumii graiurile lor" (Romani 10,18; Psalm 
18, 4). Insă şi aceasta spre mai mare osândă a iudeilor s-a făcut, adică, mai 
înainte de robie s-a propovăduit pretutindeni. Că se cuvenea, văzând ei 
cum în scurtă vreme în toată lumea a strălucit propovăduirea, să cunoască 
puterea lui Dumnezeu şi să se pocăiască şi să scape de primejdii, dar n-au 
înţeles şi pentru aceasta şi mai mare le este lor osânda 

13,11-13: Iar când vă vor duce ca să vă predea, 1' 1 nu vă îngrijiţi dinainte 
ce veţi vorbi, ci să vorbiţi ceea ce se va da vouă în ceasul acela 1 5 . Căci nu voi 
sunteţi cei care veţi vorbi, ci Duhul Sfânt. (12) Şi va da frate pe frate la 
moarte şi tată pe copil şi copiii se vor răzvrăti împotriva părinţilor 1 6 şi îi vor 
ucide. (13) Şi veţi fi urâţi de toţi pentru numele Meu; iar cel ce va răbda 
până la urmă 1 7 , acela se va mântui. ( 2 3 , 2 2 ; Matei 10,19-20/ Luca 12, ii; 21,15 / 

Ioan 16,13 / Faptele Apostolilor 2,4 (23,22) Iezechiil 38, 21 / Miheia 7,6 / 
Matei 10,21 /Luca 21,16 (23,13) Daniil 12,12/ Matei 24,13 / Luca 21,17/ Apocalipsa 2,10 

Mai înainte de a se aprinde de săvârşit [desăvârşit, deplin] războiul, 
câte n-au pătimit de la iudei Apostolii, înaintea divanelor [scaunelor de 
judecată] fiind puşi şi la împăraţi duşi fiind, la Irod, la Agripa şi la Nero! 
Deci, [le spune Domnul:] „Nu vă îngrijiţi de mai înainte ce veţi răspunde, 
pentru că «întru acel ceas» vă va da vouă Duhul cel Sfânt cele ce veţi grăi". 

1 1 Adică , firească m â n g â i e r e luând Apostolii , tocmai pentru că D o m n u l le spune 

dinainte păt imiri le ce le vor răbda. 
1 4 în ediţ ia de la 1805, în loc de „ca să vă predea,", se găseşte „pe voi dându-vă să". 
1 5 în ediţ ia de la 1805, în loc de „ci să vorbiţi ceea ce se va da vouă în ceasul acela", 

se găseşte „ci ceea ce se va da vouă întru acel ceas, aceea să grăiţi". 
în ediţ ia de la 1805, în loc de „la moarte şi tată pe copil şi copiii se vor răzvrăti 

împotriva părinţilor", se găseşte „spre moarte şi tată pe fiu şi se vor scula fiii asupra 
părinţilor". 

1 7 In ediţia de la 1805, în loc de „până la urmă", se găseşte „până în sfârşit". 
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Şi mai înainte le spune lor şi pe aceea ce este mai grea decât toate, că şi 
de cei mai apropiaţi ai lor vor fi luptaţi. Iar aceasta le spune lor ca mai 
înainte auzind ei, să se pregătească pentru cele ce vor fi şi de aici cu uşurare 
să sufere primejdia Apoi [le dă] mângâierea: „şi veţi fi urâţi de toţi pentru 
numele M e u " - căci a fi urâţi pentru Dânsul, de ajuns era ca să le uşureze 
toate primejdiile. Dar şi aceasta: „cel ce va răbda până în sfârşit, acela se 
va mântui" , prea mare mângâiere este. 

13,14-17: Iar când veţi vedea urâciunea pusti iri i 1 8 , stând unde nu se 
cuvine - cine citeşte să înţeleagă - atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă în 
munţi, (15) şi cel de pe acoperiş să nu se coboare 1 9 în casă, nici să intre ca 
să-şi ia ceva din casa sa, (16) şi cel ce va fi în ţarină să nu se întoarcă 
îndărăt, ca să-şi ia haina. (17) Dar vai celor ce vor avea în pântece şi celor 
Ce VOr a lăpta 2 0 în Zilele acelea! (13,14) Daniil 9, 27/ Matei 24,15-16 / Luca 21,20-21 

(13,15-16) Matei 24,17-19 / Luca 17,30-31; 21,23; 23,29 

„Urâciune a pust i i r i i " este stâlpul [statuia] cu chipul celui care a robit 
cetatea, pentru că tot idolul „urâciune" se numeşte. Iar „a pust i i r i i " spune 
pentru că Ierusalimul robit fiind şi pustiire pătimind, au pus statuia aceasta 
înlăuntrul celor neumblate ale templului. 

încă şi Pilat, pentru că a adus noaptea în templu statuile Cezarului, s-a 
făcut pricinuitor de multă turburare în popor. De atunci a început şi războiul 
şi pustiirea Ierusalimului. 

Deci, atunci, „cei ce vor fi în Iudeea să fugă în munţ i " . Bine a zis: 
„cei ce vor fi în Iudeea" , pentru că Apostolii nu erau în Iudeea, ci, precum 
am zis, mai înainte de a începe războiul fuseseră izgoniţi din Ierusalim 
iar, mai vârtos [mai bine zis], ei înşişi au ieşit [au plecat], de Dumnezeiescul 
Duh fiind mişcaţi [trimişi]. Deci „cei ce vor fi în Iudeea să fugă" . 

Şi cel ce va fi „deasupra casei" [„pe acoperiş"] , pentru nimic din cele 
ce sunt „în casă" să nu se întoarcă, întrucât iubit [nepreţuit] lucru este 
măcar numai cu trupul de va scăpa cineva. Dar, „vai" şi celor ce vor avea 
fii sau „vor avea în pântece" ! Pentru care pricină? Pentru că cele care vor 
avea fii, de dragostea către prunci fiind ţinute, nu vor putea să fugă. Iar 
cele ce „vor avea în pântece" , pentru greutatea pântecelui, nici acelea nu 
vor avea lesnicioasă fuga. însă socotesc că este însemnată aici şi mâncarea 

1 8 în ediţia de la 1805, în loc de „urâciunea pustiirii", se găseşte „urâciunea pustiirii, 
ce s-a zis de Daniil Proorocul". 

, 9 în ediţia de la 1805, în loc de „cel de pe acoperiş să nu se coboare", se găseşte 
„cela ce va fi deasupra casei să nu se pogoare". 

2 0 în ediţia de la 1805, în loc de „vor alăpta", se găseşte „vor apleca". 
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de fiu, pentru că din pricina foametei, înconjurată fiind cetatea de oaste şi 
de fii s-au atins 2 1 . 

13, 18-20: Rugaţi-vă, dar, ca să nu fie fuga voastră iarna. (19) Căci în 
zilele acelea va fi necaz cum nu a mai fost până acum, de la începutul 
făpturii, pe care a zidit-o Dumnezeu, şi nici nu va mai fi. (20) Şi de nu ar 
fi scurtat Domnul zilele acelea, n-ar scăpa nici un trup, dar pentru cei 
aleşi, pe care i-a ales, a scurtat acele zi le 2 2 . (13,18) Matei 24,20 

(33, 39) Daniil 9, 26; 12,1 / Ioil 2,2 / Matei 26, 21 (23, 20) Matei 24, 22 / Luca 17, 21-22 

De va fi fuga „iarna", de greutatea vremii se vor împiedica cei ce vor 
voi să fugă şi, ca să zic pe scurt, cumplit necaz va fi, cum „n-a mai fost" şi 
„nici nu va mai f i " . „Şi de nu ar fi scurtat D u m n e z e u " vremea, adică de 
n-ar fi potolit degrabă războiul romanilor, „nu s-ar fi mântuit tot trupul", 
adică nici un iudeu n-ar fi rămas. „Dar pentru cei aleşi", adică pentru cei 
dintre evrei care crezuseră sau care mai pe urmă aveau să creadă, s-a potolit 
îndegrabă [curând] războiul. Căci Dumnezeu, mai înainte ştiind că din evrei 
mulţi vor crede după robie, pentru aceasta n-a slobozit să piară neamul 
[lor] de tot. 

Dar este cu putinţă a înţelege aceasta şi spre îndreptarea năravurilor 2 3. 
„Urâciune a pustiiri i" este toată înţelegerea satanicească, care „stă în loc 
s fânt" (Matei24,15), adică în mintea noastră. Deci, atunci, „cel care este în 
Iudeea să fugă în munţ i " , adică cel ce s-a mărturisit [spovedit] să alerge la 
munţii faptelor bune; căci „Iudeea" se tâlcuieşte „mărturisire". Iar cel ce stă 
întru înălţime [„pe acoperiş"] , „să nu se pogoare", căci aflând noi oarecare 
înţelegere pătimaşă stând întru noi, se cuvine prin mărturisire [spovedanie] 
să alergăm la cele înalte şi să nu ne pogorâm dintru înălţimea faptei celei 
bune. Şi cel care lucrează lucrul cel bun [„în ţarină"], să nu se întoarcă să ia 
ştiinţa cea veche, care este „haina" de care s-a dezbrăcat (Marcu 13,15-16). Şi 
vai de cel ce fuge „iarna"! Că se cuvine ca noi să fugim de păcat cu fierbinţeală, 
iar nu cu răceală şi fără de mişcare, căci aceasta înseamnă „a fugi iarna". 

2 1 Despre această cumpli tă faptă şi despre foametea dinaintea dărâmării Ierusalimului 
vezi tâlcuirea de la Mnfcz 24 ,19, Deuteronom 28,53-57, precum şi 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 losi/Flaviu, din vo lumul 
Tâlcuirii Sfintei Evanghelii de la Luca. 

2 2 în ediţia de la 1805 , versetele 29-20 sunt: „Căci va fi în zilele acelea scârbă ca 
aceea care n-a fost de la începutul zidirii care a zidit D u m n e z e u , p â n ă acum, şi nici va 
mai fi. Şi de nu ar fi scurtat D u m n e z e u zilele acelea, nu s-ar m â n t u i tot trupul, dar 
pentru cei aleşi, pe care i-a ales, va scurta zilele acelea" . 

2 1 Adică în chip moral , etic. 
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13,21-26: Şi atunci dacă vă va zice cineva: Iată, aici este Hristos, sau 
iată acolo, să nu credeţi. (22) Se vor scula hristoşi minc inoş i şi prooroci 
mincinoşi şi vor face 2 4 semne şi minuni, ca să ducă în rătăcire, de se 
poate, pe cei aleşi 2 5 . (23) Dar voi luaţi seama. Iată dinainte v-am spus 

j vouă toate 2 6 . (24) Ci în acele zile, după necazul acela , soarele se va 
întuneca şi luna nu-şi va mai da lumina ei. (25) Şi s telele vor cădea din 
cer şi Puterile care sunt în Ceruri se vor clătina 2 7 . (26) Atunci vor vedea 
pe Fiul Omului venind pe nori, cu putere multă şi cu s lavă 2 8 . 

(13,21) Matei 24,23 / Luca 17,23; 21,8 (13, 22) Deuteronom 13,1-3 / Matei 24,24 
(23, 23) Matei 24,25 /1 Tesaloniceni 3,4 / 2 Petru 3, 7 (23, 24) Isaia 13,10; 34,4 / 

Iezechiil 32, 7/ Ioil 2,10; 3,4; 4,15 (23,25) Matei 24, 29 / Luca 21,26 (13, 26) Daniil 7,13 / 
Matei 16, 27; 24,30/ Marcu 14,62 / Luca 21, 27 / Faptele Apostolilor 1,11 / Apocalipsa 1,7 

A săvârşit [sfârşit] acum cele [grăite] pentru Ierusalim şi de aici începe să 
spună cele despre venirea lui Antihrist. Iar auzind cuvântul „atunci" să nu 
socoteşti că acelea vor fi când s-au zis cele de mai sus despre Ierusalim: „Şi 
atunci dacă vă va zice cineva: Iată, aici este Hristos, sau iată acolo, să nu credeţi". 
Ci să ştii că este obicei în Scriptură, după cum şi la [Evanghelistul] Matei vedem, 
că după Naşterea lui Hristos, spune: „In zilele acelea a venit loan [Botezătorul]" 
(Matei 3,1). In care zile? Oare întru cele ce îndată au urmat după Naşterea lui 
Hristos? Nu, ci [spune aşa, în chip] nehotărât, adică fără a îngrădi vremea Tot 
aşa şi aici spune: „atunci", nu când Ierusalimul se va pustii, ci în vremea venirii 
lui Antihrist, atunci să nu vă lăsaţi înşelaţi, căci mulţi vor lua asupra lor numele 
lui Hristos, „ca să înşele, [de va fi cu putinţă] şi pe cei aleşi". Iar după venirea 
lui Antihrist, făptura toată se va schimba, întunecându-se stelele din pricina 
covârşirii lumiriii lui Hristos. Şi „se vor clăti" Puterile îngereşti, adică se vor 
înspăimânta, văzând că se face atâta scliimbare şi pe cei împreună cu ei robi că 
sunt judecaţi. Şi atunci vor vedea pe Domnul ca pe „Fiul Omului" , adică având 
trup, căci cel ce se vede, cu adevărat trup este; şi deşi cu trup, ca om va veni 
[Mântuitorul], însă „cu putere şi cu slavă multă". 

13, 27-31: Şi atunci El va trimite pe înger i 2 9 şi va aduna pe aleşii Săi 
din cele patru vânturi, de la marginea pământului până la marginea 

2 4 în ediţia de la 1805, în loc de „vor face", se găseşte „vor da". 
2 5 în ediţia de la 1805, în loc de „ca să ducă în rătăcire, de se poate, pe cei aleşi", se 

găseşte „ca să înşele, de va fi cu putinţă şi pe cei aleşi". 
2" în ediţia de la 1805, versetul 23 este: „Iar voi vă păziţi. Că iată mai înainte am 

spus vouă toate". 
2 7 în ediţia de la 1805, în loc de „se vor clătina", se găseşte „se vor clăti". 
2 9 în ediţia de la 1805, în loc de „cu putere multă şi cu slavă", se găseşte „cu putere 

şi cu slavă multă". 
2 9 în ediţia de la 1805, în loc de „îngeri", se găseşte „îngerii Săi". 
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cerului . (28) învăţaţi de la smochin pilda: Când mlădiţa lui se face 
fragedă şi înfrunzeşte, cunoaşteţi că vara este aproape 3 0 . (29) Tot aşa şi 
voi, când veţi vedea împlinindu-se aceste lucruri, să ştiţi că El este 
aproape 3 1 , lângă uşi. (30) Adevărat grăiesc vouă că n u va trece neamul 
acesta până ce nu vor fi toate acestea. (31) Cerul şi pământul vor trece, 
dar cuvintele Mele nu vor trece. (13,27-30) Matei 24,31-34 / Luca 21,29-32 

(13, 31) Psalm 101, 27; 118, 89 / Isaia 40, 8 / Matei 24, 35 / Luca 21, 35 

Vezi că şi Fiul „trimite pe îngeri" , precum Tatăl? Unde, dar, sunt cei 
ce zic că nu este deopotrivă cu Dumnezeu şi Tatăl? Deci vor veni îngerii 
„să adune pe cei aleşi", ca fiind ei „răpiţi în nori" , să întâmpine pe Domnul 
(1 Tesaloniceni 4, 17). 

Şi de la smochin te învaţă că, precum atunci când înfrunzeşte smo
chinul, îndată vine şi vara, tot aşa, după necazul cel de la Antihrist, nimic 
altceva urmând, va fi Venirea lui Hristos, care cu adevărat „vară" a 
drepţilor este, după „iarna" prigoanelor, iar păcătoşilor, „ iarnă" le este 
după „vara" desfătării (Marcu 13, 18). 

„Amin grăiesc vouă că «neamul acesta», al credincioşilor, al creştinilor 
zic, nu va trece până nu vor fi toate acestea, atât cele pentru Ierusalim, cât 
şi cele pentru venirea lui Antihrist". Căci, cu adevărat, „neam" numeşte 
nu pe cel al Apostolilor, fiindcă nu vor trăi până la sfârşitul lumii Apostolii, 
întrucât nici până la sfârşitul Ierusalimului cei mai mulţi n-au ajuns a trăi. 
Deci „ n e a m " numeşte aici pe cel al creştinilor, mângâindu-i pe Apostoli; 
şi ca să n u socotească ei că atâtea rele făcându-se, poate va lipsi credinţa, 
le zice: „îndrăzniţi, nu va trece «neamul» credincioşilor, nici nu va lipsi, 
că mai curând «vor trece» stihiile acestea nemişcate - adică «cerul şi 
pământul» - , decât «cuvintele Mele» întru ceva să cadă [să nu se ade
verească], pentru că toate câte le-am spus se vor plini [ împlini]" . 

13,32-37: Iar despre ziua aceea şi despre ceasul acela n imeni nu ştie, 
nici îngeri i din Cer 3 2 , nici Fiul, ci numai Tatăl. (33) Luaţi aminte 3 3 , prive
gheaţi şi vă rugaţi, că nu ştiţi când va fi acea vreme. (34) Este ca un om 
care a plecat în altă ţară 3 4 şi, lăsându-şi casa, a dat puterea în mâna 
slugilor, dând fiecăruia lucrul lui, iar portarului i-a poruncit să vegheze. 

3" în ediţia de la 1805, versetul 28 este: „învăţaţi de la smochin pilda: Când stâlpările 
lui sunt tinere şi îi cresc frunzele, ştiţi că aproape este vara". 

3 1 în ediţia de la 1805, în loc de „că El este aproape", se găseş te „că aproape este". 
3 2 în ediţia de la 1805, în loc de „îngerii din Cer", se găseşte „îngerii care sunt în Cer". 
3 3 în ediţia de la 1805, în loc de „Luaţi aminte", se găseşte „Păziţi-vă". 
3 4 în ediţ ia de la 1805, în loc de „în altă ţară", se găseşte „departe". 
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(35) Vegheaţi 3 5 , dar, că nu ştiţi când va veni stăpânul casei 3 6 : sau seara, sau 
Ia miezul nopţii, sau la cântarul cocoşilor, sau dimineaţa. (36) Ca nu cumva 
venind fără de veste, să vă afle pe voi dormind. (37) Iar ceea ce zic vouă, 
zic tuturor: Privegheaţi! (13,32) Matei 24, 36 (13, 33) Matei 24, 42; 25,13 / 

Luca 12, 40; 21, 36 / Romani 13,11 (13, 34-35) Matei 24, 42 ,45 / Luca 19 ,12 

Vrând Domnul să oprească pe ucenici de a întreba despre „z iua" şi 
„ceasul acela" , zice: „Nimeni nu ştie, nici îngerii [care sunt în Cer] , nici 
F iul" . Căci de-ar fi zis: „Ştiu, dar nu voiesc să vă descopăr v o u ă " , i-ar fi 
mâhnit 3 7 . Iar acum, lucru mai cu înţelepciune face şi îi opreşte pe ei cu 
totul de a cerca să se înveţe [să afle] aceasta şi a-L supăra pe El, zicând că: 
„Nici îngerii, nici Eu nu ştiu". 

Şi tu dintr-o pildă vei înţelege ce se zice aici: de multe ori pruncii, 
văzând un lucru în mâinile părinţilor lor, îl cer de la ei, iar părinţii, nevoind 
să le dea, copiii plâng, fiindcă nu primesc [ceea ce cer]. Atunci părinţii 
ascund lucrul acesta şi arătând pruncilor mâinile goale, spun că n-au şi îi 
opresc pe ei din plâns. întru acest chip şi Domnul, ca şi cu nişte prunci 
purtându-Se cu Apostolii, a tăinuit ziua, căci de-ar fi zis: „Ştiu, dar nu 
voiesc să vă spun", s-ar fi întristat Apostolii, fiindcă nu s-au înştiinţat de 
la Dânsul. Iar că Domnul ştie „ziua şi ceasul", arătat [vădit] este, pentru 
că El însuşi a făcut veacurile. Deci, cum să nu ştie [cunoască] cele pe care 
[El însuşi] le-a făcut? 

Dar cu adevărat şi spre folos a tăinuit Dumnezeu sfârşitul vieţii, fie 
pe cel de obşte, fie pe al fiecăruia, ca, fiind nearătat sfârşitul, pururea să ne 

3 5 în ediţia de Ia 1805, în versetele 34-35, în loc de „vegheze/vegheaţi", se găseşte 
„privegheze/privegheaţi". 

3 6 în ediţia de la 1805, în loc de „stăpânul casei", se găseşte „domnul casei". 
3 7 Aici Sfântul Maxim ne învaţă astfel: „Există două feluri de neştiinţă: una vrednică 

de ocară, alta nevinovată. Cea dintâi atârnă de noi, a doua nu atârnă de noi. Cea vrednică 
de ocară şi atârnătoare de noi este neştiinţa cu privire la virtute şi evlavie. Cea nevinovată 
şi neatârnătoare de noi e neştiinţa cu privire la toate acele lucruri câte, vrând să le 
cunoaştem, nu le cunoaştem: de pildă, cu privire la lucrurile ce se petrec departe sau la 
cele ce se vor întâmpla în viitor. Dar dacă Sfinţii Prooroci au cunoscut prin har cele de 
departe şi neatârnătoare de noi, cum nu le-ar fi ştiut cu atât mai vârtos pe toate Fiul lui 
Dumnezeu, iar prin El şi omeni ta tea Lui, nu prin fire, ci prin unirea cu Cuvântul? Căci 
precum fierul ars în foc are toate însuşirile focului, pentru că luminează şi arde şi totuşi, 
prin fire nu e foc, ci fier, la fel şi omenitatea Domnului, întrucât era unită cu Cuvântul le 
ştia toate şi aceste însuşiri dumnezeieşti le arată în sine, dar ca fire omenească luată în 
sine, adică neunită, se zice că nu le ştia (Filocalia românească, voi. 2, întrebări şi răspunsuri, 
întrebarea 66, ed. Humanitas, Bucureşti, 1999, pp. 236-237). 
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nevoim, aşteptându-L pe Dânsul şi temându-ne ca nu cumva când nu 
suntem noi gata să sosească asupră-ne 3 s . 

Dar să luăm aminte şi graiurile [cum spune]: „seara" vine sfârşitul 
când cineva, după ce va îmbătrâni, va muri; iar „la miezul nopţi i " când 
cineva în vârsta cea de mijloc va fi; iar „la cântatul cocoşilor" când cuvântul 
- adică partea cea cuvântătoare - întru noi va veni la săvârşire. Căci „cocoş" 
este cuvântul, care ne deşteaptă pe noi din somnul nesimţirii; căci atunci 
când copilul va începe după cuvânt [cugetare, raţiune] a vieţui şi a socoti 
[judeca, gândi] , atunci se cheamă că îi cântă „cocoşul". Iar „dimineaţa" 
este vârsta cea cu totul copilărească. Deci se cuvine ca toţi să poarte de 
grijă pentru sfârşit, că măcar prunc de va fi, se cuvine a purta de grijă şi 
pentru acela, ca nu cumva să moară nebotezat. Şi tuturor le porunceşte 
Domnul acestea, şi celor ce sunt în lume şi celor ce sunt depărtaţi de lume. 
Deci suntem datori „a priveghea şi a ne ruga", căci amândouă acestea 
sunt trebuincioase, căci mulţi priveghează, însă cheltuind nopţile întru 
lucruri rele. 

Şi vezi că n-a zis: „Nu ştiu când va fi vremea", ci „nu ştiţ i" , adică noi 
nu ştim, căci pentru al nostru folos s-a tăinuit [„ceasul acela"] . Căci dacă 
şi acum, când este nearătat sfârşitul, unii asupra altora ne turburăm, ce 
nu am fi făcut dacă am fi ştiut sfârşitul? Cu adevărat, întru cea mai de pe 
urmă răutate poate am fi cheltuit vremea cea mai înainte de sfârşit şi apoi 
[numai] întru o zi arătând pocăinţă, foarte rău [tare] ne-am fi vătămat. 

w Adică , să v ină peste noi ceasul sfârşi tului , nef i ind noi pregătiţi pentru acesta. 
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CAPITOLUL 1 4 

Ungerea din Betania. Cina cea de Taina. Ghetsimani. 
Prinderea. înfăţişarea la Caiafa. Lepădarea lui Petru1 . . 

14,1-5: Şi după două zile erau Pastile şi Azimile. Şi arhiereii şi cărturarii 
căutau cum să-1 prindă cu vicleşug 2, ca să-L omoare. (2) Dar ziceau: Nu la 
sărbătoare, ca să nu fie turburare în popor 3. (3) Şi f i ind El în Betania, în casa 
lui Simon Leprosul, şi şezând la masă, a venit o femeie având un alabastru, 
cu mir de nard curat, de mare preţ, şi, spărgând vasul 4 , a vărsat mirul pe 
capul lui Iisus. (4) Dar erau unii mâhniţi între ei 5 , zicând: Pentru ce s-a 
făcut această risipă de mir 6? (5) Căci putea să se vândă acest mir cu peste 
trei sute de dinari, şi să se dea săracilor. Şi cârteau împotriva ei 7 . 

(14,1) Matei 26, 2 / Luca 22,1-2 / loan 11, 47, 55; 13 ,1 (14, 2) Matei 26, 5 
(14,3) Matei 26, 6-7 / Luca 7, 37 / loan 11, 2; 12,1, 3 (14, 4-5) Matei 26, 8-9 / loan 12,4-6 

Miercuri s-a adunat soborul şi a făcut [a ţinut] sfatul şi pentru aceasta 
postim şi noi miercurile 8. 

Deci aceia voiau să treacă vremea „praznicului" , dar n-au fost în
găduiţi [de Hristos], ci El însuşi iconomisind [purtând grijă de] vremea 
Patimii Sale, la Paşti a binevoit a Se răstigni, pentru că El însuşi era Pastile 
cele adevărate (loan 11,25). Drept aceea, [ni] se cuvine [nouă] a ne minuna 
de puterea Lui, căci atunci când aceia voiau să-L prindă pe Dânsul, n-au 

1 în ediţia de la 1805, titlul capitolului este: „Pentru ceea ce a uns pe Domnul cu mir şi 
pentru cele ce a zis Iuda pentru mir. Pentru Pastele cel de Taină. Pentru vinderea lui Hristos. 
Pentru rugăciunea şi prinderea Lui şi pentru ducerea la arhiereul. Pentru mărturiile cele 
mincinoase şi pentru ocările ce I-au făcut lui Iisus înaintea arhiereului. Pentru lepădarea lui 
Petru. Pentru învinuirile ce s-au pus Domnului de la arhiereu". 

- în ediţia de la 1805, în loc de „vicleşug", se găseşte „înşelăciune". 
1 în ediţia de la 1805, în loc de „Nu la sărbătoare, ca să nu fie turburare în popor", 

se găseşte „Nu în praznic, ca să nu fie turburare întru norod". 
4 In ediţia de la 1805, în loc de „mir de nard curat, de mare preţ, şi, spărgând vasul", 

se găseşte „mir de nard de credinţă, de mult preţ, şi, sfărâmând alabastrul". 
' în ediţia de la 1805, în loc de „erau unii mâhniţi între ei", se găseşte „erau unii de 

tânjeau întru sine". 
(> în ediţia de la 1805, în loc de „risipă de mir", se găseşte „pagubă a mirului". 
7 în ediţia de la 1805, în loc de „cârteau împotriva ei", se găseşte „se răsteau asupra ei". 
8 Din epoca apostolică şi până în prezent, creştinii ortodocşi postesc miercurea şi 

vinerea fiecărei săptămâni, cu excepţia zilelor însemnate în calendar cu „harţi". 
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putut (Luca 4,30; loan 8, 59), iar când ei nu voiau, din pricina praznicului, 
atunci de bunăvoie S-a dat pe Sine [lor]. 

„Şi fiind El în Betania, în casa lui Simon Leprosul, şi şezând la masă, 
a venit o femeie". Toţi patru Evangheliştii fac pomenire de mir (Matei 26, 7; 
Luca 7, 37; loan 11, 2) şi le pare unora că una singură este femeia cea cu 
mirul, dar nu este aşa, ci două sunt, şi anume: una cea de la loan - care îi era 
soră lui Lazăr - , iar alta, cea pomenită de ceilalţi trei Evanghelişti. însă, de 
vei lua aminte, vei vedea eă aceste femei sunt trei: la loan una, la Luca alta şi 
la ceilalţi doi alta Iar spusa din urmă se adevereşte prin aceea că, femeia de 
la Luca era şi curvă şi a venit la Hristos pe la mijlocul propovăduirii, iar cea 
de la Matei a venit aproape de vremea Patimii şi nici nu se mărturiseşte 
[arată] că ar fi fost curvă. 

Şi primeşte Domnul voinţa [râvna] femeii care a adus aici un alabastru 
cu mir, pentru că atât de mult a cheltuit pentru nard. Iar „nard de credinţă" 
se cuvine a se înţelege că, sau un fel de nard aşa era numit, sau este arătat 
aici nardul cel curat şi neamestecat şi cu adeverire şi de credinţă întocmit. 

Şi sau mâniat unii oarecare [vreunii], iar loan zice că Iuda s-a mâniat, 
dar se poate să fi prihănit pe femeie şi ceilalţi Apostoli , fiindcă îl auzeau 
pe Hristos pururea învăţând pentru milostenie. Dar Iuda nu cu aceeaşi 
socoteală s-a mâniat asupra femeii, ci din pricina iubirii de argint şi dintru 
urâciunea câştigării argintului. Pentru aceasta şi loan numai de el face 
pomenire (loan 12, 4-6), ca de unul ce cu vicleană socoteală a prihănit-o 
[defăimat-o] pe acea femeie. 

„Şi se răsteau asupra ei" , adică se mâniau, o ocărau, o mustrau pe ea. 

14, 6-9: Dar Iisus a zis: Lăsaţi-o. De ce îi faceţi supărare? Lucru bun a 
făcut ea cu Mine. (7) Că pe săraci totdeauna îi aveţi cu voi şi, oricând voiţi, 
puteţi să le faceţi b ine, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna 9 . (8) Ea a făcut 
ceea ce avea de făcut: mai dinainte a uns trupul Meu, spre înmormântare 1 0 . 
(9) Adevărat zic vouă: Oriunde se va propovădui Evanghelia, în toată lumea, 
se va spune 1 1 şi ce-a făcut aceasta, spre pomenirea ei. 

(14, 6) Matei 26,10 / loan 12, 7 (14, 7) Deuteronom 15,11 / 
Matei 26,11 / loan 12, 8 (14, 8-9) Pilde 31, 31 / Matei 26,12-13 

D o m n u l îi mustră pe Apostoli , fi indcă fără de vreme poticnesc 
[împiedică] osârdia femeii, zicând: „«De ce îi faceţi ei supărare», după ce 
a adus darul, întorcând-o pe dânsa înapoi prin înfruntare?" 

9 In ediţia de la 1805 , versetul 7 este: „Că pe săraci pururea îi aveţi cu voi şi, când 
veţi vrea puteţi a le face lor bine, dar pe Mine nu Mă aveţi pururea". 

"' In ediţia de la 1805 , în loc de „înmormântare", se găseş te „îngropare". 
1 1 In ediţia de la 1805 , în loc de „se va spune", se găseş te „se va povesti". 
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încă îl îmboldeşte [Hristos] şi pe [Iuda] vânzătorul, când zice: „«Spre 
îngroparea» Mea a făcut acest lucru" şi ca pe un neînţelegător îl mustră, 
ca şi c u m i-ar fi zis lui: „Tu la moarte dându-mă pe Mine, nu eşti mustrat 
de cugetul tău, iar această femeie spre îngroparea Mea aducând mirul, ca 
de Dumnezeu fiind îndemnată, este cu cuviinţă să fie mustrată de t ine?" 
Şi prooroceşte [face] aici Domnul două proorocii: cum că Evanghelia se va 
propovădui în toată lumea, şi cum că lucrul [fapta cea bună a] femeii se va 
vesti dimpreună [cu Evanghelia Sa]. 

Drept aceea, să se ruşineze de aici cei ce pe săraci mai mult decât pe 
Hristos îi cinstesc, că am auzit şi eu pe oarecare argintari zicând: „Dacă vas 
sfinţit stricând eu, voi da săracilor şi voi trăi şi eu, nu este osândă". Să audă 
[dar aceia], cum Hristos alege mai mult a Sa cinste decât pe săraci! Căci cu 
adevărat Trupul lui Hristos este cel ce este pe discul cel de aur, şi cu adevărat 
Sângele Lui cel ce este în potir. Deci, acela care ia discul de mult preţ şi 
sileşte să se pună Trupul lui Hristos într-unui mai prost, aducându-i ca 
pricină pe săraci, să cunoască de aici al cărei părţi este [al cui părtaş se face]! 

14,10-11: Iar Iuda Iscarioteanul, unul din cei doisprezece, s-a dus la 
arhierei ca să li-L dea pe Iisus. (11) Şi, auzind ei, s-au b u c u r a t 1 2 şi au 
făgăduit să-i dea bani . Şi el căuta cum să-L dea lor, la t imp potrivit 1 3 . 

(14,10-11) Matei 26,14-16 / Luca 22,4-6 

Când femeia îşi arată a sa osârdie şi dragoste, atunci se turbează [îşi 
iese din fire] ucenicul, cel care este „unul din cei doisprezece" . Şi nu fără 
de socoteală este pusă [scrisă] aceasta: „unul din cei doisprezece" , ci 
pentru ca să se arate că şi Iuda a fost ales a fi unul din cei de frunte. 

Dar ce este aceasta „să-L dea lor"? Adică să le vestească lor când va fi 
[Hristos] singur, căci ei se temeau să năvălească asupra Lui când învăţa, 
din pricina norodului. Iar Iuda le-a făgăduit arhiereilor să-L dea pe El lor, 
când va fi [Domnul] singur. 

14, 12-15: Iar în ziua cea dintâi a Azimelor, când jer t feau Pasti le , 
ucenici i Lui L-au întrebat: Unde voieşti să gătim, ca să mănânci Pastile? 
(13) Ş i a trimis doi din ucenicii Lui, zicându-le: Mergeţi în cetate şi vă 
va în tâmpina un om, ducând un urcior 1 4 cu apă; mergeţi după el. (14) Ş i 

1 2 Arhiereii „s-au b u c u r a t " pentru că L-au putut prinde pe Iisus fără a face tulburare 
mare, fiind Acesta trădat de Iuda. De asemenea, ei „s-au b u c u r a t " şi pentru că Iisus -
după cum credeau ei - a început să fie urât de propriii Săi ucenici. 

1 3 în ediţia de la 1805, în loc de „Şi el căuta cum să-L dea lor, la t i m p potr iv i t " , se 
găseşte „Şi căuta c u m în vreme cu prilej L-ar da pe El lor" . 

1 4 în ediţia de la 1805, în loc de „urcior" , se găseşte „vas de lut" . 
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u n d e 1 5 va intra, spuneţi stăpânului casei că învăţătorul zice: Unde este 
odaia în c a r e l h să mănânc Pastile împreună cu ucenicii Mei? (15) Iar el 
vă va arăta un foişor mare aşternut gata. Acolo să pregătiţi pentru noi 1 7 . 

(14, 12) Ieşire 12,14 / Deuteronom 16, 5-6 / Matei 26,17 / Luca 22, 7 
'(14, 13-14) Matei 26,18 / Luca 22, 8-11 (14, 15) Luca 22,12 

„Ziua cea dintâi a Az imelor " este numită ziua de joi, care era mai 
înainte de Azime, pentru că azimele se mâncau vineri. 

Deci au venit la Dânsul ucenicii şi L-au întrebat unde vor mânca Pastile. 
Iar dintru aceasta se arată cum că nu avea Hristos un locaş osebit al Său, 
dar nici ucenicii nu aveau case, că de ar fi avut, L-ar fi luat pe El împreună 

. cu ei acolo. 
„Şi a trimis doi dintre ucenicii Lui" , pe Petru şi pe loan - precum 

Luca spune (Luca 22, 8-11) - către un om neştiut, arătând lor că ar fi putut 
să nu pătimească, deoarece Acela Care a plecat cugetul omului neştiut ca 
să-L primească pe Dânsul, ce nu ar fi făcut în alţii [de ar fi voit]? 

Şi le dă lor şi un semn pentru a afla casa, să meargă după omul care duce 
vasul cel „cu apă". Iar acestea pot a se lua [pricepe] şi după înalta înţelegere: 
„vas [de lut] cu apă" duce cel ce s-a botezat şi merge în „casă", adică în starea 
cea cuviincioasă celor cuvântători [cugetători], pentru că acela care are Botezul, 
întru odihnă merge, vieţuind cu cuvânt 1 8 , ca întru o „casă" odihnindu-se întru 
starea aceasta Iar „stăpân al casei" este mintea, care arată „foişor mare", 
[adică] pe înălţimea înţelegerilor ei. Dar „foişorul" acesta este şi „aşternut" 
şi, deşi este înalt, nimic aspru 1 9 şi mândru nu are, fiindcă este aşternut şi 
netezit 2 0 de smerenie. Deci, acolo, întru o minte ca aceasta se „gătesc" lui 
Hristos „Pastile" de către doi ucenici - Petru şi loan- , adică de către lucrare 
şi de către videnie [vederea dumnezeiască], pentru că Petru, ca un fierbinte 
[în credinţă], este lucrător, iar loan, văzător ca unbogoslov [teolog]. 

14,16-21: Ş i au ieşit ucenicii şi au venit în cetate şi au găsit aşa precum 
le-a spus şi au pregătit 2 1 Pastile. (17) Iar făcându-se seară, a venit cu cei 
doisprezece. (18)Fe când şedeau la masă şi mâncau, Iisus a zis: Adevărat 
grăiesc vouă că unul dintre voi, care mănâncă împreună cu M i n e , Mă va 

^ în ediţia de la 1805, în loc de „unde", se găseşte „oriunde". 
:" în ediţia de la 1805, în loc de „odaia în care", se găseşte „sălaşul întru care". 
: ' în ediţia de la 1805, în loc de „Acolo să pregătiţi pentru noi", se găseşte „Acolo să 

gătiţi nouă". 
1 5 Adică vieţuind cu cuvânt, cu sfat, sau în chip cugetător, raţional. 
1 9 Sau nemilostiv. 
2 0 [1805] Sau moale. 
2 1 în ediţia de la 1805, în loc de „au pregătit", se găseşte „au gătit". 



1 

2 2 în ediţia de la 1805, în loc de „Bine era de omul acela dacă nu s-ar fi născut", se 
găseşte „Mai bine ar fi fost lui, de nu s-ar fi născut omul acela". 

2 1 în ediţia de la 1805, în loc de „binecuvântând", se găseşte „blagoslovind". 
2 4 în ediţia de la 1805, în loc de „Adevărat", se găseşte „Amin". 
2 :' în ediţia de la 1805, în loc de „în", se găseşte „întru". 

vinde. (19) Ei au început să se întristeze şi să-I zică, unul câte unul : N u 
cumva sunt eu? (20) Iar El le-a zis: Unul dintre cei doisprezece, care 
întinge cu Mine în bl id. (21) Că Fiul Omului merge precum este scris 
despre El; dar vai de omul acela prin care este vândut Fiul Omului . B i n e 
era de omul acela dacă nu s-ar fi născut 2 2 . 

(14, 16-17) Matei 26,19-20 / Luca 22,13-14 (14, 18) Psalm 40, 9 / Matei 26, 20-21 / 
Luca 22, 21 / Ioan 13, 21 (14,19-21) Matei 26, 22-24 / Luca 22, 21-22 / Ioan 13, 26-27 

Cum de au „şezut", fiindcă Legea poruncea ca stând în picioare să 
mănânce Pastile? (Ieşire 12, 11) Urmează de aici că mai întâi au săvârşit 
cele ale Legii, apoi au şezut, vrând [Hristos] să dea Pastile Sale. 

Şi ucenicii „au început să se întristeze" pentru cuvântul Domnului , 
prin care a zis: „unul dintre voi, [care mănâncă împreună cu Mine, ] M ă 
va vinde". Căci măcar că erau ei afară de patima aceasta, însă se temeau, 
crezând lui Dumnezeu Celui Care ştie inimile, mai mult decât lor înşişi. 

Vezi şi cuvântul acesta „merge", căci ca şi cum o călătorie îi era moartea 
lui Hristos, iar nu moarte. 

Iar „mai bine ar fi fost de nu s-ar fi născut" s-a zis pentru munca 
[cazna, osânda] ce avea să pătimească [Iuda] vânzătorul, căci mai bine era 
de nu s-ar fi născut nicidecum, decât să se fi născut spre muncă [caznă, 
osândă]. Deci, chiar din sfârşitul lucrului se vede că mai bine era de nu ar 
fi fost nicidecum Iuda. Căci Dumnezeu l-a făcut pe el spre lucruri bune, 
dar, de vreme ce el întru atâta de mare răutate a căzut, precum se pare, 
mai bine era „de nu s-ar fi născut" nicidecum. 

14,22-25: Şi, mâncând ei, a luat Iisus pâine şi b inecuvântând 2 3 , a frânt 
şi le-a dat lor şi a zis: Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul Meu. (23) Şi luând 
paharul, mulţămind, le-a dat şi au băut din el toţi. (24) Şi a zis lor: Acesta 
este Sângele Meu, al Legii celei Noi, care pentru mulţi se varsă. (25) Ade
vărat 2 4 grăiesc vouă că de acum nu voi mai bea din rodul viţei până în 
ziua aceea când îl voi bea nou î n 2 5 împărăţia lui Dumnezeu. 

(14, 22) Matei 26, 26 / Luca 22 ,19 / 1 Corinteni 11, 23-24 
(14, 23-25) Matei 26, 27-29 / Luca 22,18-20 

Unii zic că Iuda nu s-a împărtăşit cu Tainele, ci a ieşit mai înainte de a 
da Domnul Tainele, iar alţii zic că şi lui, nemulţămitorului i-a dat [Hristos] 
din Cele Sfinte. 
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Şi „blagoslovind", adică mulţămind, „a f rânt " pâinea, lucru pe care 
şi noi îl facem citind rugăciuni 2 6 . „«Acesta este Trupul Meu», acesta pe 
care acum II primiţi", că pâinea nu este închipuire a Trupului Domnului, 
ci întru însuşi Trupul Lui Hristos se preface [preschimbă]. Pentru că şi 
Domnul zice: „Pâinea pe care Eu o voi da [pentru viaţa lumii] Trupul 
M e u este" , iar nu „închipuire a Trupului Meu este" , ci „Trupul Meu este" 
(loan 6, 51). Şi iarăşi: „Dacă nu veţi mânca Trupul Fiului Omului [şi nu 
veţi bea Sângele Lui, nu veţi avea viaţă în v o i ] " (loan 6, 53). Şi cum zice 
„Trup"? Că nu trup se vede a fi! Pentru a noastră neputinţă, o, omule! Că 
de vreme ce pâinea şi vinul ne sunt obişnuite nouă [ochilor noştri], iar 
sânge şi carne de am fi văzut că ne stă înainte, nu am fi suferit, ci ne-am fi 
înfiorat, pentru aceasta Iubitorul de oameni, pogorându-Se neputinţei 
noastre, chipul pâinii şi al vinului ţinându-1 [păzindu-1, arătându-1], întru 
putere a Trupului şi a Sângelui [Său] le preface [preschimbă]. 

Iar „Sângele [Meu, al] Legii celei N o i " a zis, spre deosebire de al 
celei Vechi, pentru că şi Legea cea Veche avea sânge cu care se stropea 
norodul şi Cartea Legii (Ieşire 25, 8). 

Iar „«nu voi mai bea» din vin până la înviere" a zis, fiindcă „împărăţie" 
pe înviere o numeşte, pentru că a împărăţit atuncea peste moarte. Că după 
înviere a mâncat şi a băut cu ucenicii (loan 21, 15), adeverindu-le lor că 
însuşi El este Cel Care a pătimit. Şi „nou" îl „ b e a " pe el - adică întru oarecare 
chip nou şi străin - , pentru că nu mai avea trup pătimitor, căruia să-i 
trebuiască hrană, ci nestricăcios şi nemuritor. 

înţelege încă şi aşa: „viţă" este însuşi Domnul, iar „rodul v i ţe i " -
tainele şi cunoştinţa cea ascunsă pe care însuşi o rodeşte Cel Care-1 învaţă 
pe om cunoştinţa. Deci, „întru împărăţia lui D u m n e z e u " - adică întru al 
optulea veac - va „bea" cu ucenicii Săi tainele şi înţelepciune, oarecare 
[lucruri] noi şi nemaiauzite învăţându-ne pe noi şi descoperind [descope-
rindu-ni-le] pe cele ce acum sunt ascunse. 

14, 26-31: Şi după ce au cântat cântări de laudă 2 7 , au ieşit la Muntele 
Măslinilor. (27) Şi le-a zis Iisus: Toţi vă veţi smint i 2 8 , că scris este: „Bate-voi 
păstorul şi se vor risipi oile". (28) Dar după învierea Mea, voi merge mai 

:" E vorba de rugăciunile de sfinţire a Cinstitelor Darurilor săvârşite în vremea Sfintei 
Liturghii. 

In ediţia de la 1805, în loc de „şi după ce au cântat cântări de laudă", se găseşte 
„şi dând laudă". 

2" în ediţia de la 1805, în loc de „Toţi vă veţi sminti", se găseşte „Toţi vă veţi sminti 
în Mine, în noaptea aceasta". 
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; ' în ediţia de la 1805, versetul 31 este: „El însă cu mult mai stăruitor zicea: Şi de-ar 
fi să mor cu Tine, nu mă voi lepăda de Tine. Asemenea încă şi toţi ziceau". 

înainte de voi în Galileea. (29) Iar Petru I-a zis: Chiar dacă toţi se vor sminti 
întru Tine, totuşi eu nu. (30) Şi i-a zis Iisus: Adevărat grăiesc ţie: Că tu 
astăzi, în noaptea aceasta, mai înainte de a cânta de două ori cocoşul, de trei 
ori te vei lepăda de Mine. (31) El însă spunea mai stăruitor: Şi de-ar fi să 
mor cu Tine, nu Te voi tăgădui. Şi tot aşa ziceau toţi 2 9 . 

(14, 26) Matei 26,30 / Luca 22,39 / loan 18,1 (14, 27) Zaharia 13, 7 / Matei 26,31 / 
Marcu 14, 50 / loan 16, 32 (14. 28-30) Matei 26, 33-34; 28, 7 ,10 / Marcu 14, 72; 16, 7 / 

Luca 22, 34 / loan 13,37-38; 21,1 (14, 31) Matei 20, 22; 26, 35 / Luca 22, 33-38 

A „mulţămit" [Domnul] şi mai înainte de a bea (Marcu 14,23), a mul-
ţămit şi după ce a băut, ca şi noi să ne învăţăm că se cuvine să mulţămim 
şi „să dăm laudă" şi mai înainte de hrană şi după ce ne-am hrănit. 

încă şi aceasta arată, că iubită îi era Lui moartea cea pentru noi, căci şi 
„ ieş ind" ca să Se dea [Patimii şi morţii], „ laudă" pe Dumnezeu. Şi cu 
adevărat şi pe noi ne învaţă ca atunci când vom cădea în necazuri, pentru 
mântuire a multora, să nu ne mâhnim, ci să mulţămim lui Dumnezeu, 
Celui Care prin al nostru necaz lucrează mântuire a multora. 

Şi „a ieşit la Muntele Măsl ini lor" , ca fiind El singur, să vie aceia 
asupră-I şi, prinzându-L, să nu facă atâta turburare. Că de ar fi venit ei 
asupră-I când era Dânsul în cetate, poate s-ar fi turburat mulţimea pentru 
Dânsul şi atunci pricină cuvioasă luând vrăjmaşii, s-ar fi părut că după 
dreptate îl omoară pe El, ca pe un turburător de norod. 

Şi le prooroceşte lor [ucenicilor] că se vor sminti. Apoi, ca să nu se pară 
că aceasta este arătată [vădită] prihănire împotriva tuturor, aduce şi 
mărtuărie de la Proorocul Zaharia, că: „[Bate-voi păstorul şi] se vor risipi 
[oile]" (Zaharia 13, 7). Iar mai pe urmă şi mângâiere le adaugă lor: „[Dar 
după învierea Mea,] voi merge mai înainte de voi în Gal i leea" . Dar Petru 
se împotriveşte, pentru aceasta şi aude: „[Adevărat grăiesc ţie: Că tu astăzi, 
în noaptea aceasta,] mai înainte de a cânta de două ori cocoşul, de trei ori 
te vei lepăda de M i n e " . Iar aceasta întru acest chip este, că s-a lepădat o 
dată Petru, apoi a cântat cocoşul. Lepădându-se mai apoi şi cu celelalte două 
lepădări, atunci a cântat a doua oară cocoşul. Deci aceasta zice aicea prin 
„mai înainte de a cânta de două ori cocoşul, de trei ori te vei lepăda de 
Mine" ; asemenea încă şi toţi, fierbinţeală rece arătând, se făgăduiau [Lui], 
pe Cel Care este însuşi Adevărul, făcându-L mincinos. Pentru aceasta şi 
Domnul lasă ca firea cea omenească să-şi arate cele ale ei, căci cu adevărat 
Domnul putea să-i păzească pe dânşii şi mai vârtos pe Petru, dară însă i-a 
lăsat, pentru a ne învăţa să nu nădăjduim spre noi înşine. 
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Iar ceea ce zice: „Bate-voi păstorul [şi se vor risipi o i l e ] " Tatăl zice, 
că de vreme ce a lăsat a fi bătut Fiul, se zice că Tatăl „bate" pe Cel Care cu 
a Lui lăsare [îngăduinţă] a fost bătut (Marcu 14, 65). Iar „oi" i-a numit pe 
Apostoli, ca pe cei care sunt fără de răutate. 

14, 32-42: Şi au venit la un loc 3 0 al cărui nume este Ghetsimani, şi 
acolo a zis către ucenicii Săi: Şedeţi aici până ce Mă voi ruga. (33) Şi a luat 
cu El pe Petru şi pe Iacov şi pe Ioan şi a început a Se turbura 1 ' şi a Se 
mâhni . (34) Şi le-a zis lor: întristat este sufletul M e u până la moarte. 
Rămâneţi aici şi privegheaţi. (35) Şi mergând puţin mai înainte, a căzut 
cu faţa la pământ 3 2 şi Se ruga, ca, de este cu putinţă, să treacă de la El 
ceasul [acesta] 3 3 . (36) Şi zicea: Avva Părinte, toate sunt Ţie cu putinţă. 
Depărtează paharul acesta de la Mine 3 4 . Dar nu ce voiesc Eu, ci ceea ce 
voieşti Tu. (37) Şi a venit şi i-a găsit dormind şi a zis lui Petru: Simone, 
dormi? N-ai avut tărie ca să veghezi un ceas? 3 5 (38) Privegheaţi şi vă rugaţi, 
ca să nu intraţi în ispită. Căci duhul este osârduitor, dar trupul neputincios. 
(39) Şi iarăşi mergând, s-a rugat, acelaşi cuvânt zicând. (40) Şi iarăşi venind, 
i-a găsit dormind, căci ochii lor erau îngreuiaţi şi nu ştiau ce să-I răspun
dă. (41) Şi a venit a treia oară şi le-a zis: Dormiţi de acum şi vă odihniţi! E 
gata! 3 6 A sosit ceasul. Iată Fiul Omului este dar 3 7 în mâinile păcătoşilor. 
(42) Sculaţi-vă să mergem. Iată, cel ce M-a vândut s-a apropiat. 

(14, 32-35) Matei 20,22; 26,36-39 / Luca 22,39-42 (14,3b) Matei 26,39/ Marcu 10,27 / Ioan 5,30; 6,38/ 
Filipeni 2, 8 / Evrei 5, 7-8 (14, 37) Matei 26,40 / Luca 22,45 (14,38) Matei 25,13; 26, 41 / 
Luca 22, 46 / Romani 7, 23 (14, 39) Matei 26, 42 (34, 40-42) Matei 26,43-45 / Luca 12,47 

[Domnul] avea obicei ca întotdeauna deosebi a Se ruga, dându-ne şi 
nouă chip [pildă] ca liniştea să o căutăm întru [săvârşirea] rugăciunii. Şi i-a 
luat numai pe cei trei care au fost văzători şi ai slavei Lui de pe Tabor (Matei 
17, 2; Marcu 9, 2-3; Luca 9, 28-29), ca aceia care le-au văzut pe cele slăvite să 
vadă şi pe cele de întristare şi să cunoască [despre Sine] că şi El om este cu 

3 0 In ediţia d e la 1805, în loc d e „la un loc", se găseşte „în satul". 
3 1 In ediţia de la 1805, în loc de „a Se turbura", se găseşte „a Se spăimânta". 
3- In ediţia de la 1805, în loc de „a căzut cu faţa la pământ", se găseşte „a căzut pe 

pământ". 
° In ediţia de la 1805, în loc de „ceasul [acesta]", se găseşte „acel ceas". 
, 4 In ediţia de la 1805, în loc de „Depărtează paharul acesta de la Mine", se găseşte 

„Treci de Ia Mine paharul acesta". 
3 : 1 In ediţia de la 1805, în loc de „N-ai avut tărie ca să veghezi un ceas?", se găseşte 

„Nu putuşi un ceas să priveghezi?" 
3 A în ediţia de la 1805, în loc de „E gata!", se găseşte „Destul este!" 
3 7 în ediţia d e la 1805, în loc de „este dat", se găseşte „se dă". 
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adevărat. Şi Se „întristează" şi Se „mâhneşte" deopotrivă cu noi, că de vreme 
ce pe om tot [întreg] l-a luat cu însuşirile [lui] cele fireşti, cu adevărat a luat 
fireşte şi a Se întrista şi a Se mâhni, căci noi oamenii, în chip firesc, spre 
moarte [înaintea morţii], fără de îndulcire şi bucurie ne aflăm. 

Deci, zicând „depărtează paharul", arată firea Sa omenească, iar zicând 
„dar nu ce voiesc Eu, ci ceea ce voieşti Tu", ne învaţă că, măcar că firea ar 
fi silită, să o defăimăm, cerând noi ceea ce place [ce este bineplăcut] lui 
Dumnezeu. 

Şi după ce a venit după rugăciune şi i-a aflat pe cei trei „dormind" , 
mustră numai pe Petru, ca şi cum unele ca acestea ar fi zis către dânsul: 
„Au, nu tu eşti cel ce te-ai făgăduit că împreună cu Mine vei muri? Un 
ceas nu ai putut să priveghezi, deci cum moartea o vei defăima? Dar 
«privegheaţi şi vă rugaţi, ca să nu intraţi în ispita» lepădării de Mine, 
«căci duhul vostru este osârduitor» spre a nu se lepăda de Mine - şi pentru 
aceasta îmi făgăduiţi Mie aceasta - , «dar trupul este neput incios» şi, dacă 
nu vă va da Domnul putere trupului prin rugăciune, vă veţi primejdui" . 

„Şi iarăşi mergând S-a rugat, acelaşi cuvânt z i când" , ca rugându-Se 
şi a doua oară să-i adevereze [încredinţeze] că în chip firesc şi întru adevăr 
om era şi ca să ne înveţe şi pe noi să ne rugăm de multe ori, iar n u numai 
o dată zicând ceva, să ne lăsăm [de rugăciune]. 

Şi aflându-i pe dânşii iarăşi dormind, nu greu îi dojeneşte, „căci [ochii 
lor] erau îngreuiaţ i " de somn. Pentru aceasta cunoaşte tu şi uşurimea şi 
slăbiciunea omului, cum noi, care nici împotriva somnului nu putem să 
stăm, făgăduim de multe ori cele ce nu sunt întru putinţa noastră. 

Şi iarăşi „a treia oară" Se roagă, pentru aceleaşi pricini pe care mai sus 
le-am pomenit. Şi a venit iarăşi, nu mai greu certându-i - măcar că se 
cădea să-i certe, fiindcă nici după mustrare nu s-au făcut mai buni , ci s-au 
dat somnului. Şi ce zice [Domnul]? „Dormiţi de acum şi vă od ihni ţ i ! " Şi 
cu ironie a zis către dânşii aceasta căci, fiindcă ştia că vine [Iuda] vânză
torul, zice către dânşii aceasta: „Acum vreme este de dormit, dormiţi, iată 
vrăjmaşul vine!" Şi aceasta a zis-o luând în râs somnul lor. Iar ca să ştii că 
a zis aceasta cu ironie, ascultă ce zice mai jos: „Sculaţi-vă să m e r g e m " , 
însă nu pentru ca să fugă zice aceasta, ci pentru ca mai vârtos să-i întâmpine 
pe vrăjmaşi. 

Iar unii, acel cuvânt „întristat este sufletul M e u până la moarte" , aşa 
l-au înţeles: „Mă întristez nu pentru că voi muri, ci pentru că israilitenii, 
cei ce sunt ai Mei, ei voiesc să Mă răstignească pe Mine şi pentru aceasta 
vor fi lepădaţi dintru împărăţia lui Dumnezeu". 
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14, 43-49: Şi îndată, încă vorbind El, a venit Iuda Iscarioteanul, unul 
din cei doisprezece, şi cu el mulţ ime 3 8 cu săbii şi cu ciomege, de Ia arhierei, 
de la cărturari şi de la bătrâni. (44) Iar vânzătorul le dăduse semn, zicând. 
Pe Care-L voi săruta, Acela este. Prindeţi-L şi duceţi-L cu pază. (45) Şi 
venind îndată şi apropiindu-se de El, a zis Lui: învăţătorule! 3 9 Şi L-a sărutat. 
(46) Iar ei au pus m â n a 4 0 pe El şi L-au prins. (47) Unul din cei ce stăteau pe 
lângă El, scoţând sabia, a lovit pe sluga arhiereului şi i-a tăiat urechea. 
(4S) Şi răspunzând, Iisus le-a zis: Ca la un tâlhar aţi ieşit cu săbii şi cu 
toiege, ca să Mă prindeţi. (49) în fiecare zi eram la voi în templu, învăţând, 
şi nu M-aţi prins. Dar acestea sunt ca să se împlinească Scripturile 4 1 . 

'(14, 43A4) Judecători 1.6,21 / Matei 26,4648 / loan 18,3 (14,45) 2 Regi 20,9 / Matei 26,49 
(14, 46-48) Matei 26,50-55 / Luca 22, 50-52 / loan 18,10 (14,49) Iov 19,13-14 / 

Psalm 21,17; 68,12; 87,9 / Isaia 53,12 / Matei 26,55 / Luca 22,53; 24,44 

Ceea ce zice Evanghelistul, şi anume „unul din cei doisprezece", nu 
în zadar este pusă, ci spre prihana [ruşinea] vânzătorului, că din ceata cea 
dintâi fiind el, asupra Stăpânului s-a turbat [răzvrătit]. Şi vezi şi nesimţirea 
lui, cum a socotit că se va tăinui de Domnul, iar prin sărutarea ce I-a dat 
crezând el că va fi socotit ca un prieten al lui Hristos. Iar de eşti prieten, 
pentru ce ai venit cu vrăjmaşi? Cu adevărat nebunie este vicleşugul! 

Iar „unul din cei ce stăteau pe lângă E l " - Petru este acesta dar Marcu 
trece sub tăcere numele lui, ca să nu se pară că laudă pe Petru, dascălul său, 
ca pe cel care a fost râvnitor pentru Hristos - cu cuviinţă „a tăiat urechea 
slugii arhiereului" , aceasta însemnând cum că neascultători şi nesupuşi 
erau, defăimând Scripturile. Pentru că de ar fi avut urechi care ascultă Scrip
turile, „nu ar fi răstignit pe Domnul măririi [s lavei]" (1 Corinteni 2, 8). Şi 
Petru nu pe sluga altuia „a lovit", ci „pe sluga arhiereului" , pentru că cei 
dintâi neascultători ai Scripturilor erau arhiereii, robi ai zavistiei şi ai iubirii 
de sine făcându-se [ei]. 

Şi a zis [Domnul] mulţimii: „Ca la un tâlhar aţi ieşit [cu săbii şi cu 
toiege, ca să Mă prindeţi .] în fiecare zi eram la voi în templu, învăţând, 
şi nu M-aţi prins" . Iar aceasta arată Dumnezeirea Lui, căci când învăţa în 
templu nu au putut să-L prindă pe El, deşi era în mâinile lor, din pricină 
că încă nu sosise vremea Patimii, iar când El a voit, atunci S-a dat pe Sine, 

3 S în ediţ ia de la 1805 , în loc de „mulţime", se găseş te „mulţime multă". 
: w In ediţ ia de la 1805, în loc de „învăţătonile!", se găseş te „învăţătorule! învăţă

torule!" 
4 0 în ediţ ia de la 1805 , în loc de „au pus mâna", se găseş te „şi-au pus mâinile". 
4 1 în edi ţ ia de la 1805 , în loc de „Dar acestea sunt ca să se împlinească Scripturile", 

se găseş te „Ca să se plinească Scripturile". 
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ca să împlinească Scripturile Proorocilor, anume că S-a adus spre junghiere 
precum o oaie, fără împotrivire, nici strigând, ci urmând [mergând] de 
voie 4 2 (Isaia 53, 7). 

14, 50-54: Şi, lăsându-L, au fugit toţi. (51) Iar un tânăr mergea după 
El, înfăşurat într-o pânzătură, pe trupul gol, şi au pus mâna pe el . (52) El 
însă, smulgându-se din pânzătură, a fugit go l 4 3 . (53) Ş i au dus pe Iisus 
la arhiereu şi s-au adunat acolo 4 4 toţi arhiereii şi bătrâni i şi cărturarii. 
(54) Iar Petru, de departe, a mers după El, până a intrat înăuntru în curtea 
arhiereului şi şedea împreună cu slugile, încălzindu-se la foc. 

(14,50) Iov 19,13-14 / Psalm 87, 9 / Matei 26, 56 / Marcu 14, 27 
(14,51-54) Matei 26,57-58 / Luca 22, 54 / Ioan 18 ,12-13 ,15 

„Au fugit" ucenicii, căci nu era cu putinţă să mintă Cel Care este însuşi 
Adevărul, nici Proorocii [nu era cu putinţă să se afle mincinoşi] . 

„Iar un tânăr oarecare mergea după E l " şi tânărul acela era, poate, 
din casa aceea unde a mâncat Hristos Pastile împreună cu ucenicii. Iar 
unii zic că acesta este Iacov, fratele Domnului 4 5 , care a mai fost numit şi 
„drept", căci acesta o singură îmbrăcăminte a purtat în toată viaţa lui, iar 
după înălţarea Domnului a primit de la Apostoli scaunul Ierusalimului. 
Deci acesta „lăsând giulgiul [smulgându-se din pânzătură] a fugi t " , însă 
nu este nici un lucru de mirare, dacă, verhovnicii fugind şi acesta L-a lăsat 
[părăsit] pe Domnul. 

Dar Petru „merge după E l " , dragoste prea fierbinte arătând către 
Dascălul [învăţătorul]. 

Deşi Legea poruncea ca un singur om să se afle în slujba arhieriei 
toată viaţa 4 6 , în vremea aceea mulţi erau, cumpărând în fiecare an de la 
romani începătoriile [dregătoriile]. Deci „arhierei" sunt numiţi aici cei ce 
împliniseră vremea orânduită lor şi lăsaseră arhieria. 

4 2 „Chinuit a fost, dar S-a supus şi nu şi-a deschis gura Sa; ca un miel spre junghiere 
s-a adus şi ca o oaie fără de glas înaintea celor ce o tund, aşa nu Şi-a deschis gura Sa" 
(Isaia 53,7). 

4 3 în ediţia de la 1805, versetele 51-52 sunt: „Iar un tânăr oarecare mergea după El, 
îmbrăcat fiind cu giulgiu, pe trupul gol, şi l-au prins pe el tinerii. El însă lăsând giulgiul, 
a fugit gol de la ei". 

4 4 în ediţia de la 1805, în loc de „s-au adunat acolo", se găseşte „s-au adunat la Dânsul". 
4 5 Această numire de „frate al Domnului" a fost dată lui Iacov, fiul lui Iosif şi fraţilor 

vitregi ai Mântuitorului. Iacov, fratele Domnului, a devenit primul episcop al 
Ierusalimului şi unul dintre primii martiri (t63). Prăznuirea sa se săvârşeşte în fiecare an 
la 23 octombrie. 

4 6 Vezi Ieşirea 29, 29-30 şi Numeri 35, 25, 28, 32. 
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14,55-61": Arhiereii şi tot sinedriul 4 7 căutau împotriva lui Iisus mărturie 
ca să-L dea la moarte, dar nu găseau 4 8 . (56) Că mulţi mărturiseau mincinos 
împotriva Lui, dar mărturiile nu se potriveau. (57) Şi ridicându-se unii, au 
dat mărturie mincinoasă împotriva Lui, zicând 4 9: (58) Noi L-am auzit zicând: 
Voi dărâma acest templu făcut de mână, şi în trei zile altul, nefăcut de mână, 
voi clădi. (59) Dar nici aşa mărturia lor nu era la fel. (60) Şi, sculându-se în 
mijlocul lor, arhiereul L-a întrebat pe Iisus, zicând: Nu răspunzi nimic la tot 
ce mărturisesc împotriva Ta aceştia? (61) Iar El tăcea şi nu răspundea nimic. 

(14, 55) Psalm 26,16; 34,11 / Daniil 6, 6 / Matei 26, 59 / Faptele Apostolilor 6,13 
(34, 56-57) Psalm 108,1 / Matei 26, 60 (24, 58) Matei 26, 61 / Marcu 15, 29 / loan 2,19 

(14, 60) Matei 26, 62 (24, 61a) Isaia 53, 7 / Matei 26, 63 / Faptele Apostolilor 8, 32 

Cei vrednici de osândă chip de divan de judecată plăsmuiesc, ca să se 
pară cum că, făcând judecată [dreaptă] L-au omorât pe El. Şi cum este ju
decată dreaptă aceea unde unii ca aceşti martori se aduc, care nimic 
adevărat nu grăiesc, ci toate turburate şi nepotrivite? încă şi cei ce păreau 
că zic ceva, vorbe mincinoase grăiau, pentru că Domnul n-a zis: „Voi dărâ
ma Eu templul" , ci „dărâmaţi" ; şi nu a zis „făcut de mână", ci aşa simplu: 
„templul [ a c e s t a ] " 5 0 (loan 2, 19). 

Iar arhiereul „sculându-se", îl întreabă pe Iisus, vrând să-L tragă pe El 
spre răspuns, ca din răspuns să-L prindă pe Dânsul. „Iar El tace", cunoscând 
dinainte că nu vor lua aminte la cuvintele Lui, ceea ce şi Luca zice că, întrebat 
fiind Domnul de este El Hristosul, a zis: „Dacă vă voi spune, nu veţi crede; 
iar dacă vă voi întreba, nu-Mi veţi răspunde" (Luca 22, 67-68). 

14, 61b-65: Iarăşi L-a întrebat arhiereul şi I-a zis: Eşti Tu Hristosul, 
Fiul Celui binecuvântat 5 1 ? (62) Iar Iisus a zis: Eu sunt şi veţi vedea pe Fiul 
O m u l u i şezând de-a dreapta Celui Atotputernic şi venind pe norii 
cerului 5 2 . (63) Iar arhiereul, sfâşiindu-şi hainele 5 3 , a zis: Ce t rebuinţă jnai 

4 7 în ediţia de la 1805, în loc de „sinedriul", se găseşte „sfatul". 
4 8 In ediţia de la 1805, în loc de „să-L dea la moarte, dar nu găseau", se găseşte „să-L 

omoare, şi nu aflau". 
4" în ediţia de la 1805, versetele 56-57 sunt următoarele: „Că mulţi mărturiseau 

minciuni asupra Lui, şi nu erau asemenea mărturiile. Şi ridicându-se unii, au mărturisit 
minciună asupra Lui, zicând". 

s „Dărâmaţi templul acesta şi în trei zile îl voi ridica" (loan 2,19). 
? I în ediţia de la 1805, în loc de „binecuvântat", se găseşte „blagoslovit", 

în ediţia de la 1805, în loc de „de-a dreapta Celui Atotputernic şi venind pe norii 
cerului", se găseşte „de-a dreapta Puterii şi viind cu norii cerului". 

, 3 în ediţia de la 1805, în loc de „sfâşiindu-şi hainele", se găseşte „rumpându-şi 
hainele". 
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M în ediţia de la 1805, în loc de „Ce trebuinţă mai avem de martori?", se găseşte 
„Ce ne mai trebuie nouă mărturii?" 

5 5 în ediţia de la 1805, în loc de „vinovat de moarte", se găseşte „vinovat morţii". 
5 6 în ediţia de la 1805, în loc de „să-L bată cu pumnii", se găseşte „a-L bate pe El 

peste obraz". 
5 7 în ediţia de la 1805, în loc de „îl băteau cu palmele", se găseşte „îl băteau cu 

palmele peste obraz". 
5 8 După rânduiala Legii, arhiereului nu-i era îngăduit să-şi sfâşie hainele: „Marele 

preot din fraţii tăi, pe capul căruia s-a turnat mirul de ungere şi care este sfinţit, ca să 
se îmbrace cu veşmintele sfinte, să nu-şi descopere capul său, nici să-şi sfâşie hainele" 
(Levitic 21,10). 

5 9 în ediţia 1988 a Sfintei Scripturi versetul este: „Risipiţi au fost, dar nu s-au căit". 

avem de martori? 5 4 (64) Aţi auzit hula. Ce vi se pare vouă? Iar ei toţi au 
judecat că El este vinovat de moarte 5 5 . (65) Şi uni i au început să-L scuipe 
şi să-I acopere faţa şi să-L bată cu pumnii 5 6 şi să-I zică: Prooroceşte! Ş i 
slugile îl băteau cu palmele 5 7 . 

(14, 61b) Matei 26, 63 / Luca 22, 67 / Evrei 1, 5 (14, 62) Daniil 7,13-14 / Matei 24, 30; 26, 64 / 
Marcu 13, 26 / Luca 22, 69 / 2 Tesaloniceni 1 ,10 (14, 63) Matei 26, 65 (14, 64) Ieremia 26,11 / 

Matei 26, 65-66 (14, 65) 2 Paralipomena 18, 23 / Isaia 50, 6 / Matei 26, 67 / Luca 22, 63-64 

„Iarăşi L-a întrebat arhiereul", nu pentru ca să creadă, după ce se va 
înştiinţa, ci pentru ca să afle în vorbele Lui oarecare pricină [de osândire]. 
Şi adaugă la cuvintele „eşti Tu Hristosul" şi pe celelalte „Fiul Celui b la 
goslovit", pentru că mulţi erau „hristoşi", adică unşi, precum împăraţii şi 
arhiereii, dar nici unul dintre aceia n-a fost Fiul lui Dumnezeu, al Celui 
pururea blagoslovit şi lăudat. Iar Iisus răspunde: „Eu sunt" . [El] ştia că ei 
nu vor crede, însă răspunde, silit fiind, ca să nu poată zice [aceştia] mai pe 
urmă „că de L-am fi auzit pe El, spunând în chip arătat, am fi crezut". 
Pentru aceasta este şi mai mare osânda lor, că nici acum, după ce au auzit 
n-au crezut. Şi zice [Domnul]: „Mă veţi vedea, ca pe un Fiu al Omului , — — 
şezând de-a dreapta puterii Tatălui" - prin „Putere" aici pe Tatăl numin-
du-L - , „pentru că nu fără de trup voi veni, ci întru acest chip, ca să fie 
văzut trupul Meu de cei care l-au răstignit şi dintru aceasta să cunoască" 
(Faptele Apostolilor 1,11). 

Iar arhiereul, [,,sfâşiindu-şi hainele",] obicei iudaicesc împlineşte, căci 
evreii îşi rupeau hainele când îi întâmpina pe ei ceva greu şi de necaz 5 8 . 
Pentru aceasta şi aici îşi rupe arhiereul hainele, ca şi cum ar fi hulit Domnul 
şi mare rău s-ar fi făcut. Dar în bună vreme ar fi zis cineva pentru acestea 
cuvântul lui David: „Ruptu-s-au şi s-au u m i l i t " 5 9 (Psalm 34, 19). însă şi 
semn era acesta, măcar că acela nu înţelegea, cum că arhieria iudeilor se  
va rupe şi se va da pierzaniei. 
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Deci, după ce prin hotărârea de obşte a arhiereilor L-au osândit pe 
Dânsul, atunci slugile acoperindu-L pe El, îl loveau şi ziceau: „Prooroceşte 
cine este cel ce Te-a lovit pe T ine?" (Luca 22, 64) Câte, dar, suntem datori 
să p ă t i m i m şi noi, ca să răsplătim deopotrivă Stăpânului ! Pline [de 
spăimântare şi] de frică sunt acestea! 

14, 66-72: Şi Petru f i ind jos în curte, a venit una din slujnicele 
arhiereului , (67) şi văzându-1 pe Petru, încălzindu-se, s-a uitat la el şi a 
zis: Ş i tu erai cu I isus Nazarineanuî. (68) El însă a tăgăduit 6 0 , zicând: 
Nici nu ştiu, nici nu înţeleg ce zici. Şi a ieşit afară înaintea curţii; şi a 
cântat cocoşul. (69) Iar slujnica, văzându-1, a început iarăşi să spună celor 
de faţă că acesta este dintre ei. (70) Iar el a tăgăduit iarăşi 6 1 . Şi după 
puţin t imp, cei de faţă ziceau iarăşi lui Petru: Cu adevărat eşti dintre ei, 
căci eşti şi gali leian şi vorbirea ta se aseamănă 6 2 . (71) Iar el a început să 
se b les teme şi să se jure: Nu ştiu pe O m u l Acesta despre Care ziceţi. 
(72) Ş i îndată cocoşul a cântat a doua oară. Şi Petru şi-a adus aminte de 
cuvântul pe care i-1 spusese Iisus: înainte de a cânta de două ori cocoşul, 
de trei ori te vei lepăda de Mine . Şi a început să plângă. 

(14, 66-68) Ieremia 12, 5 / Matei 26, 69-70 / Luca 22, 56-57 / loan 18,16-17 
(14, 69-71) Matei 26, 71-74 / Luca 22, 58-60 / loan 18, 25 

(14, 72) Matei 26, 74-74 / Marcu 14, 30 / Luca 22, 60-62 / loan 18, 27 

A slăbit Petru în credinţă - măcar că mai fierbinte era - şi „se leapădă" 
de Domnul, de frică fiind turburat şi mai vârtos „s lu jnica" înfricoşându-1 
pe el. Iar Dumnezeu cu iconomie l-a slobozit să pătimească aceasta, ca să 
nu se înalţe, dar şi ca să fie lesne iertător celor ce greşesc, de la cele întâmplate 
sieşi, învăţându-se ce este sila şi neputinţa omenească. 

Şi lucru fără de însemnătate este de era aceeaşi „slujnică" cea care l-a 
vădit pe Petru, ori de era alta - că Matei zice că alta era aceasta (Matei 26, 
71), iar Marcu zice că era aceeaşi. însă acest lucru nu ne este nouă poticnire 
către adevărul Evangheliei, că au doară nu se unesc cele două Evanghelii 
întru lucrurile cele mari şi cuprinzătoare ale mântuirii noastre? Au doară 
unul a zis că S-a răstignit Domnul, iar altul, nu? Să nu fie! Deci Petru de 
frică fiind turburat şi uitând cuvântul pe care l-a zis Domnul, că „de cel ce 
se va lepăda de Mine [înaintea oamenilor] şi Eu M ă voi lepăda de el 
înaintea Tatălui M e u " (Matei 10,33; Marcu 8,38; Luca 12,9), s-a lepădat [de 

6 0 în ediţia de la 1805, în loc de „a tăgăduit", se găseşte „s-a lepădat". 
6 1 în ediţia de la 1805, în loc de „a tăgăduit iarăşi", se găseşte „iarăşi s-a lepădat". 
6 2 în ediţia de la 1805, în loc de „vorbirea ta se aseamănă", se găseşte „graiul tău 

seamănă". 
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Domnul]. Dar pocăinţa şi lacrimile iarăşi L-au împrietenit pe el cu Hristos, 
că „a început a plânge" , adică şi-a acoperit capul şi plângea, sau a început 
cu mare durere [a plânge] 6 3 . 

Iar ceea ce a zis Matei în chip acoperit „mai înainte de a cânta cocoşul" 
(Matei 26, 75), Marcu a tâlcuit „înainte de a cânta de două ori cocoşul". 
Că obişnuiesc cocoşii a cânta de multe ori la fiecare cântare, apoi oarecum 
a dormita şi iarăşi după oarecare vreme încep iarăşi a cânta. Deci ceea ce a 
zis Matei „mai înainte de a cânta cocoşul" însemnează că „mai înainte de 
a plini cocoşul strigările cele dintâi, te vei lepăda de mine de trei ori" . 

De aici sunt ruşinaţi novaţienii 6 4 care pe cei care au păcătuit după Botez 
şi după împărtăşirea cu Sfintele Taine nu-i primesc, că iată Petru şi după ce 
s-a împărtăşit cu preacuratul Trup şi Sânge şi după ce s-a lepădat, prin 
pocăinţă a fost primit. Că neajungerile [neputinţele] Sfinţilor pentru aceasta 
s-au scris, ca şi noi, dacă vreodată, din neluare aminte vom greşi, să putem 
a privi la pildele acelora şi prin pocăinţă să ne sârguim a ne îndrepta. 

6 3 [1805] Pricina şi înţelegerea acestor cuvinte este întru acest chip: în Evanghelie 
unde s-a pus în româneşte „a început", în elineşte este epiballon. Deci aici, Sfântul Teofilact 
zice cum că acest cuvânt are două înţelesuri: ori şi-a acoperit capul şi aşa plângea, ori că 
a început cu mare durere. 

w Novaţienii şi cei care le urmau în învăţături au fost lepădaţi de la trupul Bisericii 
prin hotărârea unui sinod local, iar mai apoi această hotărâre a fost confirmată şi de 
Sinoadele ecumenice. 
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CAPITOLUL 1 5 

Iisus.înaintea lui Pilat. Judecata şi osânda. Cununa de spini. 
... • Răstignirea şi înmormântarea^ 

15, 1-15: Ş i îndată dimineaţa, arhiereii, ţinând 2 sfat cu bătrânii, cu 
cărturarii şi cu tot sinedriul 3 şi legând pe Iisus, L-au dus şi L-au predat 4 

lui Pilat. (2) Şi L-a întrebat Pilat: Tu eşti regele iudeilor 5? Iar El, răspunzând, 
i-a zis: Tu zici. (3) Iar arhiereii îl învinuiau 6 de multe. (4) Iar Pilat L-a 
întrebat: Nu răspunzi nimic? Iată câte spun împotriva Ta 7. (5) Dar Iisus 
n imic n-a mai răspuns, încât Pilat se mira. (6) Iar la sărbătoarea Paştilor, le 
el ibera un întemniţat pe care-1 cereau ei. (7) Şi era unul cu numele Baraba 
închis împreună cu nişte răzvrătiţi, care în răscoală 8 săvârşiseră ucidere. 
(8) Şi mulţ imea, venind sus 9 , a început să ceară lui Pilat să le facă precum 
obişnuia pentru ei. (9) Iar Pilat le-a răspuns, zicând: Voiţi să vă el iberez 1 0 

pe regele iudeilor? (10) Fiindcă ştia că arhiereii îl dăduseră în mâna lui 
din invidie. (11) Dar arhiereii au aţâţat mulţimea ca să le elibereze mai 
degrabă pe Baraba 1 1 . (12) Iar Pilat, răspunzând iarăşi, le-a zis: Ce voi face 
deci cu Cel despre Care ziceţi că este regele iudeilor? (13) Ei iarăşi au 
strigat: Răstigneşte-L! (14) Iar Pilat le-a zis: Dar ce rău a făcut? Iar ei mai 

I în ediţia de la 1805, titlul capitolului este: „Pentru cele ce a pătimit Hristos in vremea 
lui Pilat. Pentru judecata, bătaia şi răstignirea lui Hristos. Pentru cererea trupului Domnului şi 
pentru îngroparea Lui". 

- în ediţia de la 1805, în loc de „ţinând", se găseşte „făcând". 
3 în ediţia de la 1805, în loc de „tot sinedriul", se găseşte „toată adunarea". 
4 în ediţia de la 1805, în loc de „L-au predat", se găseşte „L-au dat". 
5 în ediţia de la 1805, în versetele 2, 9 şi 12, în loc de „regele iudeilor", se găseşte 

„împăratul iudeilor". 
*" în ediţia de la 1805, în loc de „îl învinuiau", se găseşte „ÎI pârâu", 

în ediţia de la 1805, versetul 4 este: „Iar Pilat iarăşi L-a întrebat: Nimic nu răspunzi? 
Vezi câte mărturisesc asupra Ta". 

s în ediţia de la 1805, în loc de „răscoală", se găseşte „zarvă". 
9 în ediţia de la 1805, în loc de „mulţimea, venind sus", se găseşte „strigând 

norodul". 
1 0 în ediţia de la 1805, în loc de „eliberez", se găseşte „slobozesc". 
I I în ediţia de la 1805, versetele 20-31 sunt: „Că ştia că pentru pizmă L-au dat pe El 

arhiereii. Dar arhiereii au îndemnat pe norod ca mai vârtos pe Baraba să slobozească lor". 



TÂLCUIREA SFINTEI EVANGHELII DE LA MARCU Capitolul 15 185 

mult 1 2 strigau: Răstigneşte-L! (15) Şi Pilat, vrând să facă pe voia mulţ imii , 
le-a eliberat pe Baraba, iar pe Iisus, biciuindu-L, L-a dat ca să fie răstignit 1 3 . 

(15,1) Psalm 2 ,1 / Matei 27,1-2 / Luca 22, 66; 23 ,1 / loan 18, 28 / Faptele Apostolilor 3 , 1 3 
(15, 2) Matei 27,11 / Luca 23, 3 / loan 18, 33 / 1 Timotei 6 ,13 (15, 3-4) Matei 27,12-13 

(15, 5) Isaia 53, 7 / Matei 27,14 / loan 19, 9 (25, 6-10) Matei 27,15-18 / Luca 23,17-19 / 
loan 18, 33 (25,11) Matei 27, 20 / Luca 23,18 / loan 18, 40 / Faptele Apostolilor 3 ,14 

) (25, 22-251 Matei 27, 22-26 / Luca 23, 20-25 / loan 18, 39-40; 1 9 , 1 , 1 6 

„L-au dat" iudeii romanilor pe Domnul, au fost daţi şi ei de Domnul în 
mâinile romanilor. Şi se plinesc Scripturile cele ce zic: „Vai celui fără de lege! 
Că rele vor fi Iui, după lucrul mâinilor lu i " (Isaia 3, 11); şi iarăşi: „După 
lucrul mâinilor lor, dă-le lor" (Psalm 17,6); şi iarăşi: „în ce chip ai făcut, aşa 
va fi răsplătirea ta" (Avdie 1,15)1*. 

Şi întrebând Pilat „Tu eşti împăratul iudeilor?", Domnul dă răspuns 
îndoit [cu două înţelesuri]. Pentru că aceasta: „Tu zici", poate să se înţeleagă 
că „Adevărat ai zis, tu ai zis ceea ce sunt", dar poate să se înţeleagă şi aşa: „Eu 
nu zic aceasta, ci tu zici". Şi iarăşi întrebat fiind după ce „nimic" n-a răspuns, 
întru mirare l-a adus rlristos pe Pilat. Căci se minuna că ştiutor de Lege şi 
cuvântăreţ [lesne grăitor] fiind Domnul şi putând prin răspuns să surpe 
clevetirile, „nimic" nu grăia, ci răbda mai vârtos cu bărbăţie năpăstuirile. 

Insă vezi turburarea spre ucidere a iudeilor şi blândeţea lui Pilat, măcar 
că şi el vrednic este de osândire, fiindcă nu cu osârdie a stăruit pentru drep
tate! Că mulţimea striga să se răstignească, iar el cu moliciune se ispiteşte să 
răpească de la osândire pe Iisus, că pentru aceasta iarăşi întreabă: „Ce voi 
face deci cu Cel despre Care ziceţi că este împăratul iudeilor?", din toate 
părţile dându-le lor pricini de a slobozi pe Domnul nevinovat, şi pentru aceasta 
[Pilat] zăboveşte şi prelungeşte vremea Iar mai apoi de toate plecându-se 
voii acelora, a pus să fie bătut Domnul cu bici de curele împletite, ca să pară 
că de la divanul de judecată L-au luat pe El osândit. Şi L-a dat lor ca să fie 
răstignit, că voia să facă pe voia norodului, adică spre a plăcea acestuia pe cât 
ar fi cu putinţă, iar nu spre a fi bineplăcut dreptăţii şi lui Dumnezeu. 

15,16-21: Iar ostaşii L-au dus înăuntrul curţii, adică în pretoriu, şi a u 
adunat toată cohorta 1 5 . (17) Şi L-au îmbrăcat în purpură şi, împletindu-I o 

1 2 In ediţia de la 1805, în loc de „mai mult", se găseşte „mai vârtos". 
1 3 în ediţia de la 1805, versetul 15 este: „Şi Pilat, vrând să facă pe voia norodului, 

le-a slobozit lor pe Baraba, iar pe Iisus, bătându-L, L-a dat ca să se răstignească". 
" în ediţia 1988 a Sfintei Scripturi, avem: „Vai de cel rău, că răutatea este a lui şi v a 

fi judecat după faptele lui" (Isaia 3, 11); „Cum ai făcut, aşa ţi se va face; fapta ta se v a 
întoarce asupra ta" (Avdie 1, 15) 

în ediţia de la 1805, în loc de „adică în pretoriu, şi au adunat toată cohorta", se 
găseşte „ce este divan, şi au adunat toată oastea". 
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cunună de spini , I-au pus-o pe cap 1 6 . (18) Şi au început să se plece în faţa 
Lui, zicând: Bucură-Te regele iudeilor 1 7 ! (29) Şi-L băteau peste cap cu o 
trestie şi-L scuipau şi, căzând în genunchi, I se închinau. (20) Şi după ce 
L-au batjocorit , L-au dezbrăcat de purpură şi L-au îmbrăcat cu hainele 
Lui. Şi L-au dus afară 1 8 ca să-L răstignească. (22) Şi au silit pe un trecător, 
care venea din ţarină, pe Simon Cirineul, tatăl lui Alexandru şi al lui Ruf, 
ca să ducă Crucea Lui. (15,26-221Matei 27, 27-33 / Luca 23,26 / Ioan 19, 2-3 

Neamul ostăşesc pururea întru neorânduieli şi ocări îndulcindu-se 
[desfătându-se], pe cele ale sale le arăta. Că dacă iudeii, cei care mii de 
învăţături auziseră şi de multe ori faceri de bine dobândiseră, unele ca 
acestea îi făceau Lui, ce putem să zicem pentru [de] păgâni? Deci „au 
adunat toată oastea [cohorta]" - adică toată ceata - „şi L-au îmbrăcat pe 
El în porf iră" , ca pe un împărat, bătându-şi joc. Şi „cunună de s p i n i " în 
loc de coroană, iar „ trest ia" în loc de sceptru le iau aici jucăuşii diavolului. 

Şi „au s i l i t " pe oarecine să ducă Crucea Lui - măcar că alt Evanghe
list zice că Iisus „ducându-Şi Crucea, a ieşit la locul ce se cheamă al Că-
păţân i i " (Ioan 19,17). Insă amândouă s-au făcut, că până la un loc a dus El 
lemnul [Crucii], iar după ce au aflat pe altul să-1 ducă, l-au silit pe acela şi 
de aici încolo de acela a fost dusă Crucea Dar, pentru care pricină a spus 
[Evanghelistul] şi al căror feciori era tată [omul acela]? Spre mai multă 
încredinţare, căci poate încă trăia omul şi putea să spună toate cele ce s-au 
făcut pe Cruce. 

Dar şi noi să purtăm „porfiră", ceea ce este împărătească podoabă -
adică suntem datori, ca nişte împăraţi, să călcăm „peste şerpi şi peste 
scorpi i " (Luca 10, 19) şi să biruim păcatul. Căci „hristiani" [creştini] ne 
numim, adică „unş i " suntem şi noi, precum şi împăraţii sunt numiţi 
„hristoşi" sau „unşi" . Fie dar viaţa noastră nu ca de robi şi de neam 
necinstit, ci împărătească şi plină de slobozenie. Să purtăm încă şi „cunună 
de sp in i " , adică să ne nevoim a ne încununa cu viaţa cea aspră şi înfrânată 
şi nedesfătată. Să ne facem încă şi „Simon", ceea ce se tâlcuieşte „ascultare" 
şi să ridicăm Crucea lui Hristos, omorând mădularele noastre cele de pe 
pământ [patimile noastre cele trupeşti]. 

25, 22-28: Şi L-au dus la locul zis Golgota, care se tălmăceşte „locul 
Căpăţânii" . (23) Şi I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar El n-a luat. 
(24) Ş i L-au răstignit şi au împărţit între ei hainele Lui, aruncând sorţi 

1 6 în ediţia de la 1805, în acest verset, în loc de „purpură", se găseşte „porfiră". 
1 7 în ediţia de la 1805, în loc de „regele iudeilor", se găseşte „împăratul iudeilor". 
1 8 în ediţia de la 1805, în loc de „L-au dus afară", se găseşte „L-au dus pe El". 
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pentru ele, care ce să ia. (25) Iar când L-au răstignit, era ceasul al treilea. 
(26) Şi vina Lui era scrisă deasupra: Regele iudeilor 1 9 . (27) Ş i împreună cu 
El au răstignit doi tâlhari: unul de-a dreapta şi altul de-a stânga Lui. (28) 
Şi s-a împlinit Scriptura care zice: Cu cei fără de lege a fost socotit. 

(15,22) Matei 27,33 / Luca 23,33 /loan 19,17/ Evrei 13,12 (25, 23) Psalm 68,25/ 
Plângeri 3,19 / Matei 27,34 / loan 19,28 (25,24) Psalm 21,20 / Matei 27,35 / 

Luca 19, 23-34 (25, 25-27) Matei 27,37-38 / Luca 23,32-33,38 (25,28) Isaia 53,12 / Luca 22,37 

De la Sfinţii Părinţi a ajuns până la noi o predanie care zice că A d a m 
acolo a fost îngropat. Deci Domnul, Cel Care vindecă şi căderea, dar şi 
moartea lui Adam, acolo Se răstigneşte, ca unde a fost începătura morţii, 
acolo să fie şi stricarea morţii 2 0 . 

Şi Ii dau Lui „să bea vin amestecat cu smirnă" , iar smirna prea amară 
este; însă bătându-şi ei joc, unele ca acestea îi dădeau Domnului [să bea] . 
Iar alt Evanghelist zice că „oţet cu f iere" (Matei 27,34) s-a adus lui Iisus, iar 
altul altceva pomeneşte că s-a adus 2 1 . Dar nici o împotrivire nu este între 
aceştia, că neorânduială fiind, unii unele aduceau, alţii altele. De pildă unul 
aducea „oţet cu f iere" , iar altul „vin amestecat cu smirnă" şi, poate, încă şi 
vinul era oţetit şi smirna amară. Şi de aici se unesc între ei şi cel ce zice „vin 
amestecat cu smirnă" , şi cel ce zice „oţet cu f iere" ; că vinul era „oţet" şi 
smirna „fiere", acela pentru că era oţetit, iar aceasta pentru că era amară. 

Dar nici cel care zice că „I-au dat Lui să bea [vin amestecat cu smirnă] , 
iar El n-a luat" nu se împotriveşte celui ce zice „şi gustând, nu a voit să 
b e a " (Matei 27,34), căci cu adevărat când s-a zis că „n-a luat" , s-a arătat că 
n-a băut. 

Au pus încă şi sorţi pe hainele Lui (Matei 27, 35; Luca 23, 34; loan 19, 
24); şi aceasta au făcut-o ei spre luarea în râs, ca şi cum ar fi împărţit nişte 
haine ale vreunui împărat, măcar că acele haine erau cu totul de rând. 

Au scris încă şi titlu, adică pricina pentru care S-a răstignit: „împăratul 
iudeilor", ca şi prin aceasta să batjocorească slava Lui ca şi cum Domnul 
ar fi fost potrivnic şi S-ar fi propovăduit pe Sine împărat - şi ca tuturor 
celor care vor trece [pe lângă locul Crucii], să nu li se facă milă de El, ci 
mai vârtos să strige asupra Lui ca şi asupra unui răpitor de împărăţie. 

Dar cum Marcu zice că S-a răstignit Domnul în „ceasul al t re i lea" , iar 
Matei, că în „ceasul al şaselea" (27, 45) s-a făcut întunericul? La acesta 

1 9 în ediţia de la 1805, în loc de „regele iudeilor", se găseşte „împăratul iudeilor". 
2 0 „Căci, precum în Adam toţi mor, aşa şi în Hristos toţi vor învia" (1 Corinteni 4,22). 
2 1 Sfântul Evanghelist Luca spune numai: „aducându-I oţet" (23, 36), iar Sfântul 

loan Teologul: „punând în vârful unei trestii de isop, un burete înmuiat în oţet, l-au 
dus la gura Lui" (19, 29). Pentru aducerea oţetului pomeneşte şi Sfântul Marcu (15, 36). 
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răspundem că în „ceasul al treilea" S-a răstignit Domnul, iar întunericul 
a început a se face de la „ceasul al şaselea" până la „ceasul al nouălea" . 

Şi împreună cu tâlharii este răstignit [Domnul], ca oamenii să ia rea 
socoteală pentru Dânsul, cum că şi El a fost făcător de rele. Iar aceasta cu 
iconomie s-a făcut [săvârşit], că se plineşte proorocia care zice: „Cu cei 
fără de lege S-a socot i t " 2 2 (Isaia 53, 12). 

încă şi întru alt chip [să înţelegi]: semn sunt cei „doi tâlhari" ai celor 
două noroade, al celui iudaicesc şi al celui păgânesc, fiindcă neamul cel 
păgânesc a călcat legea cea firească, iar cel iudaicesc a călcat-o şi pe aceasta 
şi pe cea scrisă pe care i-a dat-o Dumnezeu lui. Dar neamul păgânesc [este 
însemnat prin] binecunoscătorul-de-Dumnezeu tâlhar, pe când cel iudaicesc 
[se adevereşte] până în sfârşit [ca neam] hulitor. Iar „în mij locul" celor doi 
tâlhari este răstignit Domnul (loan 19, 18), pentru că El este „Piatra" cea 
care ne uneşte pe noi 2 3 . 

15,29-32: Iar cei ce treceau pe acolo îl huleau, clătinându-şi capetele 
şi z icând: Huu! Cel Care dărâmi 2 4 templul şi în trei zile îl zideşti. (30) 
Mântuieş te-Te pe Tine însuţi , coborându-Te 2 5 de pe Cruce! (31) De ase
menea şi arhiereii, batjocorindu-L între ei, împreună cu cărturarii, ziceau: 
Pe alţii a mântuit , dar pe S ine nu poate să Se mântuiască! (32) Hristos, 
regele lui Israil , să Se coboare 2 6 de pe Cruce, ca să vedem şi să credem. 
Şi cei împreună răstigniţi cu El îl ocărau. 

(25, 29) Psalm 21, 7-9 / Plângeri 2,14-15 / Matei 26, 61; 27, 39-40 / 
Marcu 14, 58 / loan 2, 19 (25, 30-52) Matei 27,40-44 / Luca 23, 35-43 

Şi zice [Evanghelistul] că şi „cei ce treceau" pe cale şi aceia „îl huleau" 
pe Domnul, batjocorindu-L ca pe un înşelător. Asemenea şi arhiereii ziceau: 
„Pe alţii a mântuit, pe Sine nu poate să Se mântuiască!" Iar aceasta o ziceau 
ei, bătându-şi joc de minunile Lui şi luându-le în râs, ca şi cum toate după 
nălucire ar fi fost făcute. Căci făcând [Domnul] minuni, pe mulţi îi mântuia. 
Iar diavolul îi îndemna pe ei să zică: „Pogoară-Te de pe Cruce!", căci 
cunoscând începătorul răutăţii că mântuirea prin Cruce va să se facă, pentru 
aceasta iarăşi îl ispitea pe Domnul, ca, de Se va pogorî de pe Cruce, să se 

2 2 în ediţia 1988 a Sfintei Scripturi, aici avem: „Cu cei făcători de rele a fost numărat" 
(Isaia 53, 12). 

2 3 Vezi şi Psalm 117, 22-23; Isaia 28,16; Zaharia 3, 9; Matei 21,42; Marcu 12,10; luca 14, 
24; 20, 17; Faptele Apostolilor 4, 11; Efeseni 2, 20; 1 Petru 2, 4, 6-7. 

2 4 în ediţia de la 1805, în loc de „dărâmi", se găseşte „strici". 
2 ' în ediţia de la 1805, în loc de „coborându-Te", se găseşte „şi pogoară-Te". 
2 h In ediţia de la 1805, în loc de „regele lui Israil, să Se coboare", se găseşte „împă

ratul lui Israil, pogoare-Se". 
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adeverească [oamenilor] cum că El nu este Fiu al Lui Dumnezeu şi aşa să se 
surpe mântuirea cea [care s-a săvârşit] prin Cruce. Dar Acela şi Fiu al lui 
Dumnezeu era cu adevărat şi pentru aceasta mai vârtos nu S-a pogorât; că 
de ar fi voit să Se pogoare, nici nu S-ar fi suit dintru început. Drept aceea, 
ştiind că aşa va fi [se va lucra] mântuirea oamenilor, Hristos a răbdat şi a Se 
răstigni şi toate celelalte a pătimi şi a-Şi săvârşi lucrul Său. 

Şi cei ce erau „împreună răstigniţi" cu Dânsul „îl ocărau" amândoi întru 
început, apoi unul L-a cunoscut pe El că este nevinovat, precum Luca spune, 
şi mai vârtos şi pe celălalt tâlhar îl certa pentru că huleşte 2 7 (Luca 23,40-41). 

15, 33-37: Iar când a fost ceasul al şaselea, întuneric s-a făcut peste 
tot pământul până la ceasul al nouălea. (34) Ş i la al nouălea ceas, a stri
gat Iisus cu glas mare: Eloi, Eloi, lama sabahtani? , care se tălmăceşte: 
Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce M-ai părăsi t 2 8 ? (35) Iar unii 
din cei ce stăteau acolo, auzind, ziceau: Iată, î l strigă pe I l ie . (36) Ş i , 
alergând, unul a înmuiat un burete în oţet, l-a pus într-o trestie şi I-a dat 
să bea 2 9 , zicând: Lăsaţi să vedem dacă vine Ilie ca să-L coboare 3 0 . (37) Iar 
Iisus, scoţând un strigăt mare 3 1 , Şi-a dat duhul . 

(15,33) Matei 27,45 / Luca 23,44 (15,34) Psalm 21,1 / Matei 27,46 (15,35) Matei 27,47 
J15,36) Psalm 68,25 / Matei 27,48 / Ioan 19, 29 (15, 37) Matei 27,50 / Luca 23,46 / Ioan 19,30 

„întuneric s-a făcut" nu doar într-un singur loc, ci „peste tot pământul" . 
Şi de ar fi fost vremea întunecării Soarelui [eclipsă], ar fi putut zice cineva 
că firească a fost patima, dar acum de paisprezece zile era lumina Lunii, 
când cu neputinţă este a se face întunecare firească a Soarelui 3 2 . 

Şi strigă Domnul evreieşte cuvântul cel proorocesc 3 3 (Psalm 21, 1), 
arătând că şi până la suflarea cea mai de pe urmă, la cinste le are pe cele 
evreieşti. Iar spunând „Pentru ce M-ai lăsat?" , o zice ca despre faţa firii 
celei omeneşti, ca şi cum ar fi zis: „O, Dumnezeule, pentru ce m-ai lăsat 
pe mine, omul?" , dar şi pentru ca să ştim că are nevoie de Dumnezeu cel 
care îşi ia Crucea şi se răstigneşte pentru Domnul. Pentru că noi, oamenii, 

2 7 După Sfânta Tradiţie, acest tâlhar care s-a pocăit se numeşte Dismas. 
2 8 In ediţia de la 1805, în loc de „de ce M-ai părăsit", se găseşte „pentru ce M-ai lăsat". 
2 9 în ediţia de la 1805, în loc de „I-a dat să bea", se găseşte „L-au adăpat pe El". 
3 0 In ediţia de Ia 1805, în Ioc de „coboare", se găseşte „pogoare". 
3 1 în ediţia de la 1805, în loc de „scoţând un strigăt mare", se găseşte „slobozind 

glas mare". 
3 2 Calculul astronomic adevereşte că nu era cu putinţă formarea eclipsei în acest 

moment al calendarului. 
3 3 „Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, ia aminte la mine, pentru ce m-ai părăsit?" 

(Psalm 21,1). 



190 Capitolul 15 SFÂNTUL TEOFILACT ARHIEPISCOPUL BULGARIEI 

eram lăsaţi [lepădaţi], însă Mântuitorul niciodată n-a fost părăsit de Tatăl. 
Că auzi-L pe Dânsul ce zice: „Nu sunt singur, pentru că Tatăl Meu cu 
M i n e e s t e " (loan 16, 32). Sau şi pentru evrei zice [Domnul] aceasta, ca Cel 
Care şi El însuşi evreu era după trup: „Pentru ce pe mine, adică pe norodul 
cel evreiesc, m-ai părăsit, ca să răstignească pe Fiul Tău?" Că precum ne-am 
obişnuit a zice „Dumnezeu S-a îmbrăcat cu mine" în loc de: „cu firea 
o m e n e a s c ă " 3 4 , aşa şi aicea prin: „M-ai lăsat [părăsit]", să înţelegi: „pe firea 
Mea cea omenească sau pe norodul Meu cel iudaicesc". 

Şi alergând unul „L-a adăpat" pe El cu „oţet", ca mai degrabă să-L 
omoare pe El iuţimea oţetului. 

Iar Iisus, strigând cu „glas mare, Şi-a dat duhul" , ca şi cum ar fi chemat 
la Sine moartea ca un Stăpân şi cu stăpânire a murit. 

Iar ce glas a fost acela, a arătat Luca: „Părinte, în mâinile Tale încredinţez 
duhul M e u " (Luca 23,46). Că şi aceasta ne-a isprăvit [rânduit] nouă Domnul, 
adică în mâinile lui Dumnezeu a se sui duhurile Sfinţilor. Că mai înainte 
sufletele tuturor în iad erau ţinute, până ce a venit Cel Care a propovăduit 
celor robiţi slobozire. 

15,38-41: Ş i catapeteasma templului s-a rupt în două, de sus până jos. 
(39) Iar sutaşul care stătea în faţa Lui, văzând că astfel Şi-a dat duhul 3 5 , a zis: 
Cu adevărat Omul acesta era Fiul lui Dumnezeu! (40) Şi erau şi femei care 
priveau de departe; între ele: Măria Magdalena, Măria, mama lui Iacov cel 
Mic şi a lui Iosi, şi Salomeea, (41) care, pe când era El în Galileea, mergeau 
după El şi î i slujeau, şi multe altele care se suiseră cu El la Ierusalim. 

(15, 38-41) Matei 27, 51-56 / Luca 23,47-49 / loan 19, 25 

„S-a rupt catapeteasma" , arătând Dumnezeu că darul Duhului s-a 
depărtat de la templu şi cum că Sfânta Sfintelor de toţi va fi văzută şi 
călcată, ceea ce s-a şi făcut după ce au intrat romanii [în templu]. [Acesta 
mai arată] cum că plânge şi templul şi după obiceiul iudeilor de a-şi rupe 
hainele, aşa şi templul, ca şi cum ar fi fost însufleţit, a arătat pe Ziditorul 
Cel Care pătimea, rupându-şi haina sa [catapeteasma]. 

încă şi alt lucru se arată dintru aceasta: trupul acesta este „catape
teasmă a templului " [bisericii] nostru, adică a minţii; deci puterea trupului 
pe care o avem asupra duhului s-a rupt cu Patimile lui Hristos, „de sus 

M întru acelaşi chip, auzim şi în rostirea cântării bisericeşti: „Câţi în Hristos v-aţi 
botezat, în Hristos v-aţi şi îmbrăcat". 

3 5 în ediţia de la 1805, în loc de „în faţa Lui, văzând că astfel Şi-a dat duhul", se 
găseşte „în preajma Lui, văzând că aşa strigând Şi-a dat duhul". 
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până j o s " - adică de la Adam până şi la cei mai de pe urmă oameni. Pentru 
că Adam s-a sfinţit cu Patimile lui Hristos şi trupul aceluia nu va mai fi 
blestemat, nici supus stricăciunii, ci cu nestricăciune am fost cinstiţi toţi 3 6 . 

Şi văzând sutaşul că aşa cu stăpânire Şi-a dat [Domnul] duhul, s-a 
minunat şi a mărturisit pe Hristos [zicând: „Cu adevărat O m u l acesta era 
Fiul lui Dumnezeu!" ] 

însă vezi şi rânduiala împotrivă întoarsă: iudeii omoară, păgânul 
mărturiseşte; ucenicii fug, femeile rămân. Că erau şi femei între care era 
„Măria Magdalena" şi „Măria, mama lui Iacov şi a lui Ios i " , iar aceasta 
era Născătoarea de Dumnezeu, care fiind logodită cu Iosif, era „ m a m ă " şi 
a fiilor lui Iosif, anume „mamă" a lui Iacov şi a lui Iosi. Deci este numită 
„mamă" a lor în loc de „vitregă", precum i se zice şi „ f e m e i e " a lui Iosif, 
în loc de „logodnică" (Matei 1,20,24). Iar „Sa lomeea" era m a m a fiilor lui 
Zevedeu; dar mai erau multe alte femei, însă numai pe cele mai însemnate 
le-a pomenit [Evanghelistul] după numele lor. 

15, 42-47: Şi făcându-se seară, fiindcă era vineri, care este înaintea 
sâmbetei, (43) şi venind Iosif cel din Arimateea, sfetnic ales, care aştepta şi el 
împărăţia lui Dumnezeu 3 7 , şi, îndrăznind, a intrat la Pilat şi a cerut trupul lui 
Iisus. (44) Iar Pilat s-a mirat că a şi murit 3 8 şi, chemând pe sutaş, l-a întrebat 
dacă a murit de mult. (45) Şi aflând de la sutaş, a dăruit lui Iosif trupul. (46) Şi 
Iosif, cumpărând giulgiu şi coborându-L de pe Cruce, L-a înfăşurat în giulgiu 
şi L-a pus într-un mormânt care era săpat în stâncă 3 9, şi a prăvălit o piatră la 
uşa 4 0 mormântului. (47) Iar Măria Magdalena şi Măria, mama lui Iosi, priveau 
unde L-au pUS. (35,42-43) Matei 27, 57-58 / Luca 23, 50-52 / loan 19, 38 

(35,44-45) Matei 27,58 / loan 19,38 (35,46-47) Matei 27,59-61 / Luca 23,53-55 / loan 19,40-42 

3 6 „Precum prin greşeala unuia a venit osânda pentru toţi oamenii, aşa şi prin îndreptarea 
adusă de Unul a venit, pentru toţi oamenii, îndreptarea care dă viaţă; căci precum prin 
neascultarea unui om s-au făcut păcătoşi cei mulţi, tot aşa prin ascultarea Unuia se vor face 
drepţi cei mulţi" (Romani 5, 18-19). „Căci trebuie ca acest trup stricăcios să se îmbrace în 
nestricăciune şi acest [trup] muritor să se îmbrace în nemurire. Iar când acest [trup] stricăcios 
se va îmbrăca în nestricăciune şi acest [trup] muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci va fi 
cuvântul care este scris: «Moartea a fost înghiţită de biruinţă. Unde îţi este, moarte, biruinţa 
ta? Unde îţi este, moarte, boldul tău?»" (1 Corinteni 15,53-55). 

3 ' In ediţia de la 1805, în loc de „sfetnic ales, care aştepta şi el împărăţia lui Dumnezeu", 
se găseşte „sfetnic cu bun chip, care şi acela era aşteptând împărăţia lui Dumnezeu". 

3 8 în ediţia de la 1805, în loc de „s-a mirat că a şi murit", se găseşte „s-a mirat cum 
de a murit aşa degrab". 

3 ' în ediţia de la 1805, în loc de „stâncă", se găseşte „piatră". 
4 0 în ediţia de la 1805, în loc de „la uşa", se găseşte „pe uşa". 
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Fericitul Iosif, slujind încă Legii, pe Hristos L-a cunoscut că este 
Dumnezeu; pentru aceasta îndrăzneşte îndrăzneală lăudată, că nu a cu
getat: „sunt bogat şi voi cădea din bogăţie, de voi cere trupul Celui Care a 
fost osândit pentru răpirea de împărăţie şi voi fi clevetit de iudei". Nimic 
dintru acestea n-a zis întru sine, ci toate socotindu-le în al doilea rând şi 
trecându-le cu vederea, a cerut spre a fi îngropat trupul Celui Ce s-a [a 
fost] osândit. 

„Iar Pilat s-a mirat că a murit aşa degrabă", că socotea că va suferi El 
mai mult , precum [a fost cu] tâlharii. Şi a întrebat şi pe sutaş „dacă a murit 
de m u l t " . 

Deci Iosif, luând trupul, a cumpărat şi giulgiu şi pogorându-L pe El de 
pe Cruce, L-a înfăşurat cu giulgiul, pe Cel cinstit cu cinste îngropându-L; că 
ucenic era şi el al lui Hristos şi ştia cum se cuvine a cinsti pe Stăpânul. Şi 
„cu b u n c h i p " era el, adică cinstit, cucernic, fără de prihană; iar „sfetnic" 
era el, adică dregător cu slujbă şi însemnătate obştească, fiind silit prin 
slujba lui a cerceta pricinile cetăţii. Şi multora, de multe ori le-au venit 
asupră-le primejdii dintru această dregătorie, din pricina răutăţilor din 
cetate. Să audă deci bogaţii şi cei ce se îndeletnicesc la lucrurile cele de 
obşte ale norodului, cum pe Iosif cu nimic nu l-a împiedicat [întors] dinspre 
fapta cea bună dregătoria sfetniciei. Iar „Iosi f " se tâlcuieşte „adăugire", 
iar „Ar imateea" , „ţinând pe Acela". 

O, deci, facă-se ca şi noi, ca „Iosif din Arimateea" să fim, pururea 
adăugând la drumul faptei celei bune întru a ţine pe Acela - adică pe Cel 
cu adevărat bun! Să luăm încă şi Trupul lui Iisus prin împărtăşire şi să-L 
punem pe El în „mormânt săpat în piatră" - adică în suflet ce ţine minte 
şi nu uită pe Dumnezeu. încă fie sufletul acela „săpat în piatră", adică de 
la Hristos - Care este „Piatra" - având întemeiere (Faptele Apostolilor 4, 
10-11; Efeseni 2,20; 1 Petru 2,4). Şi să-L înfăşurăm pe El „în giulgiu", adică 
să-L primim pe El în trup curat, că oarecum giulgiu şi haină a sufletului 
este trupul nostru. Deci se cuvine nu numai în suflet curat să primim 
Dumnezeiescul Trup al Domnului, ci şi în trup curat şi să-L înfăşurăm pe 
El 4 1 - adică să-L întoarcem şi să-L strângem, iar nu să-L întindem, pentru 
că Taina este strânsă [înfăşurată] şi ascunsă, iar nu întinsă [arătată]. 

„Să-L înfăşurăm pe El" şi nu „să-1 înfăşurăm pe el", după cum adevereşte mărturia 
Bisericii: „Omorât ai fost, dar nu Te-ai despărţit, Cuvinte, de trupul pe care l-ai luat; că 
de s-a şi stricat templul Tău în vremea Patimii, şi aşa unul era Ipostasul Dumnezeirii 
şi al trupului Tău; că în amânouă, Unul eşti, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu 
şi om" (Cântarea a Vl-a din Canonul Sâmbetei celei Mari). 
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învierea Domnului. Trei arătări. Porunca Botezului, 
înălţarea la Cer1 

16,1-8: Şi după ce a trecut ziua sâmbetei 2 , Măria Magdalena , Măria , 
mama lui Iacov, şi Salomeea au cumpărat miresme, ca să vină să-L ungă. 
(2) Şi dis-de-dimineaţă, în prima zi a săptămânii [ D u m i n i c ă ] 3 , pe când 
răsărea soarele, au venit la mormânt. (3) Şi ziceau între ele: C ine ne va 
prăvăli nouă piatra de la uşa 4 mormântului? (4) Dar , r idicându-şi ochi i , 
au văzut că piatra fusese răsturnată; căci era foarte mare 5 . (5) Ş i , intrând 
în mormânt, au văzut un tânăr şezând în partea dreaptă 6 , îmbrăcat în 
veşmânt alb, şi s-au spăimântat. (6) Iar el le-a zis: N u vă înspăimântaţ i ! 

1 In ediţia de la 1805, titlul capitolului este: „Pentru învierea lui Hristos. Cărora după 
hs,:erea 5-a arătat Domnul. Cum a poruncit Apostolilor propovăduirea Evangheliei". 

2 în ediţia de la 1805, în loc de „după ce a trecut ziua sâmbetei", se găseşte „dacă a 
trecut sâmbăta". 

1 în ediţia de Ia 1805, în loc de „Şi dis-de-dimineaţă, în prima zi a săptămânii 
[Duminică]", se găseşte „Şi foarte de dimineaţă, întru una din sâmbete". Vezi şi tâlcuirea 
de la Matei 2S, 1. Denumirea de „sâmbătă", ca şi cea de „săptămână", legată de ea, au 
rămas în Noul Testament ca un ebraism, sau ca un fel de exprimare evreiască, fel care nu 
corespunde modului nostru de gândire şi exprimare. Trebuie ştiut că evreii nu cunoşteau 
sau nu foloseau „săptămâna planetară", cu denumirea zilelor săptămânii după zei, cum 
o aveau romanii: Luna, Marte, Mercur, Jupiter, Venus, Saturn şi Ziua Soarelui. Ci iudeii, 
ca şi elinii (grecii), numărau zilele săptămânii, zicând: „prima zi a sâmbetei (sau a 
săptămânii)", „a doua zi a sâmbetei (sau a săptămânii)"... iar a şaptea se numea „sabat". 
Acesta era un fel greoi de exprimare a zilelor. De aceea, treptat, au adoptat şi creştinii -
după romani - numirile zilelor, încât la început, Ziua Domnului era numită „Ziua 
Soarelui", până când s-a creat expresia „Dies-Dominica", numire care traducea expresia 
grecească „Kiriaki imera" - Duminica, „Ziua Domnească" sau „Ziua Domnului". Aşa se 
explică de ce ziua în care a înviat Domnul Hristos este numită când „una a sâmbetelor" 
sau „ziua întâi, prima a săptămânii" (Matei 28, 1; Marcu 16, 2, 9; loan 20, 1, 19), adică 
Duminica, când „prima zi de după sâmbătă" (Luca 24, 1) - după Dicţionarul Noului 
Testament, ed. IBMBOR, Bucureşti, 1995, p. 451. 

4 în ediţia de la 1805, în loc de „de la uşa", se găseşte „de pe uşa". 
5 în ediţia de la 1805, versetul 4 este: „Şi căutând au văzut piatra prăvălită, căci era 

mare foarte". 
h în ediţia de la 1805, în loc de „în partea dreaptă", se găseşte „de-a dreapta". 
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Căutaţi pe I i sus Nazarineanul , Cel răstignit? A înviat! 7 Nu este aici. Iată 
locul unde L-au pus. (7) Dar mergeţi şi spuneţi ucenicilor Lui şi lui Petru 
că va merge în Gal i leea , mai înainte de voi; acolo îl veţi vedea, după 
cum v-a spus . (8) Ş i ieşind, au fugit de la mormânt, că erau cuprinse de 
frică şi de u i m i r e 8 , şi nimănui nimic n-au spus, căci se temeau. 

(16,1-2) Matei 28,1 / Luca 23, 56; 24,1 / Ioan 20,1 (16,3-4) Luca 24,2 / Ioan 20,1 
(16, 5) Matei 28,2-4 / Luca 24,3-5 / Ioan 20,11-12 (16, 6) Matei 28, 5-6 / Luca 24,5-6 

(16,7) Matei 26, 7,32; 28,7 / Marcu 14,28 / Luca 24, 6-7 / Ioan 21,1 (16,8) Matei 28,8 / Luca 24,9 

Necugetând femeile nimic mare ori vrednic de Dumnezeirea lui Iisus, 
şedeau lângă mormânt . Şi miruri cumpără [femeile] spre a unge trupul 
după obiceiul iudeilor, pentru a fi trupul bine mirositor şi pentru a nu 
suferi împuţiciune din pricina stricăciunii; căci mirurile, având [oarecare] 
putere de a usca şi sorbi umezeala trupului, neputred îl păzesc pe el. Unele 
ca acestea socoteau [cugetau] femeile. 

Şi „foarte de dimineaţă" - la Matei 28 zicându-se aceasta prin cuvintele 
„sâmbăta târziu", iar la Luca 24 prin „mânecare adâncă" - , „întru una din 
s â m b e t e " - adică întru cea dintâi din zilele săptămânii, pentru că „sâmbete" 
erau numite zilele săptămânii, iar „una" era numită cea dintâi dintre ele - , 
sculându-se au venit la mormânt şi se întrebau între ele: „Cine ne va prăvăli 
piatra". Iar în vremea în care au cugetat ele acestea, un înger a prăvălit piatra 
femeile nesimţind nimic, lucru pe care şi Matei îl zice, cum că după ce au 
venit femeile, un înger „a prăvălit piatra" (Matei 28,2). Iar Marcu a trecut sub 
tăcere acest lucru, fiindcă a spus Matei de cine a fost prăvălită piatra 

Iar de zice Matei că îngerul „şedea" pe piatră (Matei 28,2), iar Marcu 
zice că femeile l-au văzut pe înger după ce „au intrat în mormânt" , 
înlăuntru şezând, nu se cuvine a te turbura, căci este cu putinţă ca pe cel 
pe care l-au văzut şezând afară pe piatră (precum zice Matei), tot pe acesta 
este cu putinţă să-1 fi văzut iarăşi înlăuntru în mormânt, apucând el mai 
înainte de femei, şi intrând. Iar unii zic că altele au fost femeile cele de la 
Matei şi altele cele de la Marcu şi cum că Măria Magdalena cu toate mergea, 
fierbinte fiind şi înfocată cu osârdia. Deci, cel ce s-a arătat a zis femeilor: 
„Nu vă înspăimântaţ i ! " , căci el le izbăveşte mai întâi pe ele de temere, iar 
apoi şi învierea le-o binevesteşte. Şi „răstignit" îl numeşte pe El, că nu se 
ruşinează de Cruce, fiind aceasta mântuirea oamenilor şi capul [tuturor] 
bunătăţilor. „S-a sculat !" [,,A înviat!"] „De unde este arătată aceasta? Că 
n u este aici! Şi voiţi a vă încredinţa? Iată locul unde L-au pus pe El !" Şi, cu 
adevărat, pentru aceasta a ridicat îngerul piatra, ca să arate locul. 

7 în ediţia de la 1805, în loc de „A înviat!", se găseşte „S-a sculat!" 
8 In ediţia de la 1805, în loc de „de frică şi de uimire", se găseşte „de cutremur şi de spaimă". 
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9 în ediţia de la 1805, în loc de „Şi înviind, dimineaţa, în ziua cea dintâi a săptămânii 
[Duminică]", se găseşte „Iar după ce a înviat Iisus, dimineaţa, în ziua cea dintâi a sâmbetei". 

„Dar mergeţi şi spuneţi ucenicilor Lui şi lui Petru" . Pe Petru îl deo
sebeşte de ucenici ca pe un verhovnic - cu mai multă cinste numindu-1 pe 
el osebit de aceia - , sau fiindcă Petru s-a lepădat? De ar fi venit şi ar fi zis 
femeile: „Ni s-a poruncit să spunem ucenicilor", Petru ar fi zis [răspuns]: 
„Eu m-am lepădat, de acum nu mai sunt ucenic al Lui, căci M-a lepădat 
[şi El] pe mine, m-a urât [Domnul]"; deci, pentru aceasta adaugă: „şi lui 
Petru", ca să nu se smintească Petru, ca unul ce de acea chemare nu s-a 
învrednicit, fiindcă s-a lepădat şi pentru aceasta nici împreună cu ucenicii 
a se rândui n-a fost vrednic. 

Iar „în Ga l i l eea" îi trimite pe ei ca să îi scape de turburare şi de multa 
frică din partea iudeilor. 

Iar pe femei le-a cuprins multă frică şi spaimă din pricina vederii înge
rului şi pentru înfricoşata înviere. Şi pentru aceasta „nimănui n imic n-au 
spus", fiindcă se temeau de iudei; sau erau ţinute din pricina fricii care le 
cuprinsese la înfricoşătoarea vedere [a îngerului] şi mintea le era turburată 
şi de aceea „nimănui nimic n-au spus", uitând şi cele ce au auzit. 

16, 9-14: Ş i învi ind , dimineaţa, în ziua cea dintâ i a s ă p t ă m â n i i 
[Duminică] 9 El S-a arătat întâi Măriei Magdalena, din care scosese şapte 
demoni. (10) Aceea, mergând, a vestit pe cei ce fuseseră cu El şi care se 
tânguiau şi plângeau. ( I I ) Şi ei, auzind că este viu şi că a fost văzut de 
ea, n-au crezut. (12) După aceea, S-a arătat în alt chip , la doi dintre ei, 
care mergeau la o ţarină. (13) Şi aceia, mergând, au vestit celorlalţ i , dar 
nici pe ei nu i-au crezut. (14) La urmă, pe când cei unsprezece şedeau la 
masă, li S-a arătat şi I-a mustrat pentru necredinţa şi împietr irea inimii 
lor, căci n-au crezut pe cei ce-L văzuseră înviat. 

(16, 9) Matei 28,9 / Luca 8, 2 / loan 20,11-14 (16,10) Luca 24,10, 22 / loan 20,18 
(16,11-13) Luca 24,11-13,33, 35 (16,14) Luca 26, 36-41 / loan 20,19 / 1 Corinteni 15, 5-7 

„Iar după ce a înviat I i sus" - aici pune virgula, apoi zi „dimineaţa, în 
ziua cea dintâi a sâmbetei , El S-a arătat întâi Mărie i M a g d a l e n a " , că nu 
zice că a înviat „dimineaţa" - pentru că cine a văzut când a înviat? - dar 
S-a arătat dimineaţă în ziua Duminicii (pentru că aceasta este cea dintâi a 
sâmbetei, adică a săptămânii, pe care mai sus am numit -o „una din 
sâmbete") Măriei Magdalena, dintru care scosese „şapte d e m o n i " , adică 
mulţi. Căci obişnuieşte Scriptura ca numărul „şapte" în loc de „multe" 
sau „mulţi" a-1 socoti, precum se vede: „Cea stearpă va naşte de şapte 
or i " (1 Regi 2,5) sau când zice „şapte demoni" , numindu-i aşa pe cei care 
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sunt împotriva celor şapte duhuri ale faptei celei bune: duhul netemerii, 
duhul nepriceperii, duhul necunoştinţei, duhul minciunii şi câţi alţii sunt 
potrivnici ai darurilor Duhului Sfânt (Isaia 11, 2-3). 

Iar „după aceea, S-a arătat întru alt chip, la doi dintre ei", iar pentru 
aceştia şi Luca spune (Luca 24, 15-16, 31). „Şi aceia, mergând, au vestit 
celorlalţi, dar nici pe ei nu i-au crezut". Dar cum zice Luca că după ce „s-au 
întors" aceia [din Emaus în Ierusalim] „au aflat adunaţi pe cei unsprezece" 
care „ziceau că S-a sculat [a înviat] Domnul" (Luca 24,33-34), iar Marcu zice 
aici că nici pe cei care veneau de la ţarină „nu i-au crezut"? Zicem aşadar, că 
acest cuvânt ce spune: „au vestit celorlalţi" nu pentru cei unsprezece Apostoli 
e zis, ci pentru alţii oarecare, căci pe aceia i-a numit „ceilalţi" [„celorlalţi"], 
de vreme ce „cei unsprezece" L-au văzut pe El întru aceeaşi zi, în care L-au 
văzut şi cei care s-au întors de la ţarină [din Emaus] şi i-a aflat pe ei [pe cei 
unsprezece] zicând: „S-a sculat [a înviat] Domnul" (Luca 24,34). 

16,15-20: Şi le-a zis: Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia 
la toată făptura 1 0 . (16) Cel ce va crede şi se va boteza se va mântui; iar cel ce 
nu va crede se va osândi. (17) Iar celor ce vor crede, le vor urma aceste 
semne: în numele Meu, demoni vor izgoni 1 1 , în limbi noi vor grăi, (18) şerpi 
vor lua în mână şi chiar ceva dătător de moarte de vor bea, nu-i va vătăma, 
peste cei bolnavi îşi vor pune mâinile şi se vor face sănătoşi 1 2. (19) Deci 
Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălţat la Cer şi a şezut de-a dreapta 
lui Dumnezeu. (20) Iar ei, plecând, au propovăduit pretutindeni şi Domnul 
lucra cu ei şi întărea cuvântul, prin semnele care urmau. Amin 1 3 . 

(16,15) Isaia 2,3; 52,10 / Matei 28,19 / Ioan 15,16 / Coloseni 1, Ti (16,16) Ioan 3,15-18,36; 12,48 / 
Faptele Apostolilor 2,38; 16,30-31 / Romani 10,9 /1 Petru 3,21 (16,17) Luca 10,17 / 

Faptele Apostolilor 2,4; 5,16; 8,7; 10,46; 16,18; 19,6,12 /1 Corinteni 12,10 
(16, ÎS) Luca 9,6; 10,19; 13,13 /Faptele Apostolilor 28, 3-5, 8 / Iacov 5,14 

(16, 19) Psalm 109,1 / Luca 24,51 / Faptele Apostolilor 1,9 / Efeseni 1,20 / Evrei 1,13 
(16, 20) Faptele Apostolilor 14,3 /1 Corinteni 3,6; 15,10 / Evrei 2,4 

Vezi porunca Domnului: „propovăduiţi [Evanghelia] la toată zidirea", 
că nu a zis „la cei supuşi propovăduiţi", ci „la toată zidirea", sau de se vor 
supune, sau de nu. „Cel ce va crede" - şi nu ajunge aceasta ci „şi se va 
boteza" , căci cel ce va crede, dar nu se va boteza, ci va fi doar chemat [catehu-
men] , nu „se va mântui" . 

în ediţia de la 1805, în loc de „făptura", se găseşte „zidirea". 
1 1 în ediţia de la 1805, în loc de „le vor urma aceste semne: în numele Meu, demoni 

vor izgoni", se găseş te „acestea vor urma: întru numele Meu, draci vor scoate". 
1 2 în ediţia de la 1805, în loc de „se vor face sănătoşi", se găseşte „bine le va fi". 
1 3 în ediţia de la 1805, versetul 20 este: „Iar ei, ieşind, au propovăduit pretutindeni, 

Domnul împreună lucrând şi întărea cuvântul adevărului, prin semnele ce urmau. Amin". 
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„Iar celor ce vor crede, acestea vor urma: întru numele M e u , draci 
vor scoate, în l imbi noi vor grăi, şerpi vor lua în m â n ă " , adică vor da 
pierzaniei şerpi, sau pe cei simţiţi, sau pe cei gânditori, precum aceea ce 
zice: „[Iată v-am dat putere să] călcaţi peste şerpi şi peste scorpii [şi 
peste toată puterea vrăjmaşului şi nimic nu vă va vă tăma]" , adică peste 
şerpii cei gânditori (Luca 10,19). Dar este cu putinţă şi aşa a înţelege: „Şerpi 
vor lua" , precum Pavel a luat năpârca în mâna sa, cu nimic vătămându-se 
de la ea (Faptele Apostolilor 28, 3). 

„Şi chiar ceva dătător de moarte de vor bea, nu-i va vătăma". Iar unele 
ca acestea, cu adevărat s-au făcut multe, precum în istorii aflăm, că mulţi 
chiar otravă bând, prin semnul Crucii nevătămaţi s-au păzit 1 4 . 

Şi după ce Domnul Hristos a grăit acestea, „S-a înălţat la Cer şi a 
şezut de-a dreapta lui Dumnezeu" 1 5 . Iar Apostolii au propovăduit pretu
tindeni, „Domnul împreună lucrând" şi cuvântul adeverindu-1 „prin 
semnele ce urmau". Vezi? Pretutindeni ale noastre întâi, apoi ajutorul lui 
Dumnezeu. Că noi lucrând şi începătură dând [început punând], „Domnul 
împreună lucrează" [împreună lucrător Se face]; iar dacă noi nu vom da 
pricină, nu „împreună lucrează" [cu noi Domnul] . 

Socoteşte încă şi aceasta: că pe urma cuvântului sunt lucrurile şi 
cuvântul prin lucruri se adevereşte, precum şi la Apostoli atunci pe cuvânt 
îl adevereau lucrurile şi semnele ce-i urmau. ~ ~ - " 

O, fie, dar, Hristoase Cuvinte, ca şi cuvintele noastre pe care le grăim 
pentru fapta cea bună, prin lucruri să se adeverească şi prin fapte, ca de 
săvârşit [desăvârşiţi] fiind noi, să stăm înaintea Ta, a Celui Ce ne ajuţi 
nouă întru toate lucrurile şi cuvintele. Că Ţie se cuvine slava şi cea prin 
cuvinte şi cea prin lucruri. „Amin". 

Sfârşit al tâlcuirii Sfântului Teofilact 
la Evanghelia cea de la 

Marcu 

Â 

H 

1 4 între aceştia este şi Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica (1787-tl868). 
1 5 După cum mărturisea şi Sfântul Arhidiacon Ştefan, în vremea muceniciei sale: 

„Iată, văd Cerurile deschise şi pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu!" 
(Faptele Apostolilor 7, 56). 
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CELE MAI DE CĂPETENIE PORUNCI ALE DOMNULUI 
CUPRINSE ÎN VECHIUL ŞI NOUL TESTAMENT 

ADUNATE DE CĂTRE SFÂNTUL NICODIM AGHIORITUL 

Cuvânt al Sfântului Nicodim Aghioritul 
către iubitul cititor* 

Cu adevărat sunt trebuincioase toate poruncile Domnului, pentru că sunt viaţă 
şi viaţă adevărată şi veşnică, precum a zis Domnul tânărului aceluia: „De vrei să 
intri în viaţă, păzeşte poruncile" (Matei 19, 17). Şi iarăşi Domnul glăsuieşte: 
„Pentru că Eu n-am vorbit de la Mine, ci Tatăl care M-a trimis, Acesta Mi-a dat 
poruncă ce să spun şi ce să vorbesc. Şi ştiu că porunca Lui este viaţa veşnică" 
(Ioan 12, 49-50). 

Deci precum este trebuincioasă omului viaţa veşnică, aşa-i este trebuincioasă 
lui şi păzirea poruncilor lui Hristos, prin care câştigă viaţa cea veşnică. Pentru 
aceasta a zis şi Solomon: „Cel ce ia seama la poruncă îşi păstrează sufletul său, 
iar cel ce dispreţuieşte cuvântul (Domnului), va muri" (Pilde 19,16). 

VECHIUL TESTAMENT • . . 

Cele zece pomnci 
(Decalogul - Ieşire 20,2-17) 

1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Care te-a scos din pământul Egiptului şi 
din casa robiei. Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine! 

2. Să nu-ţi faci chip cioplit şi nici un fel de asemănare a nici unui lucru din câte 
sunt în cer, sus, şi din câte sunt pe pământ, jos, şi din câte sunt în apele de 
sub pământ! Să nu te închini lor, nici să Ie slujeşti. 

3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deşert, că nu va lăsa Domnul 
nepedepsit pe cel ce ia în deşert numele Lui. 

4. Adu-ţi aminte de ziua odihnei, ca să o sfinţeşti. Lucrează şase zile şi-ţi fă în 
acelea toate treburile tale, iar ziua a şaptea este odihna Domnului 
Dumnezeului tău: să nu faci în acea zi nici un lucru. 

5. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fie bine şi să trăieşti ani mulţi pe 
pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-1 va da ţie. 

6. Să nu ucizi! 
7. Să nu fii desfrânat! 

' Călăuza de faţă este o prelucrare după Hristoitia Sfântului Nicodim Aghioritul, ed. Bunavestire, 
Bacău, 1997, pp. 562-563 şi 616-633. Versetele biblice au fost actualizate după Sfânta Scriptură tipărită 
cu aprobarea Sfântului Sinod, Bucureşti, 1988. 
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8. Să nu furi! 
9. Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău! 
10. Să nu doreşti casa aproapelui tău; să nu doreşti femeia aproapelui tău, nici 

ogorul lui, nici sluga lui, nici slujnica lui, nici boul lui, nici asinul lui şi nici 
unul din dobitoacele lui şi nimic din câte are aproapele tău! 

NOUL TESTAMENT 

Iubirea de Dumnezeu 

1. Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi 
cu tot cugetul tău (Matei 22, 37). 

2. De Mă iubiţi, păziţi poruncile Mele (loan 14,15). 
3. Cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte, acela este care Mă iubeşte; iar cel ce 

Mă iubeşte pe Mine va fi iubit de Tatăl Meu şi-1 voi iubi şi Eu şi Mă voi 
arăta lui (loan 14, 21). 

4. Cel ce nu Mă iubeşte nu păzeşte cuvintele Mele (loan 14,24). 
5. Pe El, fără să-L fi văzut, îl iubiţi (1 Petru 1, 8). 
6. Oricine crede că Iisus este Hristos, este născut din Dumnezeu, şi oricine iubeşte 

pe Cel Care a născut, iubeşte şi pe Cel Ce S-a născut din El (1 loan 5,1). 

Iubirea de aproapele 

1. Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi (Matei 22, 39). 
2. Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe 

voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul. Intru aceasta vor cunoaşte toţi că 
sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii către alţii (loan 13,34-35). 

3. Nimănui cu nimic nu fiţi datori, decât cu iubirea unuia faţă de altul; că cel 
care iubeşte pe aproapele, a împlinit Legea. Pentru că poruncile: Să nu 
săvârşeşti adulter; să nu ucizi; să nu furi; să nu mărturiseşti strâmb; să nu 
pofteşti... şi orice altă poruncă ar mai fi se cuprind în acest cuvânt: Să iubeşti 
pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Iubirea nu face rău aproapelui; iubirea 
este deci împlinirea Legii (Romani 13, 8-10). 

4. Curăţindu-vă sufletele prin ascultarea de adevăr, spre nefăţarnică iubire de 
fraţi, iubiţi-vă unul pe altul, din toată inima, cu toată stăruinţa (1 Petru 1,22). 

5. Daţi tuturor cinste, iubiţi frăţia (1 Petru 2,17). 
6. Cine nu iubeşte pe fratele său rămâne întru moarte (1 loan 3,14). 
7. în aceasta am cunoscut iubirea: că El Şi-a pus sufletul Său pentru noi, şi noi 

suntem datori să ne punem sufletele pentru fraţi (1 loan 3,16). 
8. Fiii mei, să nu iubim cu vorba, numai din gură, ci cu fapta şi cu adevărul 

(1 loan 3,18). 
9. Iubiţilor, dacă Dumnezeu astfel ne-a iubit pe noi, şi noi suntem datori să ne 

iubim unul pe altul (1 loan 4,11). 
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10. Şi această poruncă avem de la Hristos: cine iubeşte pe Dumnezeu să iubească 
şi pe fratele lui (1 Ioan 4, 21). 

Vieţuirea în pace ai aproapele ''• •. -

S u n t e m d a t o r i a n u n e c e r t a nici a a v e a p o m e n i r e d e rău s a u u r â c i u n e fa ţă d e 
a p r o a p e l e , i a r d e n e v o m t u r b u r a , i a răş i d e g r a b ă să f im p a ş n i c i . 
1. Oricine se mânie pe fratele său vrednic va fi de osândă; şi cine va zice fratelui 

său: netrebnicule , vrednic va fi de judecata sinedriului; iar cine va zice: 
nebunule , vrednic va fi de gheena focului. Deci dacă îţi vei aduce darul tău 
la altar şi acolo îţi vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă 
darul tău acolo, înaintea altarului şi mergi întâi şi împacă-te cu fratele tău şi 
apoi, venind, adu darul tău. împacă-te cu pârâşul tău degrabă până ce eşti 
cu el pe cale (Matei 5, 22-25). 

2. Soarele să nu apună peste mânia voastră (Efeseni 4, 26). 
3. U n slujitor al Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând faţă de toţi, 

destoinic să dea învăţătură, îngăduitor (2 Timotei 2, 24). 
4. Iar cel ce urăşte pe fratele său este în întuneric şi umblă în întuneric şi nu 

ştie încotro se duce, pentru că întunericul a orbit ochii lui (1 Ioan 2, 11). 
5. Oricine urăşte pe fratele său este ucigaş de oameni şi ştiţi că orice ucigaş de 

oameni nu are viaţă veşnică, dăinuitoare în El (1 Ioan 3, 15). -

înfrănarca minţii şi a poftei 

1. Eu însă vă spun vouă: Că oricine se uită la femeie, poftind-o, a şi săvârşit 
adulter cu ea în inima lui (Matei 5, 28). 

2. Nu iubiţi lumea nici cele ce sunt în lume. Dacă cineva iubeşte lumea, iubirea 
Tatălui nu este întru el; Pentru că tot ce este în lume, adică pofta trupului şi 
pofta ochilor şi trufia vieţii, nu sunt de la Tatăl, ci sunt din lume. Şi lumea trece 
şi pofta ei, dar cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac (1 Ioan 2,15-17). 

Lepădarea de minciună 

1. Eu însă vă spun vouă: Să nu vă juraţi nicidecum nici pe cer, fiindcă este 
tronul lui Dumnezeu , nici pe pământ, fiindcă este aşternut al picioarelor 
Lui, nici pe Ierusalim fiindcă este cetate a marelui împărat, nici pe capul 
tău să nu te juri, fiindcă nu poţi să faci un fir de păr alb sau negru. Ci cuvântul 
vostru să fie: Ceea ce este da, da; şi ceea ce este nu, nu; iar ce e mai mult 
decât acestea, de la cel rău este (Matei 5, 34-37). 

2. Iar înainte de toate, fraţii mei, să nu vă juraţi nici pe cer, nici pe pământ, nici 
cu orice alt jurământ, ci să vă fie vouă ceea ce este da, da şi ceea ce este nu, 
nu, ca să nu cădeţi sub judecată (Iacov 5, 12). 
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Lepădarea răzbunării 

Nu este lucru al creştinului nici să se răzbune, nici să răsplătească rău pentru rău. 
1. Eu însă vă spun vouă: Nu vă împotriviţi celui rău; iar cui te loveşte peste 

obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt (Matei 5, 39). 
2. Iar de te va sili cineva să mergi cu el o milă, mergi cu el două (Matei 5, 41). 
3. Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor 

ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă vatămă şi vă prigonesc (Matei 5, 44). 
4. Nu răsplătiţi nimănui răul cu rău (Romani 12,17). 
5. Nu vă răzbunaţi singuri, ci lăsaţi loc mâniei lui D u m n e z e u (Romani 12,19). 
6. Deci , dacă vrăjmaşul tău este flămând, dă-i de mâncare ; dacă îi este sete dă-i 

să bea, căci, făcând aceasta, vei grămădi cărbuni de foc pe capul lui. N u te 
lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul cu binele (Romani 12, 20-21). 

7. Nu răsplătiţi răul cu rău sau ocara cu ocară, ci, dimpotrivă, binecuvântaţi , căci 
înspre aceasta aţi fost chemaţi, ca să moşteniţi binecuvântarea (1 Petru 3, 9). 

8. Iubitule, nu urma răul, ci binele. Cel ce face bine din D u m n e z e u este; cel ce 
face rău n-a văzut pe Dumnezeu (3 loan 1, 11). 

Supunerea faţă de judecătorii duhovniceşti 

1. Celui ce voieşte să se judece cu tine şi să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa (Matei 5,40). 
2. îndrăzneşte, oare, cineva dintre voi, având vreo pâră împotr iva altuia, să se 

judece înaintea celor nedrepţi şi nu înaintea celor Sfinţi? A u nu ştiţi că 
Sfinţii vor judeca lumea? (1 Corinteni 6,1-2). 

3. Negreşit, şi aceasta este o scădere pentru voi, că aveţi judecăţi unii cu alţii . 
Pentru ce nu suferiţi mai bine strâmbătatea? Pentru ce nu răbdaţi mai b i n e 
paguba? Ci voi înşivă faceţi strâmbătate şi aduceţi pagubă, şi aceasta, fraţilor! 
Nu ştiţi, oare, că nedrepţii nu vor moşteni împărăţia lui D u m n e z e u ? N u vă 
amăgiţ i : Nici desfrânaţii , nici închinătorii la idoli , nici adul ter i i , n ic i 
m a l a h i e n i i , nici sodomiţ i i , nici furii , nici l a c o m i i , nici b e ţ i v i i , n ic i 
batjocoritorii , nici răpitorii nu vor moşteni împărăţ ia lui D u m n e z e u (1 
Corinteni 6, 7-10). 

Nejudecarea aproapelui 

1. N u judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. Căci cu judecata cu care judecaţi , veţi fi 
judecaţi, şi cu măsura cu care măsuraţi vi se va măsura . De ce vezi paiul din 
ochiul fratelui tău, şi bârna din ochiul tău nu o iei în se a mă ? (Matei 7, 1-3) 

2. Pentru aceea, oricine ai fi, o, omule, care judeci, eşti fără cuvânt de răspuns , 
căci, în ceea ce judeci pe altul, pe tine însuţi te osândeşti , căci aceleaşi lucruri 
faci şi tu care judeci (Romani 2,1). 

3. De aceea, nu judecaţi ceva înainte de vreme, până ce nu va veni D o m n u l , 
care va lumina cele ascunse ale întunericului şi va vădi sfaturile inimilor. 
Şi atunci fiecare va avea de la Dumnezeu lauda (1 Corinteni 4, 5). 
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4. Nu vă grăiţi de rău unul pe altul, fraţilor. Cel ce grăieşte de rău pe frate, ori ju
decă pe fratele său, grăieşte de rău Legea; iar dacă judeci Legea nu eşti împlinitor 
al Legii, ci judecător. Unul este Dătătorul Legii şi Judecătorul: Cel Ce poate sâ 
mântuiască şi să piardă. Iar tu cine eşti, care judeci pe aproapele? (Iacov 4,11-12). 

Iertarea greşelilor aproapelui 

1. Tatăl nostru, Care eşti în Ceruri... ne iartă nouă greşealele noastre precum şi 
noi iertăm greşiţilor noştri (Matei 6, 9,12). 

2. Că de veţi ierta oamenilor greşealele lor, ierta-va şi vouă Tatăl vostru Cel 
Ceresc; iar de nu veţi ierta oamenilor greşealele lor, nici Tatăl vostru nu vă 
va ierta greşealele voastre (Matei 6,14-15). 

3. Slugă vicleană, toată datoria aceea ţi-am iertat-o, fiindcă m-ai rugat. Nu se 
cădea, oare, ca şi tu să ai milă de cel împreună slugă cu tine? Şi mâniindu-se 
stăpânul lui, l-a dat pe mâna chinuitorilor, până ce-i va plăti toată datoria. 
Tot aşa şi Tatăl Meu Cel Ceresc vă va face vouă, dacă nu veţi ierta - fiecare 
fratelui său - din inimile voastre (Matei 18, 32-35). 

4. Când staţi de vă rugaţi, iertaţi orice aveţi împotriva cuiva, ca şi Tatăl vostru 
Cel din Ceruri să vă ierte vouă greşealele voastre (Marcu 11, 25). 

5. Luaţi aminte la voi înşivă. De-ţi va greşi fratele tău, dojeneşte-1 şi de se va 
pocăi, iartă-1. 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, 3). 

Milostenia şi rugăciunea 

Se cuvine să facem milostenie, să ne rugăm şi să postim dar nu din făţărnicie 
şi pentru lauda oamenilor, ci numai pentru slava lui Dumnezeu. 
1. Luaţi aminte ca faptele dreptăţii voastre să nu le faceţi înaintea oamenilor ca să 

fiţi văzuţi de ei; altfel nu veţi avea plată de la Tatăl vostru Cel din Ceruri. Deci 
când faci milostenie, nu trâmbiţa înaintea ta, cum fac făţarnicii în sinagogi şi pe 
uliţe, ca să fie slăviţi de oameni; adevărat grăiesc vouă: şi-au luat plata lor. Tu însă 
când faci milostenie, să nu ştie stânga ta ce face dreapta ta, ca milostenia ta să fie 
într-ascuns şi Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie (Matei 6,1-4). 

2. Iar când vă rugaţi, nu spuneţi multe ca făţarnicii cărora Ie place, prin sinagogi 
şi prin colţurile uliţelor, stând în picioare să se roage, ca să se arate oamenilor; 
adevărat grăiesc vouă: şi-au luat plata lor. Tu însă, când te rogi, intră în 
cămara ta şi, închizând uşa, roagă-te Tatălui Tău, Care este în ascuns, şi 
Tatăl tău Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie (Matei 6, 5-6). 

3. Când postiţi, nu fiţi trişti ca făţarnicii; că ei îşi smolesc feţele lor ca să se 
arate oamenilor că postesc. Adevărat grăiesc vouă, şi-au luat plata lor. Tu 
însă, când posteşti, unge capul tău şi faţa ta o spală, ca să nu te arăţi oamenilor 
că posteşti, ci Tatălui tău Care este în ascuns, şi Tatăl tău, Care vede în ascuns, 
îţi va răsplăti ţie (Matei 6,16-18). 
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Agonisirea comorilor cereşti 

Ni se cade să nu agonisim lucruri materialnice, ci mai vârtos cele cereşti, 
nenădăjduind în avuţii, ci plângând şi tânguindu-ne. 
1. Nu vă adunaţi comori pe pământ, unde molia şi rugina le strică şi unde furii 

le sapă şi le fură. Ci adunaţi-vă comori în Cer, unde nici molia, nici rugina 
nu le strică, unde furii nu le sapă şi nu le fură. Căci unde este comoara ta 
acolo va fi şi inima ta (Matei 6,19-21). 

2. Adevărat zic vouă, că un bogat cu greu va intra în împărăţia Cerurilor (Matei 
19,23). 

3. Vai vouă bogaţilor, că vă luaţi pe pământ mângâierea voastră (Luca 6, 24). 
4. Vindeţi averile voastre şi daţi milostenie; faceţi-vă pungi care nu se învechesc, 

comoară neîmpuţinată în Ceruri, unde fur nu se apropie, nici molie nu o 
strică (Luca 12, 33). 

5. Aşadar oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are nu poate să fie 
ucenicul Meu (Luca 14, 33). 

6. Celor bogaţi în veacul de acum porunceşte-le să nu se semeţească, nici să-şi 
pună nădejdea în bogăţia cea nestatornică, ci în Dumnezeul cel viu, Care 
ne dă cu belşug toate, spre îndulcirea noastră (1 Timotei 6,17). 

7. Veniţi acum, voi bogaţilor, plângeţi şi vă tânguiţi de necazurile care vor să 
vină asupra voastră. Bogăţia voastră a putrezit şi hainele voastre le-au mâncat 
moliile. Aurul vostru şi argintul au ruginit şi rugina lor va fi mărturie asupra 
voastră şi ca focul va mistui trupurile voastre; aţi strâns comori în vremea 
din urmă. Dar, iată, plata lucrătorilor care au secerat ţarinile voastre, pe care 
voi aţi oprit-o strigă; şi strigătele secerătorilor au intrat în urechile Domnului 
Savaot (Iacov 5, 1-4). 

Neîmpătimirea de cele pământeşti 

Cu cuviinţă este să nu ne îngrijim de bunătăţile pământului, ci căutând 
bunătăţile cele cereşti şi veşnice, să nu rămânem în împătimire faţă de lume şi 
cele lumeşti. 
1. De aceea zic vouă: Nu vă îngrijiţi pentru sufletul vostru ce veţi mânca, nici 

pentru trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca; au nu este sufletul mai mult 
decât hrana şi trupul decât îmbrăcămintea? Priviţi la păsările cerului, că nu 
seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în jitniţe, şi Tatăl vostru Cel Ceresc 
Ie hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai presus decât ele? Şi cine dintre 
voi, îngrijindu-se poate să adauge staturii sale un cot? Iar de îmbrăcăminte 
de ce vă îngrijiţi? Luaţi seama la crinii câmpului cum cresc: nu se ostenesc, 
nici nu torc. Şi vă spun vouă că nici Solomon, în toată mărirea lui, nu s-a 
îmbrăcat ca unul dintre aceştia. Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este şi 
mâine se aruncă în cuptor Dumnezeu astfel o îmbracă, oare nu cu mult mai 
mult pe voi, puţin credincioşilor? Deci, nu duceţi grijă, spunând: ce vom 
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mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca? Că după toate acesta se 
străduiesc neamurile; ştie doar Tatăl vostru Cel Ceresc că aveţi nevoie de 
ele. Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate 
acestea se vor adăuga vouă. Nu vă îngrijiţi de ziua de mâine, că ziua de 
mâine se va îngriji de ale sale. Ajunge zilei răutatea ei (Matei 6, 25-34). 

2. Şi aceasta v-o spun, fraţilor: Că vremea s-a scurtat de acum, aşa încât şi cei ce 
au femei să fie ca şi cum n-ar avea. Şi cei ce plâng să fie ca şi cum n-ar 
plânge; şi cei ce se bucură, ca şi cum nu s-ar bucura; şi cei ce cumpără, ca şi 
c u m n-ar stăpâni; şi cei ce se folosesc de lumea aceasta, ca şi cum nu s-ar 
folosi deplin de ea. Căci chipul acestei lumi trece (1 Corinteni 7, 29-30). 

3. Neprivind noi la cele ce se văd, ci la cele ce nu se văd, fiindcă cele ce se văd 
sunt trecătoare, iar cele ce nu se văd sunt veşnice (2 Corinteni 4,18). 

4. Cetatea noastră este în Ceruri, de unde şi aşteptăm Mântuitor, pe Domnul 
Iisus Hristos (Filipeni 3, 20). 

5. Căci nu avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe aceea ce va să fie (Evrei 13,14). 
6. Preadesfrânaţilor! Nu ştiţi, oare, că prietenia lumii este duşmănie faţă de 

D u m n e z e u ? Cine deci va voi să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş al lui 
D u m n e z e u (Iacov 4, 4). 

7. Nu iubiţi lumea, nici cele ce sunt în lume. Dacă cineva iubeşte lumea, iubirea 
Tatălui nu este întru el (1 Ioan 2,15). 

. , Smerenia 

Cu toţii suntem datori să nu fim mândri, ci pe cele smerite să le iubim. 
1. Deci cine se va smeri pe sine ca pruncul acesta, acela este cel mai mare în 

împărăţ ia Cerurilor (Matei 18, 4). 
2. Cine se va înălţa pe sine se va smeri, şi cine se va smeri pe sine se va înălţa 

(Matei 23,12).' 
3. Căci oricine se înalţă pe sine se va smeri, iar cel ce se smereşte pe sine se va 

înălţa (Luca 14, 11). 
4. N u cugetaţi la cele înalte, ci lăsaţi-vă duşi spre cele smerite (Romani 12,16). 
5. Nu faceţi nimic din duh de ceartă, nici din slavă deşartă, ci cu smerenie unul 

pe altul socotească-I mai de cinste decât el însuşi (Filipeni 2, 3). 
6. Smeriţi-vă înaintea Domnului şi El vă va înălţa (Iacov 4,10). 
7. Tot aşa şi voi, fiilor duhovniceşti, supuneţi-vă preoţilor; şi toţi unii faţă de 

alţii, îmbrăcaţi-vă întru smerenie, pentru că Dumnezeu celor mândri le stă 
împotrivă, iar celor smeriţi le dă har. Deci, smeriţi-vă sub mâna cea tare a 
lui Dumnezeu, ca El să vă înalţe la timpul cuvenit (1 Petru 5, 5-6). 

Răbdarea necazurilor şi a ispitelor 

1. Dar cel ce va răbda până la sfârşit acela se va mântui (Matei 24, 13). 
2. Prin răbdarea voastră veţi dobândi sufletele voastre (Luca 21,19). 
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3. Şi nu numai atât, ci ne lăudăm şi în suferinţe, bine ştiind că suferinţa a d u c e 
răbdare, şi răbdarea încercare, şi încercarea nădejde (Romani 5, 3-4). 

4. în suferinţă fiţi răbdători (Romani 12,12). 
5. Dar tu, o, omule al lui Dumnezeu urmează răbdarea (1 Timotei 6,11). 
6. Că aveţi nevoie de răbdare ca, făcând voia lui D u m n e z e u , să dobândiţ i 

făgăduinţa (Evrei 10,36). 
7. Răbdaţi spre înţelepţire, Dumnezeu se poartă cu voi ca faţă de fii. Căci care 

este fiul pe care tatăl său nu-1 pedepseşte? (Evrei 12, 7) 
8. Iar răbdarea să-şi aibă lucrul ei desăvârşit, ca să fiţi desăvârşiţi şi întregi , 

nelipsiţi fiind de nimic (Iacov 1, 4). 
9. Fericit este bărbatul care rabdă ispita, căci lămurit făcându-se va lua c u n u n a 

vieţii, pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce îl iubesc pe El (Iacov 1,12). 
10. Fiţi îndelung-răbdăîori, fraţilor, până la Venirea Domnului . Iată, plugarul 

aşteaptă roadă cea s c u m p ă a pământului , î n d e l u n g r ă b d â n d , p â n ă ce 
primeşte ploaia timpurie şi târzie. Fiţi, dar, şi voi îndelung-răbdători , întăriţi 
inimile voastre, căci Venirea Domnului s-a apropiat (Iacov 5, 7-8). 

11. Puneţi şi din partea voastră toată sârguinţa şi adăugaţi Ia credinţa voastră 
fapta bună, iar la fapta bună, cunoştinţa, la cunoştinţă, înfrânarea; la răbdare, 
evlavia (2 Petru 1,5-6). 

12. Aici este răbdarea Sfinţilor, care păzesc poruncile lui D u m n e z e u şi credinţa 
lui Iisus (Apocalipsa '14,12). 

Privegherea 

Dacă nu ne v o m învârtoşa în griji lumeşti, în nepăsare şi în slujirea pântecelui, 
vom fi treji şi pururea gata înaintea ceasului morţii şi Judecăţii lui Dumnezeu. 
1. Privegheaţi deci, că nu ştiţi în care zi vine Domnul vostru. Aceea cunoaşteţi , 

că de-ar şti stăpânul casei la ce strajă din noapte vine furul, ar priveghea şi 
n-ar lăsă să i se spargă casa. De aceea şi voi fiţi gata, că în ceasul în care nu 
gândiţi Fiul Omului va veni (Matei 24, 42-44). 

2. Iar ceea ce vă zic vouă, zic tuturor: Privegheaţi (Marcu 13, 37). 
3. Privegheaţi şi vă rugaţi ca să nu intraţi în ispită. Căci duhul este osârduitor, 

iar trupul neputincios (Marcu 14, 38). 
4. Să fie mijloacele voastre încinse şi făcliile voastre aprinse. Şi voi fiţi asemenea 

oamenilor care aşteaptă pe stăpânul lor când se va întoarce de la nuntă , ca, 
venind şi bătând, îndată să-i deschidă. Fericite sunt slugile acelea pe care, 
venind, stăpânul le va afla veghind (Luca 12, 35-37). 

5. 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 veste , ca o 
cursă; căci va veni peste toţi cei ce locuiesc pe faţa întregului pământ . 
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 21,34-36). 

6. La sârguinţa, nu pregetaţi; cu duhul fiţi fierbinţi; Domnului slujiţi (Romani 12,11). 
7. Fiindcă ştiţi în ce timp ne găsim, căci este chiar ceasul să vă treziţi din s o m n ; 
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căci acum mântuirea este mai aproape de noi, decât atunci când am crezut. 
Noaptea e pe sfârşite; ziua este aproape. Să lepădăm dar lucrurile întune
ricului şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii (Romani 13,11-12). 

8. Deşteaptă-te cel ce dormi şi te scoală din morţi şi te va lumina Hristos (Efeseni 5,14). 
9. De aceea să nu dormim ca şi ceilalţi, ci să priveghem şi să fim treji. Fiindcă 

cei ce dorm, noaptea dorm; şi cei ce se îmbată, noaptea se îmbată. Dar noi, 
fiind ai zilei, să fim treji, îmbrăcându-ne în platoşa credinţei şi a dragostei 
şi punând coiful nădejdii de mântuire (1 Tesaloniceni 5, 6-8). 

10. Duhul să nu-1 stingeţi (1 Tesaloniceni 5,19). 
11. Fiţi treji, privegheaţi. Potrivnicul vostru, diavolul, umblă, răcnind ca un leu, 

căutând pe cine să înghită, căruia staţi împotrivă, tari în credinţă (1 Petru 5,8-9). 
12. Iar de nu vei priveghea, voi veni ca un fur şi nu vei şti în care ceas voi veni 

asupra ta (Apocalipsa 3,3). 
Pocăinţa 

Pocăinţa cea din adâncul sufletului ne este datorie de toată vremea. 
1. In zilele acelea a venit Ioan Botezătorul şi propovăduia în pustia Iudeii, 

spunând: Pocăiţi-vă că s-a apropiat împărăţia Cerurilor (Matei 3,1-2). 
2. De atunci a început Iisus să propovăduiască şi să spună: Pocăiţi-vă, căci s-a 

apropiat împărăţia Cerurilor (Matei 4,17). 
3. Dacă nu vă veţi pocăi, toţi veţi pieri la fel (Luca 13, 3). 
4. Deci pocăiţi-vă şi vă întoarceţi, ca să se şteargă păcatele voastre, ca să vină de 

la faţa Domnului vremuri de uşurare (Fapte 3,19-20). 
5. Drept aceea, adu-ţi aminte de unde ai căzut şi te pocăieşte şi fă faptele de 

mai înainte; iar de nu, vin la tine curând şi voi mişca sfeşnicul tău din locul 
lui, dacă nu te vei pocăi (Apocalipsa 2,5). 

Dreptatea 

Cu adevărat datori suntem a şti că de nu vom întrece cu lucrurile cele bune pe 
drepţii cei din Lege, nu vom intra întru împărăţia Cerurilor, iar de vom păcătui, 
mai greu decât cei fărădelege vom fi chinuiţi în veşnicie. 
1. Că de nu va prisosi dreptatea voastră mai mult decât a cărturarilor şi a fari

seilor, nu veţi intra în împărăţia Cerurilor (Matei 5,20). 
2. Iar sluga aceea care a făcut voia stăpânului şi nu s-a pregătit, nici n-a făcut 

după voia lui, va fi bătută mult. Şi cea care n-a 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 12,47-48). 

3. Câţi, deci, fără Lege au păcătuit, fără Lege vor şi pieri; iar câţi vor păcătui în 
Lege, prin Lege vor fi judecaţi (Romani 2,12). 

4. Căci mai bine era pentru ei să nu fi cunoscut calea dreptăţii, decât, după ce 
au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă dată lor (2 Petru 2, 21). 
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ÎNDRUMAR 

Cum se citesc Apostolul şi Sfânta Evanghelie 
de către slujitori şi credincioşi 

în toate zilele de peste an 
şi la felurite rânduieli 

După rânduiala bisericească, anul, în ce priveşte citirea Apostolului şi a Sfintei 
Evanghelii, începe în ziua Sfintelor Paşti şi se împarte în trei cicluri: 

• Ciclul întâi cuprinde opt săptămâni, începând de la Paşti şi terminându-se cu 
săptămâna de după Duminica Mare. 

• Ciclul al doilea cuprinde treizeci şi şase de săptămâni, începând cu Duminica întâia 
de după Cincizecime şi terminându-se la Postul Mare. 

• Ciclul al treilea cuprinde săptămânile Postului Mare. 

APOSTOLII ŞI EVANGHELIILE DE PESTE TOT ANUL BISERICESC 

Săptămâna l-a - a Paştilor: 
în ziua de Paşti, la liturghie - Fapte 1,1-8; loan 1, 

1-17. In aceeaşi zi, la vecernie: loan 20, 
19-25. 

luni: Fapte 1,12-17,21-26; loan 1,18-28. 
Marţi: Fapte 2,14-21; Luca 24,12-35. 
Miercuri: Fapte 2,22-38; loan 1, 35-51. 
Joi: Fapte 2,3843; loan 3,1-15. 
Vineri: Fapte 3,1-8, Filipeni 2,5-11; loan 2,12-22. 
Sâmbătă: Fapte 3,11-16; loan 3,22-33. 

Săptămâna a 2-a-a Tomii: 
Duminică: la utrenie Matei 28, 16-20, iar la 

liturghie-Fapte5,12-20;Ioan20,19-31. 
Luni: Fapte 3,19-26; loan 2,1-11. 
Marţi: Fapte 4,1-10; loan 3,16-21. 
Miercuri: Fapte 4,13-22; loan 5,17-24. 
Joi: Fapte 4,23-31; loan 5,24-30. 
Vineri: Fapte 5,1-11; loan 5,30-47; 6,1-2. 
Sâmbătă: Fapte 5,21-32; loan 6,14-27. 

Săptămâna a3-a-aMironosiţelor 
Duminică: la utrenie - Marcu 16, 9-20, iar la 

liturghie - Fapte 6,1-7; Marcu 15,4347; 
16,1-8. 

Urni: Fapte 6,8-15; 7,1-5,47-60; loan 4,46-54. 

Marti: Fapte 7,5-17; loan 6,27-33. 
Miercuri: Fapte 8,18-25; loan 6,35-39. 
Joi: Fapte 8,26-39; loan 6,4044. 
Vineri: Fapte 8,40; 10,1-19; loan 6,48-54. 
Sâmbătă: Fapte 9,19-31; loan 15,17-27; 16,1-2. 

Săptămâna a 4-a - a Slăbănogului: 
Duminică: la utrenie - Luca 24, 1-12, iar la 

liturghie - Fapte 9,3242; loan 5,1-15. 
Luni: Fapte 10,1-16, loan 6,56-69. 
Marţi: Fapte 10,21-33; loan 7,1-13. 
Miercuri: Fapte 16,6-18; loan 7,14-30. 
Joi: Fapte 10,3443; loan 8,12-20. 
Vineri: Fapte 10,4448; 11,1-10; loan 8,21-30. 
Sâmbătă: Fapte 12,1-11; loan 8,3142. 

Săptămâna a 5-a - a Samarinencii: 
Dumhxică: la utrenie - loan 20, 1-10, iar la 

liturghie - Fapte 11,19-30; loan 4,542. 
Luni: Fapte 12,12-17; loan 8,42-51. 
Marţi: FapteT2,25; 13,1-12; loan 8,51-59. 
Miercuri: Fapte 13,13-24; loan 6,5-14. 
Joi: Fapte 14, 20-28; 15, 14 ; loan 9, 3941; 10, 

1-9. 
Vineri: Fapte 15,5-12; loan 10,17-28. 
Sâmbătă: Fapte 15,3541; loan 10,27-38. 
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Săptămâna a 6-a-a Orbului: 
Duminică: la utrenie - Ioan 20, 11-18, iar la 

liturghie - Fapte 16,16-34; Ioan 9,1-38. 
luni: Fapte 17,1-9; Ioan 11,47-57. 
Marţi: Fapte 17,19-28; Ioan 12,19-36. • 
Miercuri: Fapte 18, 22-28, Ioan 12 ,3647 . 
Joi - înălţarea Domnului: la utrenie - Marcu 

16,9-20, iar la liturghie - Fapte 1,1-12; 
Luca 24,36-53. 

Vmcri: Fapte 19,1-8; Ioan 14,1-11. 
Sâmbătă: Fapte 20,7-12; Ioan 14,10-21. 

Săptămâna a 7-a-a Sfinţilor Părinţi: 
Duminică: la utrenie - Ioan 21, 1-14, iar la 

liturghie - Fapte 20,16-18, 28-36; Ioan 
17,1-13. 

Luni: Fapte 21,8-14; Ioan 14,27-31; 15,1-7. 
Marţi: Fapte 21,26-32; Ioan 16,2-13. 
Miercuri: Fapte 23,1-11; Ioan 16,15-23. 
ţoi: Fapte 25,13-19; Ioan 16,23-33. 
Vineri: Fapte 27,1-44; 2 8 , 1 ; Ioan 17,18-26. 
Sâmbătă: Fapte 28. 1-31 iar pentru morţi - 1 

Tesaloniceni 4,13-17; Ioan 21,15-25 iar 
pentru morţi - Ioan 5,24-30. 

Duminica Rusaliilor (Cincizecimii): 
Duminică: la utrenie - Ioan 20,19-23, iar la litur

g h i e - Fapte 2,1-11; Ioan 7,37-53; 8,12. 

Săptămâna a l-a după Rusalii: 
Luni: Efeseni 5,8-19; Matei 18,10-20. 
Marţi: Romani 1,1-7,13-17; Matei 4 ,25 ; 5,1-13. 
Miercuri: Romani 1,18-27; Matei 5 ,20-26. 
ţoi: Romani 1,28-32; 2 ,1-9; Matei 5 ,27-32. 
Vineri: Romani 2,14-29; Matei 5 ,33-41. 
Sâmbătă: Romani 1,7-12; Matei 5 ,42-48. 
Duminică: la utrenie - Matei 28,16-20, iar la 

liturghie-Evrei 11,33-40; 12,1-2; Matei 
10,32-35,37-38; 19,27-30. 

Săptămâna a 2-a după Rusalii - a Tuturor 
Sfinţilor: 

Luni: Romani 2, 28-29; 3,1-18; Matei 6, 31-34; 
7,9-11. 

Marţi: Romani 4 ,4-12; Matei 7,15-21. 
Miercuri: Romani 4 ,13-25; Matei 7,21-23. 
joi: Romani 5,10-16; Matei 8,23-37. 

Vineri: Romani 5 ,17-21 ; 6,1-2; Matei 9,14-17. 
Sâmbătă: Romani 3 ,19-26; Matei 7,1-8. 
Duminică: la utrenie - Marcu 16, 1-8, iar la 

titurghie - Romani 2, 10-16; Matei 4, 
•:• 18-23. 

Săptămâna a 3-a după Rusalii: 
Luni: Romani 7 ,1-13; Matei 9,36-38; 10,1-8. 
Marţi: Romani 7,14-25; 8,1-2; Matei 10,9-15. 
Miercuri: Romani 8 ,2-13; Matei 10,16-22. 
]oi: Romani 8,22-27; Matei 10,23-31. 
Vineri: Romani 9 ,6-19; Matei 10,32-36; 11,1. 
Sâmbătă: Romani 3,28-31; 4,1-3; Matei 7,24-29; 

8,1-4. 
Duminică: la utrenie - Marcu 16,19-20, iar la 

liturghie - Romani 5 , 1-10; Matei 6, 
22-23. 

Săptămâna a 4-a după Rusalii: 
Luni: Romani 9 ,18-33; Matei 11,2-15. 
Marţi: Romani 10,11-21; 11, l-2;Matei 11,16-20. 
Miercuri: Romani 11,2-12; Matei 11,20-26. 
Joi: Romani 11,13-24; Matei 11,27-30. 
Vineri: Romani 11,25-36; Matei 12,1-8. 
Sâmbătă: Romani 6,11-17; Matei 8,14-23. 
Duminică: la utrenie - Luca 24, 1-12, iar la 

liturghie - Romani 6 ,18-23 ; Matei 8, 
5-13. 

Săptămâna a 5-a după Rusalii: 
Luni: Romani 12 ,4-5 ,15-21; Matei 12,9-13. 
Marţi: Romani 14,9-18; Matei 12,14-16,22-30. 
Miercuri: Romani 15, 7-16; Matei 1 2 , 3 8 4 5 . 
Joi: Romani 15,17-29; Matei 12,46-50; 13,1-3. 
Vmcri: Romani 16,1-16; Matei 13,3-9. 
Sâmbătă: Romani 8 ,14-21; Matei 9,9-13. 
Duminică: la utrenie - Luca 24,12-35, iar la liturghie 

- Romani 10,1-10; Matei8,28-34; 9,1. 

Săptămâna a 6-a după Rusalii: 
Luni: Romani 16,17-24; Matei 13,10-23. 
Marţi: 1 Corinteni 1,1-9; Matei 13,24-30. 
Miercuri: 1 Corinteni 2 ,9-16; 3 ,1-8 ; Matei 13, 

31-36. 
Joi: 1 Corinteni 3 ,18-23; Matei 1 3 , 3 6 4 3 . 
Vineri: 1 Corinteni 4 ,5 -8 ; Matei 13,44-54. 
Sâmbătă: Romani 9 ,1-5 ; Matei 9,18-26. 
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Duminică: la utrenie - Luca 24, 36-53, iar la 
liturghie- Romani 12,6-14; Matei 9,1-8. 

Săptămâna a 7-a după Rusalii 
Luni: 1 Corinteni 5,9-13; 6,1-11; Matei 13,54-58. 
Marţi: 1 Corinteni 6,20; 7,1-12; Matei 14,1-13. 
Miercuri: 1 Corinteni 7,12-24; Matei 14,35-36; 

15,1-11. 
Joi: 1 Corinteni 7,24-35; Matei 15,12-21. 
Vineri; 1 Corinteni 7, 3540; 8,1-7; Matei 15, 

29-31. 
Sâmbătă: Romani 12,1-3; Matei 10,3742; 11,1. 
Duminică: la utrenie - loan 20, 1-10, iar la 

liturghie- Romani 15,1-7; loan 9,27-35. 

Săptămâna a 8-a după Rusalii: 
Luni: 1 Corinteni 9,13-18; Matei 16,1-6. 
Marţi: 1 Corinteni 10,5-12; Matei 16, 6-12. 
Miercuri: 1 Corinteni 10,12-22; Matei 16,20-24. 
Joi: 1 Corinteni 10,28-33; 11, l-8;Matei 16,24-28. 
Vineri: 1 Corinteni 11,8-23; Matei 17,10-18. 
Sâmbătă: Romani 13,1-10; Matei 12,30-37. 
Duminică: la utrenie - loan 20, 11-18, iar la 

liturghie - 1 Corinteni 1,10-17; Matei 
14,14-22 

Săptămâna a 9-a după Rusalii: 
Luni: 1 Corinteni 11, 31-34; 12,1-6; Matei 18, 

1-11. 
Marţi: 1 Corinteni 12,12-26; Matei 18,18-22; 

19,1-2,13-15. 
Miercuri: 1 Corinteni 13,4-13; 14,1 -5; Matei 20, 

1-16. 
Joi: 1 Corinteni 14,6-19; Matei 20,17-28. 
Vineri: 1 Corinteni 14, 2640; Matei 21,12-14, 

17-20. 
Sâmbătă: Romani 14,6-9; Matei 15,32-39. 
Duminică: la utrenie - loan 20, 19-31, iar la 

liturghie-1 Corinteni 3,9-17; Matei 14, 
22-34. 

Săptămâna a 10-a după Rusalii: 
Luni: 1 Corinteni 15,12-19; Matei 21,18-22. 
Marţi: 1 Corinteni 15,29-38; Matei 21,23-27. 
Miercuri: 1 Corinteni 16,5-12; Matei 21,28-32. 
Joi: 2 Corinteni 1,1-7; Matei 21,4346. 
Vineri: 2 Corinteni 1,12-20; Matei 22,23-33. 

Sâmbătă: Romani 15,30-33; Matei 17,24-27; 18, 
14. 

Duminică: la utrenie - loan 21, 1-14, iar la 
liturghie - 1 Corinteni 4,9-16; Matei 17, 
14-23. 

Săptămâna a 11-a după Rusalii: 
Luni: 2 Corinteni 2,3-15; Matei 23,13-22. 
Marţi: 2 Corinteni 2, 14-17; 3, 1-3; Matei 23, 

23-28. 
Mierairi: 2 Corinteni 3,4-11; Matei 23,29-39. 
Joi: 2 Corinteni 4,1-12; Matei 24,13-28. 
Vineri: 2 Corinteni 4, 13-18; Matei 24, 27-33, 

42-51. 
Sâmbătă: 1 Corinteni 1,3-9; Matei 19,3-12. 
Duminică: la utrenie - loan 21, 15-25, iar la 

• liturghie-lCorinteni9,2-12;Mateil8, 
28-35. 

Săptămâna a 12-a după Rusalii: -_: 
Luni: 2 Corinteni 5,10-15; Marcu 1,9-15. 
Marţi: 2 Corinteni 5,15-21; Marcu 1,16-22. 
Miercuri: 2 Corinteni 6,11-16; Marcu 1,23-28. 
Joi: 2 Corinteni 7,1-10; Marcu 1,29-35. 
Vineri: 2 Corinteni 7,10-15; Marcu 2,18-22. 
Sâmbătă: 1 Corinteni 1,26-31; 2,1-5; Matei 20, 

29-34. 
Duminică: la utrenie - Matei 28, 16-20, iar la 

liturghie - 1 Corinteni 15,1-11; Matei 
19,16-26. 

Săptămâna a 13-a după Rusalii: 
Luni: 2 Corinteni 8,7-15; Marcu 3,6-12. 
Marţi: 2 Corinteni 8,16-24;9,1-5; Marcu 3,13-21. 
Miercuri: 2 Corinteni 9,12-15; 10,1-7; Marcu 3, 

20-27. 
Joi: 2 Corinteni 10,7-18; Marcu 3,28-35. 
Vineri: 2 Corinteni 11,5-21; Marcu 4,1-9. 
Sâmbătă: 1 Corinteni 2,6-9; Matei 22,15-22. 
Duminică: la utrenie - Marcu 16, 1-8, iar la 

liturghie - 1 Corinteni 16,13-24; Matei 
21, 3344. 

Săptămâna a 14-a după Rusalii: 
Luni: 2 Corinteni 12,10-19; Marcu 4,10-23. 
Marţi: 2 Corinteni 12, 20-21; 13,1-2; Marcu 4, 

24-34. 
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Miercuri: 2 Corinteni 13,3-13; Marcu 4,35-41. 
joi: Galateni 1,1-3,20-24; 2,1-5; Marcu 5,1-20. 
Vmcri: Galateni 2,6-10; Marcu 5,22-24,35; 6,1. 
Sâmbătă: 1 Corinteni 4,1-5; Matei 23,1-12. 
Duminică: la utrenie - Marcu 16, 9-20, iar la 

liturghie - 2 Corinteni 1, 21-24; 2 ,14 ; 
Matei 22,1-14. 

Săptămâna a 15-a după Rusalii: 
Luni: Galateni 2,11-16; Marcu 5,24-34. 
Marţi: Galateni 2,21; 3,1-7; Marcu 6,1-7. 
Miercuri: Galateni 3,15-22; Marcu 6,7-13. 
ţoi: Galateni 3,23-29; 4,1-5; Marcu 6,3045. 
Vineri: Galateni 4,8-21; Marcu 4,43-53. 
Sâmbătă: 1 Corinteni 4,17-21; 5,1-5; Matei 24, 

1-13. 
Duminică: la utrenie - Luca 24, 1-12, iar la 

li turghie - 2 Corinteni 4,6-15; Matei 22, 
3546. 

Săptămâna a 16-a după Rusalii: 
Luni: Galateni 4,28-31; 5,10; Marcu 6,54-56; 7, 

1-8. 
Marţi: Galateni 5,11-21; Marcu 7,5-16. 
Miercuri: Galateni 6,2-10; Marcu 7,14-24. 
Joi: Efeseni 1,1-9; Marcu 7,24-30. 
Vineri: Efeseni 1,7-17; Marcu 8,1-10. 
Sâmbătă: 1 Corinteni 10,23-28; Matei 24,3444. 
Duminică: la utrenie - Luca 24, 12-35, iar la 

liturghie - 2 Corinteni 6,1-10; Matei 25, 
14-30. 

Săptămâna a 17-a după Rusalii: 
Luni: Efeseni 1,22-23; 2 ,14 ; Marcu 10,46-52. 
Marţi: Efeseni 2,19-22; 3,1-7; Marcu 11,11-23. 
Miercuri: Efeseni 3,8-21; Marcu 11,23-26. 
ţoi: Efeseni 4,14-17; Marcu 11,27-33. 
Vineri: Efeseni 4,17-25; Marcu 12,1-12. 
Sâmbătă: 1 Corinteni 14,20-25; Matei 25,1-13. 
Duminică: la utrenie - Luca 24, 36-53, iar la 

liturghie - 2 Corinteni 6, 16-18; 7, 1; 
Matei 15,21-28. 

Săptămâna a 18-a după Rusalii: 
Luni: Efeseni 4,25-32; Luca 3,19-22. 
Marţi: Efeseni 5,20-25; Luca 3,23-38; 4,1. 
Miercuri: Efeseni 5,25-33; Luca 4,1-15. 

Joi: Efeseni 5,33; 6,3-9; Luca 4,16-22. 
Vineri: Efeseni 6,18-24; Luca 4,22-30. 
Sâmbătă: 1 Corinteni 15,3945; Luca 4,31-36. 
Duminică: la utrenie - Ioan 20,1-10, iar la litur

ghie - 2 Corinteni 9,6-11; Luca 5,1-11. 

Săptămâna a 19-a după Rusalii: 
Luni: Filipeni 1,1-7; Luca 4,3844. 
Marţi: Filipeni 1,8-14; Luca 5,12-16. 
Miercuri: Filipeni 1,12-19; Luca 5,33-39. 
Joi: Filipeni 1,20-27; Luca 6,12-19. 
Wneri: Filipeni 1,27-30; 2 ,14 ; Luca 6,17-23. 
Sâmbătă: 1 Corinteni 15,58; 16,1-3; Luca 5,17-26. 
Duminică: la utrenie - Ioan 20, 11-18, iar la 

liturghie- 2 Corinteni 11,31-33; 12,1-9; 
Luca 6,31-36. 

Săptămâna a 20-a după Rusalii: 
Luni: Filipeni 2,12-16; Luca 6,24-30. 
Marţi: Filipeni 2,16-23; Luca 6,3745. 
Miercuri: Filipeni 2,24-30; Luca 6,4649; 7,1. 
/oi: Filipeni 3,1-8; Luca 7,17-30. 
Vineri: Filipeni 2,8-19; Luca 7,31-35. 
Sâmbătă: 2 Corinteni 1,8-11; Luca 5,27-32. 
Duminică: la utrenie - Ioan 20, 19-31, iar la 

liturghie - Galateni 1,11-19; Luca 7, 
11-16. 

Săptămâna a 21-a după Rusalii: 
Luni: Filipeni 4,10-23; Luca 7,36-50. 
Marţi: Coloseni 1,1-11; Luca 8,1-3. 
Miercuri: Coloseni 1,18-23; Luca 8,22-25. 
Joi: Coloseni l, 24-29; Luca 9,7-11. 
Vineri: Coloseni 2,1-7; Luca 9,12-18. 
Sâmbătă: 2 Corinteni 3,12-18; Luca 6,1-10. 
Duminică: la utrenie - Ioan 21,1-14, iar la litur

ghie - Galateni 2,16-20; Luca 8,5-15. 

Săptămâna a 22-a după Rusalii: 
Luni: Coloseni 2,13-20; Luca 9,18-22. 
Marţi: Coloseni 2,20-23,3,1-3; Luca 9,23-27. 
Miercuri: Coloseni 3,17-25; 4,1-2; Luca 9,44-50. 
Joi: Coloseni 4,2-9; Luca 9,49-56. 
Vineri: Coloseni 4,10-18; Luca 10,1-15. 
Sâmbătă: 2 Corinteni 5,1-10; Luca 7,1-10. 
Duminică: la utrenie - Ioan 21,15-25, iar Ia litur

ghie - Galateni 6,11-18; Luca 16,19-31. 
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Săptămâna a 23-a după Rusalii: 
Luni: 1 Tesaloniceni 1,1-5; Luca 10,22-24. 
Marţi: 1 Tesaloniceni 1,6-10; Luca 11,1-10. 
Miercuri: 1 Tesaloniceni 2,1-8; Luca 11,9-13. 
Joi: 1 Tesaloniceni 2,9-14; Luca 11,14-23. 
Vineri: 1 Tesaloniceni 2,14-20; Luca 11,23-26. 
Sâmbătă: 2 Corinteni 8,1-5; Luca 8,16-12 
Duminică: la utrenie Matei 28, 16-28, iar la 

liturghie - Ef eseni 2,4-10; Luca8,26-39. 

Săptămâna a 24-a după Rusalii: 
Luni: 1 Tesaloniceni 2,20; 3,1-8; Luca 11,29-33 
Marţi: 1 Tesaloniceni 3,8-13; Luca 11,34-41. 
Mierairi: 1 Tesaloniceni 4,1-12; Luca 11,42-46. 
/<x-lTesaloniceni4,18;5,1-10; Luca 11,47-54; 12,1. 
Vineri: 1 Tesaloniceni 5,9-13,24-28; Luca 12 2-12 
Sâmbătă: 2 Corinteni 11,1-6; Luca 9,1-9. 
Duminică: la utrenie - Marcu 16,1-8, iar la litur

ghie - Efeseni 2,14-22; Luca 8,41-56. 

Săptămâna a 25-a după Rusalii: 
Luni: 2 Tesaloniceni 1,1-10; Luca 12,13-15, 

22-31. 
Marţi: 2 Tesaloniceni 1,10-12; 2,1-2; Luca 12, 

4248. 
Miercuri: 2 Tesaloniceni 2,1-12; Luca 12,48-59. 
Joi: 2 Tesaloniceni 2,13-17; 3,1-5; Luca 13,1-9. 
Vineri: 2 Tesaloniceni 3,16-18; Luca 13,31-35. 
Sâmbătă: Galateni 1,3-10; Luca 9,3743. 
Duminică: la utrenie - Marcu 16, 9-20, iar la 

liturghie- Efeseni 4,1-7; Luca 10,25-37. 

Săptămâna a 26-a după Rusalii: 
Luni: 1 Timotei 1,1-7; Luca 14,1,12-15. 
Marţi: 1 Timotei 1,8-14; Luca 14,25-35. 
Miercuri: lTîmotei 1,18-20;2,8-15;Luca 15,1-10. 
Joi: 1 Timotei 3,1-13; Luca 16,1-9. 
Vineri: 1 Timotei 4,4-8,16; Luca 16,15-18; 17, 

14. 
Sâmbătă: Galateni 3,8-12; Luca 9,57-62. 
Duminică: la utrenie - Luca 24, 1-12, iar la 

liturghie - Efeseni 6, 9-19; Luca 12, 
16-21. 

Săptămâna a 27-a după Rusalii: 
Luni: 1 Timotei 5,1-10; Luca 17,20-25. 
Marţi: 1 Timotei 5,11-12; Luca 17,26-37. 

Miercuri 1 Timotei 5, 22-25; 6,1-11; Luca 18, 
15-17,26-30. 

Joi: 1 Timotei 6,17-21; Luca 18,31-34. ' : 
Vineri: 2 Timotei 1,1-2,8-18; Luca 19,12-28. 
Sâmbătă: Galateni 5,22-26; 6,1 -2; Luca 10,19-21. 
Duminică: la utrenie - Luca 24,12-35, iar la 

liturghie - Efeseni 6, 10-17; Luca 13, 
10-17. 

Săptămâna a 28-a după Rusalii: 
Luni: 2 Timotei 2,20-26; Luca 19,3744. 
Marti': 2 Timotei 3,16-17; 4 , 14 ; Luca 19,4548. 
Mierairi: 2 Timotei 4,9-22; Luca 20,1-8. 
Joi: Tit 1,5-14; Luca 20,9-18. 
Vineri: Tit 1,15-16; 2,1-10; Luca 20,19-26. 
Sâmbătă: Efeseni 1,16-23; Luca 12,3240. 
Duminică: la utrenie - Luca 24,36-53, iar la litur

ghie - Coloseni 1,12-18; Lucal4,16-24. 

Săptămâna a 29-a după Rusalii: 
Luni: Evrei 3,5-11,17-19; Luca 20,2744. 
Marţi: Evrei 4,1-13; Luca 21,12-19. 
Miercuri: Evrei5,11-14; 6,1-8; Luca 21,5-8,10-11, 

20-24. 
Joi: Evrei 7,1-6; Luca 21,28-33. 
Vineri: Evrei 7,18-25; Luca 21,37-38; 22,1-8. 
Sâmbătă: Efeseni 2,11-13, Luca 13,18-29. 
Duminică: la utrenie - loan 20,1-10, iar la litur

ghie - Coloseni 3,4-11, Luca 17,12-19. 

Săptămâna a 30-a după Rusalii: 
Luni: Evrei 8,7-13; Marcu 8,11-21. 
Marii: Evrei 9,8-23; Marcu 8,22-26. 
Mierairi: Evrei 10,1-18; Marcu 8,30-34. 
Joi: Evrei 10,35-39; 11,1-7; Marcu 9,10-16. 
Vineri: Evrei 11,8-16; Marcu 9,3341. 
Sâmbătă: Efeseni 5,1-8; Luca 14,1-11. 
Dummică: la utrenie - loan 20,11-18, iar la litur

ghie - Coloseni 3,12-16; Luca 18,18-27. 

Săptămâna a 31-a după Rusalii: 
Luni: Evrei 11,17-31; Marcu 9,42-50; 10,1-2. 
Marţi: Evrei 12,25-29; Marcu 10,2-12. 
Mierairi: Iacov 1,1-18; Marcu 10,11-16. 
Joi: Iacov 1,19-27; Marcu 10,17-27. 
Vineri: Iacov 2,1-13; Marcu 10,23-32. 
Sâmbătă: Coloseni 1,1-6; Luca 16,10-15; 
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Duminică: Ia utrenie - Ioan 20,19-31, iar la litur
ghie - 1 Tîmotei 1,15-17; Luca 18,3543. 

Săptămâna a 32-a după Rusalii: 
Luni: Iacov 2,14-26; Marcu 10,46-52. 
Marţi: Iacov 3,1-10; Marcu 11,11-23. 
Miercuri: Iacov 3,11-18; 4,1-6; Marcu 11,22-26. 
Joi: Iacov 4,7-17; 5,1-9; Marcu 11,27-33. 
Vineri: 1 Petru 1,1-25; 2,1-10; Marcu 12,1-12. 
Sâmbătă: 1 Tesaloniceni 5,14-23; Luca 17,3-10. 
Duminică: la utrenie - Ioan 21,1-14, iar la litur

ghie - 1 Tîmotei 4,9-15; Luca 19,1-10. 

Săptămâna a 33-a după Rusalii: 
Luni: 1 Petru 2,21-25; 3,1-9; Marcu 12,13-17. 
Marţi: 1 Petru 3,10-22; Marcu 12,18-27. 
Miercuri: 1 Petru 4,1-11; Marcu 12,28-37. 
ţoi: 1 Petru 4,12-19; 5,1-5; Marcu 12,3844. 
Vineri: 2 Petru 1,1-10; Marcu 13,1-8. 
Sâmbătă: 2 Tîmotei 2,11-19; Luca 18,2-8. 

Duminica Vameşidui şi a Fariseidiu: 
La utrenie Evanghelia învierii care va fi la rând, 

iar la liturghie-2Timotei 3,10-15; Luca 
18,10-14. 

Săptămâna a 34-a după Rusalii: 
Luni: 2 Petru 1,20-21; 2,1-9; Marcu 13,9-13. 
Marţi: 2 Petru 2,9-22; Marcu 13,14-23. 
Miercuri: 2 Petru 3,1-18; Marcu 13,24-31. 
ţoi: 1 Ioan 1,8-10; 2,1-6; Marcu 13,31-37; 14,1-2. 
Vineri: 1 Ioan 2,7-17; Marcu 14,3-9. 
Sâmbătă: 2 Timotei 3,1-9; Luca 20,4647; 21,14. 

Duminica Fiului Risipitor: 
La u trenie Evanghelia învierii care va fi la rând, 

iar la liturghie - 1 Corinteni 6,12-20; 
Luca 15,11-32. 

Săptămâna a 35-a după Rusalii: 
Luni: 1 Ioan 2,18-29; 3,1-8; Marcu 11,1-11. 
Marţi: 1 Ioan 3,9-22; Marcu 14,1042. 
Mkmai: 1 Ioan 3,21-24;4,1-11; Marcu14,43-72; 15,1. 
Joi: 1 Ioan 4,20-21; 5,1-21; Marcu 15,1-15. 
Vineri: 2 Ioan 1,1-13; Marcu 15,22,25,3341. 
Sâmbătă: 1 Corinteni 10, 23-28; Luca 21, 8-9, 

25-27,33-36. 

Răposaţi: ITesaloniceni 4,13-17; Ioan 5,24-30. 

Duminica lăsatului sec de carne: •• 
La utrenie, Evanghelia învierii care va fi la rând, 

iar la liturghie - 1 Corinteni 8, 8-13; 9, 
1-2; Matei 25,3146. 

Săptămâna a 36-a după Rusalii: 
Luni: 3 Ioan 1,1-15; Luca 19,2940; 22,7-39. 
Marţi: Iuda 1,1-10; Luca 22,3942,45-71; 23,1. 
Miercuri: nu este liturghie. 
Joi: Iuda 1,11-25; Luca 23,1-34,44-56. 
Vineri: nu este liturghie. 
Sâmbătă: Romani 14,19-23; 16,25-27; Galateni 

5,22-25; 6,1-2; Matei 6,1-13; 11,27-30. 

Duminica lăsatului sec de brânză: 
La utrenie, Evanghelia învierii care va fi la rând, 

iar la liturghie - Romani 13,11-14; 14, 
14; Matei 6,14-21. 

Evangheliile care se citesc seara în săptămâna 
întâia a Sfântului şi Marehn Post: 

Luni seara: Luca 21,8-36. 
Marţi seara: Matei 6,1-13. 
Miercuri seara: Marcu 11,22-26; Matei 7,7-8. 
Joi seara: Matei 7,7-11. 
Vineri seara: Ioan 15,1-7. 

APOSTOLUL ŞI SFINTELE EVANGHELII 
ALE SÂMBETELOR ŞI DUMINICILOR 

SFÂNTULUI ŞI MARELUI POST 

Sâmbătă l-a a Poshdui: 
La liturghie Apostolul zilei- Evrei 1,1-12; Apostol

ul Sfântului - 2 Timotei 2,1-10; Evanghelia 
zilei - Marcu 2,23-28; 3,1-5; Evanghelia 
Sfântului - Ioan 15,17-27; 16,1-2 

Duminica l-a a Postidui: 
La utrenie: Evanghelia învierii. La liturghie: 

Evrei 11,24-26,3240; Ioan 1,43-51. 

Sâmbăta a 2-a Postidui: 
La liturghie: Evrei 3,12-16; al morţilor 1 Tesa

loniceni 4, 13-17. Evanghelia zilei -
Marcu 1,3544; a morţilor - Ioan5,24-30. 
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Duminica a 2-a a Postului: 
La utrenie: Evanghelia învierii, iar la liturghie 

Apostolul zilei - Evrei 1,10-14; 2,1-3; al 
sfântului Evrei 7,20-28; 8,1-2; Evanghelia zi
lei - Marcu 2,1-12; a sfântului, loan 10,9-16. 

Sâmbăta a 3-a Postului: 
La liturghie: Evrei 10, 32-38; al morţilor 1 

Tesaloniceni 4,13-17. Evanghelia zilei -
Marcu 2,14-17;amorţilor-Ioan5,24-30. 

Duminica a 3-a a Postului: 
La utrenie: Evanghelia învierii, iar la liturghie 

Evrei 4,14-16; 5,1-6; Marcu 8,34-38; 9,1. 

Sâmbăta a 4-a a Postului: 
La liturghie: Apostolul zilei - Evrei 6, 9-12; al 

morţilor 1 Corinteni 4,13-17. Evanghelia 
zilei - Marcu 7,31-37, a morţilor - loan 5, 
24-30. 

Duminica a 4-a a Postului: 
La utrenie: Evanghelia învierii, iar la liturghie 

Apostolul zilei - Evrei 6, 13-20; al 
sfântului - Efeseni 5,8-19; Evanghelia 
zilei - Marcu 9, 17-32; a sfântului -
Matei 4,25; 5,1-12 

Sâmbăta a 5-a a Postului: 
La uturghie: Evrei 9,24-28; al Născătoarei - Evrei 

9, 1-7; Evanghelia - Marcu 8, 27-31, a 
Născătoarei - Luca 10,38-42; 11,27-28. 

Duminica a 5-a a Postului: 
La utrenie: Evanghelia învierii, iar la liturgliie 

Apostolul zilei - Evrei 9,11-14, al Cuvio
sului -Galateni 3,23-29; Evanghelia zi
lei - Marcu 10,32-45, a Cuviosului - Luca 
7,36-50. 

Sâmbăta a 6-a, a lui Lazăr: 
La liturgliie: Evrei 12, 28; 13,1-8. Evanghelia, 

loan 11,1-45. 

Duminica a 6-a, a Floriilor: 
La utrenie: Matei 21, 1-11, 15-17, iar la litur

ghie - Filipeni 4,4-9; loan 12,1-18. 

APOSTOLUL ŞI SFINTELE EVANGHELII 
DIN SĂPTĂMÂNA PATIMILOR 

în Sfânta şi Marea Luni: 
La utrenie - Matei 21,18-44, iar la liturghie -

Matei 24,3-35. 

în Sfânta şi Marea Marţi: 
La utrenie - Matei 22,1546; 23,1-39, iar la litur

ghie - Matei 24,36-51; 25,146; 26,1-2 

în Sfânta şi Marea Miercuri: 
La utrenie - loan 12, 17-50, iar la liturghie -

Matei 24,6-16. 

în Sfânta şi Marea Joi: 
La utrenie - Luca 22,1-39, iar la liturgliie - 1 

Corinteni 11,23-32. Evanghelia înainte 
de spălare, Matei 26,2-20. După spălare, 
loan 13,3-17; Matei 26,21-39; Luca 22, 
4344; Matei 26,40-75; 27,1-2. 

Cele 12 Evanghelii ale Patimilor: 
Evanghelia l-a - loan 13,31-38; 14; 15; 16; 17; 18,1. 
Evanghelia a 2-a - loan 18,1-28. 
Evanghelia a 3-a - Matei 26,57-75. 
Evanghelia a 4-a - loan 18,2840; 19,1-6. 
Evanghelia a 5-a - Matei 27,3-23. 
Evanghelia a 6-a - Marcu 15,16-32. 
Evanghelia a 7-a - Matei 27,33-54. 
Evanghelia a 8-a - Luca 23,3249. 
Evanghelia a 9-a - loan 19,25-37. 
Evanghelia a 10-a - Marcu 15,4347. 
Evanghelia a 11-a - loan 19,3842. 
Evanghelia a 12-a - Matei 27,62-66. 

în Sfânta şi Marca Vineri la Ceasurile împă
răteşti: 

Censul 1: Galateni 6,14-18; Matei 27,1-56. 
Ceasul al 3-lea: Romani 5,6-10; Marcu 15,1641. 
Ceasul al 6-lea: Evrei 2,11-18; Luca 23,3240. 
Ceasul al 9-lea: Evrei 10,19-31; loan 18, 2840; 

19,1-37. • • • 

în Sfânta şi Marca Vineii: seara: 
1 Corinteni 1,18-24; 2,1-2; Matei 27,1-54; loan 

19,31-37; Matei 27,55-61. 
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în Sfânta şi Marea Sâmbătă: 
La utrenie, după Doxologie - 1 Corinteni 5, 

6-8; Galateni 3,13-14; Matei 27, 62-66, 
iar la liturghie - Romani 6,3-11; Matei 
28,1-20. 

ALTE RÂNDUIELI ALE CITIRII 
APOSTOLULUI ŞI EVANGHELIILOR 

Cele 11 Evanghelii ale învierii: 
Evanghelia l-a - Matei 28,16-20. 
Evanghelia a 2-a - Marcu 16,1-8. 
Evanghelia a 3-a - Marcu 16,9-20. 
Evanghelia a 4-a - Luca 24,1-12. 
Evanghelia a 5-a - Luca 24,12-35. 
Evanghelia a 6-a - Luca 24,36-53. 
Evanghelia a 7-a - Ioan 20,1-10. 
Evanghelia a 8-a - Ioan 20,11-18. 
Evanghelia a 9-a - Ioan 20,19-31. 
Evanghelia a 10-a - Ioan 21,1-14. 
Evanghelia a 11-a - Ioan 21,15-25. 

Apostoli şi Evangheliile înainte şi după Praz
nicele împărăteşti: 

Duminica înaintedeziua Crucii Galateni6,11-18; 
Ioan 3,13-17. 

Duminica după ziua Crucii: Galateni 2, 16-20; 
Marcu 8,34-38; 9,1. 

Duminica înainte de Crăciun: Evrei 11,9-10,32-40; 
Matei 1,1-25. 

Duminica după Crăciun: Galateni 1,11-19; Matei 
2,13-23. 

Duminica înainte de Botez: 2 Timotei 4, 5-8; 
Marcu 1,1-8. 

Dun unica după Botez: Efeseni 4,7-13; Matei 4,12-17. 

Apostolii şi Evangheliile la cele 12 Praznice 
împărăteşti: 

1. La Naşterea Maicii Domnului: la utrenie -
Luca 1, 39-49, 56, iar la liturghie -
Filipeni 2,5-11; Luca 10,3342; 11,27-28. 

2. La înălţarea Sfintei Cruci: la utrenie - Ioan 
12,28-36, iar la liturghie-1 Corinteni 1, 
18-24; Ioan 19,6-11,13-20,25-28,30-35. 

3. La Intrarea în Biserică a Maicii Domnului: la 
utrenie - Luca 1,39-49,56, iar la liturghie 
- Evrei 9,1-7; Luca 11,3842; 11,27-28. 

4. La Naşterea Domnului: la utrenie - Matei 1, 
18-24, iar la liturghie - Galateni 4,4-7; 
Matei 2,1-12. 

5. La Botezul Domnului: la utrenie - Marcu 1, 
9-11, iar la liturghie - Tit 2,11-14; 3,4-7; 
Matei 3,13-17. 

6. La întâmpinarea Dommdui: la utrenie - Luca 
2, 25-32, iar la liturghie - Evrei 7, 7-17; 
Luca 2,2240. 

7. La Bunavestire: la utrenie - Luca 1,3949,56, 
iar la liturghie - Evrei 2,11-18; Luca 1, 
24-38. 

8. La Schinibarea la faţă: la utrenie - Luca 9, 
28-36, iar la liturghie - 2 Petru 1,10-17; 
Matei 17,1-9. 

9. La Adormirea Maicii Dommdtd: la utrenie -
Luca 1, 39-49, 56, iar la liturghie -
Filipeni 2,5-11; Luca 10,3842; 11,27-28. 

10. La Intrarea Dommdui în Ierusalim (Florii): 
la utrenie - Matei 21,1-11,15-17, iar la 
liturghie - Filipeni 4,4-9; Ioan 12,1-8. 

11. La înălţarea Domnului: la utrenie - Marcu 
16,9-20, iar la liturghie - Fapte 1,1-12; 
Luca 24,36-53. 

12. La Dumimca Mare: la utrenie - Ioan 20, 
19-23,iarlaliturghie-Fapte2,l-ll;Ioan 
7,37-53; 8,12. 

Apostoli şi Evanghelii deobşte, la Sfinpi: 
1. La zilele Maicii Domnului: la utrenie - Luca 1, 

3949,56, iar la liturghie - Filipeni 2, 
5-11; Evrei 9, 1-7; Luca 10, 3842; 11, 
27-28. 

2. La îngeri: la utrenie - Matei 13,24-30,3743, iar 
la liturghie-Evrei 2,2-10; Luca 10,16-21. 

3. La Prooroci: la utrenie - Matei 23,29-39, iar la 
liturghie - Iacov 5,10-20; 1 Corinteni 
14, 20-25; sau Evrei 6, 13-20; Luca 4, 
22-30; sau Luca 11,47-54; 12,1. 

4. La un Apostol: la utrenie - Ioan 21,15-25, iar 
la Uturghie-1 Ioan 1,1-7; Luca 10,16-21. 

5. La mai mulţi Apostoli: la utrenie - Luca 10, 
1-15, iar la liturghie - 1 Corinteni 4,9-16; 
Matei 9,36-38; 10,1-8. 

6. La un Ierariv la utrenie - Ioan 10, 1-9, iar la 
liturghie - Evrei 7,26-28; 8,1-2; Ioan 10, 
9-16. 
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7. La mai mulţiIcrarlii:h utrenie- Ioan 10,9-16, iar 

la Hturghie- Evrei 8,17-21; Matei 5,14-19. 
8. La unMucenic: la utrenie-Luca 21,12-19,iar 

la liturghie - 2 Timotei 2,1-10; Ioan 15, 
17-27; 16,1-2. 

9. La mai mulţi Mucenici: la utrenie - Luca 21, 
12-19, iar la liturghie - Romani 8,2S-29; 
sau Evrei 11,33-40; Matei 10,16-22. 

10. La un Sfinţit Mucenic: la liturghie, Evrei 13, 
7-16; Luca 12,32-40. 

11. La mai mulţi Sfinţiţi Mucenici: la utrenie -
Matei 12,1-8, iar la liturghie - Evrei 5, 
4-10; sau Filipeni 3, 20-21; 4,1-4; Luca 
12,8-12; sau 6,17-23; sau 10,22-24; sau 
14,25-35. 

12. La o Sfântă Muceniţă: la utrenie - Marcu 5, 
24-34, iar la liturghie - 2 Corinteni 6, 
1-10; sau Galateni 3, 22-29; Matei 15, 
21-28. 

13. La Cuvioşişi Nebuni pentru Hristos: la utrenie 
- Luca 6,17-23, iar la liturghie - Galateni 
5,22-26; 6,1-21; Matei 4,25; 5,1-21. 

14. La un Cuvios Mucenic: la liturghie, 2 Timotei 
1,3-18; Marcu 8,34-38; 9,1. 

15. La mai mulţi Cuvioţi şi Preacuvioşi Mucenici: la 
utrenie - Luca 6,31-36, iar la liturghie -
Romani 8,28-39; Marcu 8,34-38; 9,1. 

16. La o Cuvioasă şi o Preacuvioasă: la utrenie -
Matei 25,1-13, iar la liturghie - Galateni 
3,23-29; Luca 7,36-50. 

17. La Preacuvioase Muceniţe: la utrenie - Matei 
10,16-22, iar la liturghie - Galateni 3, 
23-29; 4,1-5; Matei 5,14-19. 

18. La Mărturisitori: la liturghie - Efeseni 6, 
10-17; Luca 12,8-12 

19. La Sfinţii Doctori fără de arginţi: la liturghie -
j 1 Corinteni 12, 27-31; 13,1-8; Matei 9, 
| 36-38; 10,1-8. 
» 

j Apostoli şi Evanghelii la morţi: 
ţ Luni: Romani 14,5-9; Ioan 5,17-24. 
| Marţi: 1 Corinteni 15,39-45; Ioan 5,24-30. 
j Miercuri: 2 Corinteni 5,1-10; Ioan 6,35-39. 
j Joi: 1 Corinteni 15,20-28; Ioan 6,4044. 

Vineri: 1 Corinteni 15,47-57; Ioan 6,48-54. 
Sâmbătă: 1 Tesaloniceni 4,13-17; Ioan 5,24-30. 

Apostoli şi Evanghelii la felurite întâmplări: 

La Sfântul Maslu: 
1. Iacov 5,10-20; Luca 10,25-27. 
2. Romani 15,1-7; Luca 19,1-10. 
3 . 1 Corinteni 12, 27-31; 13,1-8; Matei 10 ,1 , 

5-8. 
4 .2 Corinteni 6,16-18; 7,1; Matei 8,14-23. 
5 .2 Corinteni 1,8-11; Matei 25,1-13. 
6. Galateni 5,22-26; 6,1-2; Matei 15,21-28. 
7.1 Tesaloniceni 5,14-23; Matei 9,9-13. 

1 August, la sfinţirea apei: 
Evrei 2,11-18; Ioan 4 , 1 4 . 

La sfinţirea Bisericii: 
Evrei 2, 11-18; 9, 1-7; 3, 14 ; Matei 16, 13-19; 

Luca 10,3842; 11,27-28; Ioan 10,22-28. 

La vrane de secetă: 
Iacov 5,7-9,17-18; Matei 15,1-6. 

La prea multă ploaie: 
Romani 8,22-27; Matei 7,7-11. 

La cutremur: 

Evrei 12,11-13,25-27; Matei 8,23-27. 

La molimă: 
Evrei 12,6-13; Luca 4,3844. 
La orice nevoie: 
Marcu 11,23-26. 

La năvălirea barbarilor: 
Efeseni 2,4-10; Luca 13,1-9. 

La incendiu: 
Evrei 12,14-24; Luca 12,48-59. 

Pentru împăcarea şi unirea Dreptei Credinţe: 
Marcu 11,23-26. 

La încheierea păcii: 
Efeseni 2,14-22; Ioan 14, 21-27. 

Pentru cei ce fac milostenie: 
Matei 6,7-11. 
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Pentru bolnavi: 
Iacov 3,10-16; 5,10-20; Matei 8,14-23; Marcu 

5,24-34; loan 4,46-54; Luca 9,1-6. 

La tunderea monahilor: 
Efeseni 6,10-17; Matei 10,3742; 11,1. 

La orice cerere: 
Efeseni 5,9-21; Matei 7,7-11; Marcu 11,22-26; 

Luca 18,2-8; Matei 7,7-8. 

La Sfântul Botez: 
Romani 6,3-11; Matei 28,16-20. 

La Sfânta Cununie: 
Efeseni 5,20-33; loan 2,1-11. 

La Sfânta Taină a Pocăinţei: 
Matei 9,9-13 sau Luca 15,' 1-10. 

La mărturisirea femeilor: 
loan 12,19-36. 

La cei chinuiţi de duh rău: 
Matei 8, 28-34; 9, 1; sau Matei 17,14-23; sau 

Marcu 5,1-20; sau Marcu 9,17-32; sau 
Luca 9,37-43. 

La îngroparea monahilor şi mirenilor: 
1 Tesaloniceni 4,13-17; loan 5,24-30. 

La înmonnăntarea pruncilor: 
1 Corinteni 15,3945; loan 6,35-39. 

La îngroparea preoţilor 
1 . 1 Tesaloniceni 4,13-17; loan 5,24-30. 

2. Romani 5,12-21; loan 5,17-24. 
3 . 1 Corinteni 15,1-11; loan 6,35-39. 
4 . 1 Corinteni 15,20-28; loan 6,4044. 
5. Romani 14,6-9; loan 6,40-54. , 

La Ceasurile împărăteşti ale Crăciunului: 
Ccasid 1: Evrei 1,1-12; Matei 1,18-24. 
Ceasul a! 3-lea: Galateni 3,23-29; Luca 2,1-20. 
Ceasul al 6-lea: Evrei 1,10-14; 2, 1-3; Matei 2, 

1-12. 
Ceasul al 9-lea: Evrei 2,11-18; Matei 2,13-23. 
Lfl vecernie, în ajunul Crăciunului: Evrei 1,1-13; 

Luca 2,1-20. 

La Ceasurile împărăteşti ale Bobotezei: 
Ceasul 1: Fapte 13,25-33; Matei 3,1-11. 
Ceasul al 3-lea: Fapte 19,1-8; Marcu 1,1-8. 
Caisul al 6-lea: Romani 6,3-11; Marcu 1,9-11. 
Ceasul al 9-lea: Tit 2,11-14; 3,4-7; Luca 3,13-16. 
La vecernie, în ajunul Bobotezei: 1 Corinteni 9, 

19-27; Luca 3,1-18. 

La Tedeumuri: * " • • • — 
1. La Anul Nou: 1 Timotei 2,1-6; Luca 4,16-22. 
2. Li deschiderea Sfântului Sinod: Fapte 15,5-11, 

22-28,30-32; Matei 18,15-20. 
3. La ziua Mitropolitului: Evrei 13,17-21; loan 

10,9-16. 
4. Li deschiderea unei şcoli bisericeşti: 2 Timotei 3, 

16-17; 4,2-5; Luca 8,5-15. 

La sfinţirea Agliiasmei mari: 
1 Corinteni 10,14; Marcu 1,9-11. 

La sfinţirea Aghiasmei mici: 
Evrei 2,11-18; loan 5,1-4. 
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SCARA 
ÎNTOCMIRII SFINTEI EVANGHELII ' '/ *' 

DE LA MARCU 

Capitolul 1 

3 ,1 : începutul Evangheliei. 
3, 2-3: Plinirea proorociilor lui Isaia şi Maleahi în loan Botezătorul. 
1, 4-6: Vieţuirea, propovăduirea şi botezul pocăinţei dat de către loan. 1 • 
3, 7-S: „Eu v-am botezat pe voi cu apă, EI însă vă va boteza cu Duh Sfânt". 
1, 9: Mântuitorul este botezat în Iordan de către înaintemergătorul loan. 
1, W-ll: La Botezul Domnului Cerurile se deschid, Duhul Se pogoară în chip de porumbel, iar 

glasul Tatălui mărturiseşte din Ceruri. 
3, 12-13: Domnul Hristos este mânat de Duhul în pustie pentru a fi ispitit de Satana 
3, 14-15: După ce loan a fost prins, Domnul vine în Galileea punând început propovăduirii împă

răţiei lui Dumnezeu. 
1, 36-2S: Mântuitorul Hristos cheamă pe Simon şi pe Andrei, iar aceştia îl urmează. 
1, 29-20: Fiind chemaţi fiii lui Zevedeu, aceştia îi urmează de îndată Domnului Iisus. 
7, 21-2S: Vindecarea unui îndrăcit într-o zi de sâmbătă în sinagoga din Capernaum. 
1, 29-31: Vindecarea soacrei lui Petru. 
3, 32-34: Tămăduirea mai multor suferinzi. 
2, 35-36: Domnul Se roagă singur în loc pustiu. 
1, 37-39: Mântuitorul propovăduieşte prin toate cetăţile şi satele Galileii. 
2, 40-45: Curăţirea minunată a unui lepros şi porunca dată lui de Domnul. 

•• Capitolul 2 

2, 2-2: Domnul propovăduieşte într-o casă din Capernaum. 
2, 3-4: Aducerea slăbănogului spre vindecare şi slobozirea sa pe funii prin acoperiş. 
2, 5: „Fiule, iertate îţi sunt păcatele tale!" 
2, 6-7: Cârteala fariseilor. 
2, S-20: Răspunsul Domnului către farisei. 
2,11-12: „Scoală-te, ia-ţi patul tău şi mergi la casa ta". Tămăduirea slăbănogului. 
2, 23: Mântuitorul învaţă mulţimile. 
2,14-17: Chemarea Iui Matei-Levi şi ospătarea dată de acesta. Făţarnica nedumerire a fariseilor şi 

răspunsul Domnului Hristos: „Nu cei sănătoşi au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. N-am 
venit să chem pe drepţi ci pe păcătoşi Ia pocăinţă". 

2, ÎS-20: întrebarea pusă Iui Hristos pentru nepostirea ucenicilor Săi. Prietenii Mirelui şi vremea postirii 
lor. 

2, 21-22: Petecul nou la haina veche. Vin nou în burdufuri vechi. 
2, 23-2S: Spicele de grâu smulse sâmbăta. Cârteala fariseilor şi răspunsul dumnezeiesc al 

Mântuitorului. 

. Capitolul 3 

3, 1-5: Vindecarea în zi de sâmbătă a unui om cu mâna uscată. 
3, 6; Fariseii şi irodianii se sfătuiesc să-L piardă pe Domnul. 
3, 7-8: Mântuitorul este urmat de mulţimi multe. 
3, 9-22: Numeroasele tămăduiri săvârşite de Domnul. Dracii sunt opriţi de Hristos în a-I mărturisi 

Dumnezeirea. 
3, 13-25: Alegerea celor doisprezece Apostoli. 
3, 16-19: Numele Apostolilor. 
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3, 20: Mântuitorul şi ucenicii Săi sunt atât de căutaţi încât nu pot nici să mănânce. 
3, 22: Ce credeau rudele Domnului despre El? 
3, 22: Fariseii se împotrivesc lui Mesia spunând că scoate dracii cu Beelzebul. 
3, 23-27: Domnul îi chemă pe farisei la Sine şi le spune pilda cu dezbinarea împărăţiei şi casei. 
3, 2S-30: Hula împotriva Duhului Sfânt. 
3, 31-35: „Oricine va face voia lui Dumnezeu, acesta este fratele Meu şi sora Mea şi mama Mea". 

Capitolul 4 

4, 1-2: Iisus învaţă mulţimea în pilde. 
4, 3-9: Pilda semănătorului. 
4, 10-12: Ucenicii II întreabă pe Domnul de ce vorbeşte în pilde. 
4, 13-20: Mântuitorul tâlcuieşte Apostolilor pilda semănătorului. 
4, 21-23: Pilda făcliei puse sub obroc. 
4, 24-25: „Cu ce măsură măsuraţi vi se va măsura". 
4, 26-29: Pilda seminţei care creşte până la seceriş fără ştirea semănătorului. 
4, 30-32: Pilda grăuntelui de muştar. 
4, 33-34: Mântuitorul grăieşte numai în pilde pe care mai apoi le tâlcuieşte pe toate ucenicilor. 
4, 35-41: Minunea potolirii furtunii de pe mare. 

Capitolul 5 

5, 2-27: Vindecarea îndrăcitului din ţinutul Gadarenilor. Turma de porci. Rugămintea gadarenilor 
făcută către Domnul. 

5, 1S-20: Mântuitorul îl trimite pe cel tămăduit să vestească binefacerile lui Dumnezeu, iar acesta 
vesteşte minunea în Decapole. 

5, 21: Domnul trece de cealaltă parte a mării plinind rugămintea gadarenilor. 
5,22-23: lair roagă pe Mântuitorul Hristos ca venind în casa lui să o izbăvească de moarte pe fiica sa. 
5, 24-34: Femeia cu curgere de sânge se vindecă prin atingere de haina Mântuitorului. Cuvintele 

pe care i le spune Hristos. 
5, 35-36: Vestea despre moartea fiicei lui lair şi cuvântului Domnului către lair. - • — — 
5, 37-43: Luând cu Sine pe Petru, Iacov şi Ioan, Domnul Iisus o înviază pe fiica lui lair. Porunca 

Domnului de a nu fi propovăduită această minune. 

Capitolul 6 

6, 1-2: Mântuitorul merge în patria sa şi învaţă în sinagogă. 
6, 2-3: Sminteala celor care-L cunoşteau pe Domnul după viaţa Sa trupească. 
6, 4: Proorocul dispreţuit în patria lui. 
6, 5-6: Din pricina necredinţei Domnul face doar câteva minuni în patria Sa; apoi propovăduieşte 

în satele dimprejur. 
6, 7-11: Domnul îi trimite pe Apostoli la propovăduiredoi câte doi. învăţături pentru cum se cuvine 

a propovădui. 
6, 22-33: Lucrarea Apostolilor şi roadele propovăduirii lor. 
6, 24-36: Socoteala lui Irod şi a mulţimii despre Domnul Iisus. 
6, 27-29: Istorisirea despre întemniţarea şi tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Ucenicii i-au 

trupul lui Ioan şi-1 îngroapă. 
6, 30-32: Apostolii se întorc la Iisus şi-I vestesc toate câte le-au săvârşit. Domnul îi cheamă să 

meargă cu corabia la loc pustiu şi singuratic. 
6, 33: Mulţimile pricep încotro se îndreaptă Domnul cu ucenicii Săi şi pornind la drum au ajuns 

înaintea Sn. 
6, 34: Coborând din corabie Domnului I Se face milă de mulţimi şi începe să-1 înveţe. 
6, 35-36: Făcându-se seară ucenicii cer Domnului să slobozească mulţimile pentru ca acestea să-şi 

găsească de mâncare. 
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6,37-38: „Daţi-le voi să mănânce". 
6,39-44: Minunea înmulţirii celor cinci pâini şi doi peşti. Saturarea celor cinci mii de oameni. 
6,45-46: Mântuitorul îi sileşte pe ucenici să plece cu corabia şi după aceasta El slobozeşte mulţimile. 
6,47-51: Domnul Hristos vine în corabie, la ucenici, umblând pe ape. 
6,52-54: învârtoşarea ucenicilor. 
6,55-55: Vindecarea multor suferinzi prin atingerea de poala hainei lui Hristos. j d _ 

Capitolul 7 

7,1-13: Fariseii îl învinuiesc pe Domnul că ucenicii Săi calcă datina bătrânilor la spălarea mâinilor, 
iar Hristos îi vădeşte pe farisei că întru ei se plineşte profeţia lui Isaia, ca întru unii ce 
propovăduiesc învăţături omeneşti şi nu dumnezeieşti. 

7,14-16: Iisus chemând mulţimile le spune ce anume îl spurcă cu adevărat pe om. 
7,17-23: Domnul le lămureşte ucenicilor pilda, spunându-Ie că cele ce pornesc din inimă îl spurcă 

pe om. 
7,24-30: Vindecarea fiicei femeii cananeence prin sârguinţa mamei în a cere milostivirea Domnului. 
7,31-37; Domnul vine lângă Marea Galileii, şi urcându-Se în munte vindecă mulţime mare de şchiopi, 

orbi, ciungi şi muţi ce îi urmează; vindecarea celui surd care era gângav. 

Capitolul 8 

8,1-9: Saturarea celor patru mii de oameni cu şapte pâini şi puţini peştişori. 
S, 20-13: Mântuitorul merge în părţile Dalmanutei iar acolo vin şi se sfădesc cu El fariseii care îi 

cereau semn din cer. 
8,14-21: „Păziţi-vă de aluatul fariseilor şi de aluatul lui Irod". 
8,22-26: Vindecarea orbului din Betsaida 
8,27-30: în Cezareea lui Filip, Mântuitorul îi întrebă pe ucenici: „Cine zic oamenii că sunt Eu?", 

iar Petru răspunde: „Tu eşti Hristosul". 
8,31-32: Mântuitorul vesteşte ucenicilor că trebuie să pătimească multe şi să moară iar a treia zi să 

învieze. 
8,33: „Mergi înapoia Mea satano!" 
8,34-37: Datoria de a ne purta Crucea şi valoarea sufletului. 
8, 38: Să nu ne ruşinăm de Domnul şi de cuvintele Lui ca să nu fim trecuţi cu vederea înaintea 

Tatălui Ceresc. 

Capitolul 9 

9,1-8: Mântuitorul Se schimbă la faţă împărtăşindu-Ie Iui Petru, loan şi Iacov slava Dumnezeirii 
Sale. 

9, 9-10: La coborârea de pe munte Mântuitorul le spune ucenicilor că va învia din morţi. 
Nedumerirea ucenicilor. 

9,11-13: Ucenicii îl întreabă pe Domnul pentru venirea lui Ilie şi pricep cele pentru loan Botezătorul. 
9,14-27: Vindecarea fiului lunatic. 
9, 28-29: Ucenicii nu pot să-1 vindece pe cel lunatic din pricina puţinei lor credinţe. Prisosul 

rugăciunii şi al postului. 
9, 30-32: A doua vestire a Patimilor. 
9,33-37: Care dintre ucenici este mai mare. Pilda copilului. 
9,38-40: Apostolul loan vrea să-1 oprească pe cel care făcea minuni în numele lui Hristos, dar nu-I 

urma Lui. 
9,41-48: Osânda smintitorilor şi cum se cuvine a duce lupta cu smintelile. 
9,49-50: Sarea duhovnicească şi puterea ei. 
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Capitolul 10 

10, 1: Mântuitorul pleacă din Galileea şi se duce în hotarele Iudeii, dincolo de Iordan, şi învaţă 
norodul. 

10, 2-12: Fariseii II ispitesc pe Domnul Hristos pentru cele ce privesc desfacerea căsătoriei. 
20, 13-16: Iisus binecuvintează copiii. 
10, 17-22: întristarea tânărului bogat care a fost primit de Mântuitorul. 
10, 23-25: Cât de greu va intra bogatul în împărăţia Cerurilor? 
10, 26-27: Cine ponte să se mântuiască? 
30, 2S-31: Răsplata celor ce au lăsat toate pentru a urma Fiului lui Dumnezeu. 
20, 32-34: A treia vestire a Patimilor. 
10, 35-40: Cererea fiilor lui Zevedeu de a sta de-a dreapta şi de-a stânga Sa întru împărăţie. 
20, 41-45: Cearta ucenicilor pentru întâietate şi tămăduirea lor de către Domnul. 
10, 46-52: Vindecarea lui Bartimeu orbul. 

Capitolul 11 

11,1-3: Mântuitorul trimite doi ucenici după mânzul asinei. 
22, 4-7: Ucenicii împlinesc porunca Domnului şi aduc mânzul. 
22, 8-11: Intrarea Mântuitorului cu slavă în Ierusalim. 
11, 12-14: Blestemarea smochinului neroditor. 
22,15-17: Izgonirea vânzătorilor şi schimbătorilor de bani din templu. 
21,18: Mânia arhiereilor şi a cărturarilor asupra Domnului. 
11,19: Mântuitorul pleacă împreună cu ucenicii în Betania. 
22, 20-21: In dimineaţa zilei următoare, ucenicii se minunează de uscarea smochinului. 
12, 22-26: Puterea credinţei, a rugăciunii şi a iertării aproapelui. 
22, 27-33: Arhiereii şi bătrânii poporului îl ispitesc pe Domnul pentru puterea cu care săvârşeşte 

lucrurile Sale, iar Domnul le vădeşte făţărnicia prin întrebarea despre botezul lui Ioan. 

Capitolul 12 

22, 1-9: Pilda lucrătorilor celor răi. 
12, 10-11: Piatra cea din capul unghiului şi puterea ei. 
12, 32: Înţelegând că au fost vădiţi, arhiereii şi fariseii voiesc să-L prindă pe Domnul dar se tem de 

popor. 
32, 33: Fariseii îi trimit pe irodiani ca să-L ispitească pe Iisus. 
12, 14-17: Dinarul Cezarului şi rânduiala dumnezeiască. 
12,18-27: Saducheii 11 ispitesc pe Mântuitorul cu pildă mincinoasă defăimând învierea. Răspunsul 

minunat al Domnului. 
12, 2S-34: Un învăţător de Lege îl ispiteşte pe Domnul întrebându-L care poruncă este mai mare 

din Lege. 
22, 35-37: Mântuitorul închide gura cărturarilor şi fariseilor întrebându-i al cui Fiu este Hristos. 
22, 3S-41: In faţa mulţimilor şi a ucenicilor Săi, Mântuitorul mustră fărădelegile fariseilor şi a căr

turarilor vădindu-le răutăţile şi făţărnicia. 
22, 42-44: Bănuţul văduvei. 

Capitolul 13 

13, 3-2: Inaintevestirea dărâmării Ierusalimului. 
13, 3-4: Ucenicii cer Domnului să le arate vremea şi semnele ce vor vesti dărâmarea Ierusalimului, 

Venirea Domnului şi sfârşitul veacului. 
13, 5-8: Răspunsul Domnului. începutul durerilor, hristoşii mincinoşi, războaie şi zvonuri de 

războaie, foamete, ciumă şi cutremure pe alocuri. 
13, 9-11: Propovăduirea Evangheliei în toată lumea şi mărturia ce o vor da Apostolii înaintea 

mai-marilor acestei lumi. 



EVANGHELII DE LA MARCU 221 

13,32-33: Zavistiile, vrăjmăşiile, smintelile, proorocii cei mincinoşi simt înaintemergătorii lui Antihrist, 
care vor înşela pe mulţi şi îi vor aninca pe mulţi întru toată fărădelegea, şi într-atât se vor 
sălbătici oamenii, încât nici către cei de-aproape ai lor nu vor mai avea picătură de dragoste, 
ci se vor vinde unii pe alţii. Iar cel care va răbda până la sfârşit, suferind toate fără a se sminti 
şi fără a se slăbănogi de cele aduse asupră-i, se va mântui ca unul care s-a arătat ostaş iscusit. 

13,14-36: Urâciunea pustiirii şi izbăvirea prin lepădarea de cele trupeşti şi materialnjce. 
33, 27-20: Alte necazuri şi strâmtorări la dărâmarea Ierusalimului şi uşurarea acestora. 
23, 21-23: In vremea Antihristului vor fi prooroci mincinoşi mulţi, care folosindu-se de năluciri 

diavoleşti vor voi să-i înşele şi pe cei aleşi. 
13,24-26: Chipul Venirii preaslăvite a Fiului lui Dumnezeu. La Venirea Domnului soarele şi luna 

se vor întuneca iar Puterile Cereşti se vor zgudui. 
13, 27: îngerii vor fi trimişi să-i adune pe aleşii Domnului. 
23,2S-29: Se cuvine să cunoaştem vremurile de apoi prin semnele ei. 
13, 30-32: Neamul celor credincioşi va dăinui până la sfârşitul veacurilor. 
13, 32-33: Ziua şi ceasul Venirii Domnului. îndemn la priveghere şi rugăciune. 
13, 34-36: Pilda slugii credincioase şi răsplătirea ei. 
23, 37: Toţi, îndeobşte, suntem datori să priveghem. ~ 

Capitolul 14 

14,1-2: Sfatul plin de vicleşug a! arhiereilor şi bătrânilor poporului pentru a-L prinde şi a-L ucide 
pe Domnul. 

14, 3-9: Ungerea Mântuitorului în Betania de către femeia păcătoasă şi nedumerirea Apostolilor. 
14, 10-11: Iuda se tocmeşte cu arhiereii pentru vânzarea Domnului Hristos. 
14, 32-17: Pregătirea Cinei celei de Taină. 
24, 38-21; Făcându-se seară şi mâncând Domnul îl vesteşte şi îl vădeşte pe Iuda vânzătorul. 
14, 22-26: Domnul dă ucenicilor spre mâncare şi băutură Trupul şi Sângele Său în chipul pâinii şi 

vinului. Iertarea păcatelor. Vinul nou în împărăţia Tatălui. 
24,27-28: Mergând în Muntele Măslinilor Mântuitorul le spune ucenicilor că se vor sminti întru El, 

însă îi mângâie cu vestirea învierii. 
14, 29-31: îndrăzneala lui Petru şi atotştiinţa Domnului Hristos. 
34,32-41: Rugăciunea din grădina Ghetsimani. 
24, 42-46: Vânzarea Domnului de către Iuda e săvârşită printr-o sărutare. 
14, 47: Petru taie urechea slugii arhiereului. 
14, 48-50: Domnul înfruntă prin blândeţe pe cei ce au venit ca să îl prindă, iar ucenicii îl părăsesc. 
14, 51-52: Tânărul care era înfăşurat într-o pânzătură, urma Domnului. 
14, 53-54: Domnul este dus Ia arhiereu iar Petru îl urmează de departe. 
24,55-59: înfăţişarea înaintea arhiereilor. Sinedriul îl învinuieşte pe Domnul prin martori mincinoşi. 
14, 60-62: Arhiereul îl conjură pe Domnul să-i spună dacă El este Hristos, iar Mântuitorul îi dă 

răspuns pe potriva cererii. 
24,63-65: Arhiereul îşi sfâşie haina, iar Domnul ebatjocorit cu scuipări, cu pumni, cu palme şi cu cuvinte. 
24, 66-72: Cele trei lepădări ale lui Petru şi cântarea cocoşilor. Petru pricepe că se plinesc cuvintele 

Domnului şi căindu-se plânge cu amar. 

Capitolul 15 

15, 2: Domnului Iisus I se rânduieşte hotărâre de moarte din partea arhiereilor şi a bătrânilor 
poporului şi este dat dregătorului Ponţiu Pilat. 

15, 2-5: Mântuitorul Hristos înaintea lui Pilat. 
25, 6-21: Mulţimea aţâţată de arhierei şi bătrâni cere eliberarea tâlharului Baraba şi răstignirea lui 

Hristos. Pilat încearcă să-L elibereze pe Domnul după obiceiul ce era statornicit, prin care 
la Paşti era slobozit un vinovat. 
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25,12-15: împlinind dorirea norodului, Pilat eliberează pe Baraba iar pe Domnul îl dă la biciuire şi 
răstignire. 

75,16-20. Ducându-Lîn pretoriu ostaşii romani îl batjocoresc pe Domnul prin hlamidă roşie, cunună 
de spini, scuipări, bătăi peste cap cu trestia şi cuvinte pline de defăimare. 

15, 20-21: Mântuitorul este dus la răstignire, iar întru această cale Simon Cirineul îi poartă Crucea. 
35, 22-25: Domnul este răstignit pe Golgota, iar hainele Lui sunt împărţite aruncând la sorţi. 
15, 26. „Regele Iudeilor". 
15, 27-32: Hula trecătorilor, a arhiereilor, a bătrânilorşi a tâlharilor împreună răstigniţi cu Domnul. 
15, 33: întuneric peste tot pământul de la ceasul al şaselea până la ceasul al nouălea 
35, 34: „Eloi, Eloi, Iama sabahtani?" 
15, 35-36: Gândurile şi graiurile norodului înaintea Crucii. 
35, 37-3S: Domnul îşi dă duhul pe Cruce. Sfâşierea catapetesmei. 
15, 39: Credinţa sutaşului în Fiul lui Dumnezeu. 
35, 40-41: Femeile lângă Cruce. 
15, 42-47: Iosif din Arimateia cere de la Pilat trupul Domnului, şi înfăşurându-1 cu giulgiu de in l-a 

aşezat în mormântul său nou, fiind de faţă femeile mironosiţe. 

Capitolul 16 

16, 1-2: Măria Magdalena şi cealaltă Mărie la mormântul Domnului. 
16, 3-4: Prăvălirea pietrei de pe mormânt. 
16,5-7: îngerul vesteşte femeilor învierea Domnului şi Ie spune să vestească ucenicilor că Domnul 

înviat va merge înaintea lor în Galileea 
16, S: Femeile fug de la mormânt fiind cuprinse de frică şi uimire. 
16,9-32: Hristos Cel înviat Se arată Măriei Magdalena, care le vesteşte ucenicilor întristaţi învierea 

Domnului. 
26, 22-23: Mântuitorul se arată celor doi care călătoreau la ţarină. 
26, 24: Domnul se arată celor unsprezece ucenici. 
36, 25-28: Porunca dată Apostolilor de a propovădui Evanghelia la toată făptura Porunca Botezului 

şi puterea lui. 
26, 39: înălţarea la Cer a Domnului Iisus Hristos. 
26, 20: Apostolii propovăduiesc pretutindeni, iar Domnul lucrează împreună cu ei întărindu-le 

cuvântul prin semne şi minuni. 



223 

INDICE A L REFERINŢELOR EVANGHELICE 
UŞOR DE REŢINUT 

SAU DESEORI ÎNTREBUINŢATE 

A căzut cu faţa la pământ şi Se ruga, ca, de 
este cu putinţă, să treacă de la El ceasul 
[acesta] -Marcu 14, 35 

A certat vântul şi a poruncit mării: Taci! în
cetează! Şi vântul s-a potolit şi s-a făcut 
linişte mare - Marcu 4, 39 

A chemai la Sine pe cei doisprezece şi a început 
să-i trimită doi câte doi şi le-a dat putere 
asupra duhurilor necurate - Marcu 6, 7 

A doua zi, foarte de dimineaţă, sculându-Se, 
a ieşit şi S-a dus într-un loc pustiu şi Se 
ruga acolo - Marcu 1,35 

A ieşit de acolo şi a venit în patria Sa, iar 
ucenicii Lui au mers după El -Marcu 6, 1 

A ieşit demonul din fiica ta - Marcu 7, 29 
A ieşit la mare şi toată mulţimea venea la El 

şi îi învăţa -Marcu 2,13 
A ieşit şi S-a dus într-un loc pustiu şi Se ruga 

acolo -Marcu 1, 35 
A ieşit vestea despre El îndată pretutindeni în 

toată împrejurimea Galileii -Marca 1, 28 
A intrat Iisus în Ierusalim şi în templu şi, 

privind toate în j ur şi vremea fiind spre sea
ră, a ieşit spre Betania cu cei doisprezece -
Marcu 11,11 

A început a Se tulbura şi a Se mâhni-Marcu 14,33 
A început să dea afară pe cei ce vindeau şi pe 

cei ce cumpărau în templu, iar mesele 
schimbătorilor de bani şi scaunele vânză
torilor de porumbei Ie-a răsturnat - Marcu 
11,15 

A început să înveţe în sinagogă. Şi mulţi, 
auzîndu-L, erau uimiţi şi ziceau: De unde 
are EI acestea? Şi ce este înţelepciunea care 
I s-a dat Lui? Şi cum se fac minuni ca aces
tea prin mâinile Lui? - Marcu 6, 2 

A început să-i înveţe că Fiul Omului trebuie 
să pătimească multe şi să fie defăimat de 
bătrâni, de arhierei şi de cărturari şi să fie 
omorât, iar după trei zile să invieze -
Marcu 8, 31 

A întins mâna şi S-a atins de el şi i-a zis: Voiesc, 
curăţeşte-te - Marcu 1, 41 

A înviat! Nu este aici. Iată locul unde L-au pus -
Marcu 16,6 

A mers după El Simon şi cei ce erau cu el -
Marcu 1, 36 

A plecat mâhnit, căci avea multe bogăţii-Marcu 
10,22 

A rânduit pe cei doisprezece - Marcu 3,16 
A rânduit pe cei doisprezece, pe care i-a numit 

Apostoli, ca să fie cu El şi să-i trimită să 
propovăduiască -Marcu 3,14 

A tămăduit pe mulţi care pătimeau de felurite 
boli şi demoni mulţi a alungat. Iar pe 
demoni nu-i lăsa să vorbească, pentru că-L 
ştiau că El e Hristos - Marcu 1, 34 

A trimis doi din ucenicii Lui, zicându-le: 
Mergeţi în cetate şi vă va întâmpina un om, 
ducând un urcior cu apă; mergeţi după el -
Marcu 14,13 

A văzut Cerurile deschise şi Duhul ca un po
rumbel coborându-Se peste El -Marcu 1,10 

A văzut pe Iacov al lui Zevedeu şi pe Ioan, 
fratele lui. Şi ei erau în corabie, dregându-şi 
mrejele -Marcu 1,19 

A văzut pe Levi al lui Alfeu, şezând la vamă, 
şi i-a zis: Urmează-Mi! Iar el, sculându-se, 
I-a urmat - Marcu 2,14 

A văzut pe Simon şi pe Andrei, fratele lui 
Simon, aruncând mrejele în mare, căci ei 
erau pescari - Marcu 1,16 

A venit de cealaltă parte a mării în ţinutul 
Gadarenilor - Marcu 5, 1 

A venit Iuda Iscarioteanul, unul din cei 
doisprezece, şi cu el mulţime cu săbii şi 
cu ciomege, de la arhierei, de la cărturari 
şi de la bătrâni - Marcu 14, 43 

A venit în casă, şi iarăşi mulţimea s-a adunat, încât 
ei nu puteau nici să mănânce - Marcu 3,20 

A venit unul din mai-marii sinagogilor, 
anume lair, şi văzându-L pe Iisus, a căzut 
la picioarele Lui - Marcu 5, 22 

A zis lor: Se cuvine, sâmbăta, a face bine sau a 
face rău, a mântui un suflet sau a-1 pierde? 
Dar ei tăceau - Marcu 3, 4 

A zis Lui: învăţătorule! Şi L-a sărutat -Marcu 
14,45 
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A zis mamei sale: Ce să cer? Iar Irodiada i-a zis: 
Capul lui loan Botezătorul - Marcu 6, 24 

A zis omului care avea mâna uscată: Ridică-te 
în mijloc! - Marcu 3, 3 

A zis ucenicilor Săi să-I fie pusă la îndemână 
o corăbioară, ca să nu-L îmbulzească mul
ţimea - Marcu 3, 9 

Aceasta este cea dintâi poruncă - Marcu 12,30 
Aceasta o zice, fiindcă n-avem pâine-Mnrai 8,16 
Aceea, mergând, a vestit pe cei ce fuseseră cu El 

şi care se tânguiau şi plângeau - Marcu 16,10 
Aceia, mergând, au vestit celorlalţi, dar nici 

pe ei nu i-au crezut - Marcu 16,13 
Acest neam de demoni cu nimic nu poate ieşi, 

decât numai cu rugăciune şi cu post -
Marcu 9, 29 

Acest popor Mă cinsteşte cu buzele, dar inima 
lui este departe de Mine - Marcu 7, 6 

Acesta este Fiul Meu cel iubit, pe Acesta să-L 
ascultaţi - Marcu 9, 7 

Acesta este fratele Meu şi sora Mea şi mama 
Mea - Marcu 3, 35 

Acesta este moştenitorul; veniţi să-1 omoram 
şi moştenirea va fi a noastră - Marcu 12,7 

Acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, 
care pentru mulţi se varsă - Marcu 14, 24 

Acestea sunt ca să se împlinească Scripturile -
Marcu 14, 49 

Acestea sunt începutul durerilor - Marcu 13,8 
Acolo îl veţi vedea, după cum v-a spus-Mmrw 

16, 7 
Acolo să pregătiţi pentru noi - Marcu 14, 15 
Adevărat ai zis că unul este Dumnezeu şi nu 

este altul afară de El - Marcu 12, 32 
Adevărat grăiesc ţie: Că tu astăzi, în noaptea 

aceasta, mai înainte de a cânta de două ori 
cocoşul, de trei ori te vei lepăda de Mine -
Marcu 14, 30 

Adevărat grăiesc vouă că această văduvă 
săracă a aruncat în cutia darurilor mai 
mult decât toţi ceilalţi - Marcu 12, 43 

Adevărat grăiesc vouă că de acum nu voi mai 
bea din rodul viţei până în ziua aceea când 
îl voi bea nou în împărăţia lui Dumnezeu-
Marcu 14, 25 

Adevărat grăiesc vouă că nu se va da semn 
acestui neam - Marcu S, 12 

Adevărat grăiesc vouă că nu va trece neamul 
acesta până ce nu vor fi toate acestea -
Marcu 13, 30 

Adevărat grăiesc vouă că sunt unii, din cei ce 
stau aici, care nu vor gusta moartea, până 

ce nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu, 
venind întru putere - Marcu 9,1 

Adevărat grăiesc vouă că toate vor fi iertate 
fiilor oamenilor, păcatele şi hulele câte vor 
fi hulit - Marcu 3, 28 

Adevărat grăiesc vouă că unul dintre voi, care 
mănâncă împreună cu Mine, Mă va vinde -
Marcu 14,18 

Adevărat grăiesc vouă: Mai uşor va fi Sodomei 
şi Gomorei, în ziua Judecăţii, decât cetăţii 
aceleia - Marcu 6, 11 

Adevărat grăiesc vouă: Nu este nimeni care şi-a 
lăsat casă, sau fraţi, sau surori, sau mamă, 
sau tată, sau copii, sau ţarine pentru Mine 
şi pentru Evanghelie -Marcu 10, 29 

Adevărat zic vouă că oricine va zice acestui 
munte: Ridică-te şi te aruncă în mare, şi nu 
se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea 
ce spune se va face, fi-va lui orice va zice -
Marcu 11, 23 

Adevărat zic vouă: Cine nu va primi împărăţia 
lui Dumnezeu ca un copil nu va intra în 
eu-Marcu 10,15 

Adevărat zic vouă: Oriunde se va propovădui 
Evanghelia, în toată lumea, se va spune şi 
ce-a făcut aceasta, spre pomenirea ei -
Marcu 14,9 

Aduceţi-Mi un dinar ca să-1 văd-Mnrcu 12,15 
Adulterul, lăcomiile, vicleniile, înşelăciunea, 

neruşinarea, ochiul pizmaş, hula, trufia, 
uşurătatea - Marcu 7, 22 

Aflând de la sutaş, a dăruit lui Iosif trupul -
Marcu 15,45 

Ai venit ca să ne pierzi? Te ştim cine eşti: 
Sfântul lui Dumnezeu - Marcu 1, 24 

Ajută necredinţei mele-Marcu 9, 24 
Al cui e chipul acesta şi inscripţia de pe el? Iar 

ei I-au zis: Ale Cezarului -Marcu 12, 16 
A-L iubi pe EI din toată inima, din tot sufletul, 

din tot cugetul şi din toată puterea şi a iubi 
pe aproapele tău ca pe tine însuţi este mai 
mult decât toate arderile de tot şi decât 
toate jertfele - Marcu 12, 33 

Alta a căzut pe loc pietros, unde nu avea 
pământ mult, şi îndată a răsărit, pentru că 
nu avea pământ mult - Marcu 4, 5 

Altă sămânţă a căzut în spini, a crescut, dar spinii 
au înăbuşit-o şi rod n-a dat - Marcu 4, 7 

Altele au căzut pe pământul cel bun şi, înăl-
ţându-se şi crescând, au dat roade şi au 
adus: una treizeci, alta şaizeci, alta o sută -
Marcu 4, 8 



ÎNTREBUINŢATE DESEORI 225 

Alţii însă ziceau că este Ilie şi alţii că este 
prooroc, ca unul din prooroci - Marcu 6,15 

Andrei - Marcu 3, 18 
Apoi când se întâmplă strâmtorare sau prigoană 

pentru cuvânt, îndată se smintesc - Marcu 
4, 37 

Apropiindu-Se a ridicat-o, apucând-o de mână. 
Şi au lăsat-o frigurile şi ea le slujea -Marcu 
1,31 

Apropiindu-se fariseii, îl întrebau, ispitin-
du-L. dacă este îngăduit unui bărbat să-şi 
lase femeia - Marcu 10, 2 

Apropiindu-se unul din cărturari , care îi 
auzise vorbind între ei şi, văzând că bine 
le-a răspuns, L-a întrebat: Care poruncă 
este întâia dintre toate? -Marcu 12. 28 

Apucând pe copilă de mână, i-a grăit: Talita 
kumi, care se tâlcuieşte: Fiică, ţie zic, scoa-
Iă-te! -Marcu 5, 42 

Are duh necurat - Marcu 3, 30 
Arhiereii şi cărturarii căutau cum să-1 prindă 

cu vicleşug, ca să-L omoare - Marcu 14, 1 
A îiereii şi tot sinedriul căutau împotriva lui 

Iisus mărturie ca să-L dea la moarte, dar 
nu găseau - Marcu 14, 55 

Arhiereul, sfâşiindu-şi hainele, a zis: Ce trebu
inţă mai avem de martori? - Marcu 14, 63 

Ascultându-1, multe făcea şi cu drag îl asculta -
Marcu 6, 20 

Ascultaţi: lată, ieşit-a semănătorul să semene -
Marcu 4.3 

Ascultnţi-Mă toţi şi înţelegeţi - Marcu 7, 14 
Ascultă Israile, Domnul Dumnezeul nostru 

este singurul Domn - Marcu 12, 29 
Asemenea lucruri n-am văzut niciodată -

Marcu 2, 22 
Astfel că Fiul Omului este Domn şi al sâmbe

tei - Marcu 2, 28 
Aşa este împărăţia lui Dumnezeu, ca un om care 

aruncă sămânţa în pământ - Marcu 4,26 
Aşadar şi voi sunteţi nepricepuţi? Nu înţele

geţi, oare, că tot ce intră în om, din afară, 
nu poate sâ-1 spurce? - Marcu 7,18 

Atât de învârtoşată este inima voastră? -
Marcu 8, 17 

Atunci dacă vă va zice cineva: Iată, aici este 
Hristos, sau iată acolo, să nu credeţi -
Marcu 13, 21 

Atunci EI va trimite pe îngeri şi va aduna pe 
aleşii Săi din cele patru vânturi , de la 
marginea pământului până la marginea 
cerului - Marcu 13, 27 

Atunci vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori, 
cu putere multă şi cu slavă - Marcu 13,26 

Aţi auzit hula. Ce vi se pare vouă? Iar ei toţi 
au judecat că El este vinovat de moarte -
Marcu 14, 64 

Au adus la El pe toţi bolnavii şi demonizaţ i i -
Marcu 1, 32 

Au adus la El un orb şi L-au rugat să Se atingă 
de el - Marcu S, 22 

Au desfăcut acoperişul casei unde era Iisus 
şi, prin spărtură, au lăsat în jos patul în 
care zăcea slăbănogul - Marcu 2, 4 

Au dus pe Iisus la arhiereu şi s-au adunat acolo 
toţi arhiereii şi bătrânii şi cărturarii - Marcu 
14,53 

Au ieşit fariseii şi se sfădeau cu El, cerând de la 
El semn din cer, ispitindu-L - Marcu 8,11 

Au împărţit între ei hainele Lui, aruncând sorţi 
pentru ele, care ce să ia - Marcu 15, 24 

Au luat douăsprezece coşuri pline cu fărâmi
turi şi cu ce-a rămas din peşti - Marcu 6, 43 

Au luat şapte coşuri cu rămăşiţe de fărâmituri -
Marcu 8, 8 

Au luat trupul lui Ioan şi I-au pus în mormânt— 
Marcu 6, 29 d 

Au mâncat toţi şi s-au săturat - Marcu 6, 42 , 
Au niciodată n-aţi citit ce a făcut David, când 

a avut nevoie şi a flămânzit, el şi cei ce 
erau cu el? - Marcu 2, 25 

Au nu este Acesta teslarul, fiul Măriei şi fratele 
lui Iacov şi al lui Iosi şi al lui Iuda şi al lui 
Simon? Şi nu sunt, oare, surorile Lui aici 
la noi? Şi se sminteau întru El - Marcu 6, 3 

Au propovăduit pretutindeni şi Domnul lucra 
cu ei şi întărea cuvântul, prin semnele care 
urmau - Marcu 16, 20 

Au şezut cete, cete, câte o sută şi câte cincizeci — 
Marcu 6, 40 

Au venit în casa lui Simon şi a lui Andrei, cu 
Iacov şi cu Ioan - Marcu 2, 29 

Au venit la El Iacov şi Ioan, fiii lui Zevedeu, 
zicându-I: Invăţătorule, voim să ne faci 
ceea ce vom cere de Ia Tine - Marcu 10, 35 

Au venit la El, aducând un slăbănog, pe care-1 
purtau patru inşi - Marcu 2, 3 

Au venit la un loc al cărui nume este Ghetsimani, 
şi acolo a zis către ucenicii Săi: Şedeţi aici 
până ce Mă voi ruga - Marcu 14,32 

Au venit mama Lui şi fraţii Lui şi, stând afară, 
au trimis la El ca să-L cheme -Marcu 3,31 

Auzind ai Săi, au ieşit ca să-L prindă, că z i 
ceau: Şi-a ieşit din fire -Marcu 3, 21 
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Auzind că este Iisus Nazarineanul, a început 
să strige şi să zică: Iisuse, Fiul lui David, 
miluieşte-mă! - Marcu 10, 47 

Auzind cei zece, au început a se mânia pe 
Iacov şi pe loan - Marcu 10, 41 

Auzind despre El o femeie, a cărei fiică avea 
duh necurat, a venit şi a căzut la picioarele 
Lui - Marcu 7, 25 

Auzind ea cele despre Iisus, a venit în mul
ţime şi pe la spate s-a atins de haina Lui -
Marcu 5, 27 

Aveţi credinţă în Dumnezeu - Marcu 11, 22 
Aveţi sare întru voi şi trăiţi în pace unii cu 

alţii - Marcu 9, 50 
A w a Părinte, toate sunt Ţie cu putinţă. De

părtează paharul acesta de la Mine. Dar 
nu ce voiesc Eu, ci ceea ce voieşti Tu -
Marcu 14, 36 

B 
Bartimeu orbul, fiul lui Timeu, şedea jos, pe 

marginea drumului - Marcu 10, 46 
Bartolomeu - Marcu 3, 18 
Bate-voi păstorul şi se vor risipi oile - Marcu 

14, 27 
Bine a proorocit Isaia despre voi, făţarnicilor, 

precum este scris: „Acest popor Mă cin
steşte cu buzele, dar inima lui este departe 
de M i n e " - Marcu 7, 6 

Bine era de omul acela dacă nu s-ar fi născut -
Marcu 14,21 

Bine, aţi lepădat porunca Iui Dumnezeu, ca 
să ţineţi datina voastră! - Marcu 7, 9 

Binecuvântată este împărăţia ce vine a părinte
lui nostru David! Osana întru cei de Sus! -
Marcu 11,10 

Boanerghes, adică fii tunetului - Marcu 3,17 
Botezul lui loan din Cer a fost, sau de la 

oameni? Răspundeţi-Mi! - Marcu 11, 30 
Bucură-Te regele iudeilor! - Marcu 15, 18 
Bună este sarea; dacă însă sarea îşi pierde pu

terea, cu ce o veţi drege? Aveţi sare întru voi 
şi trăiţi în pace unii cu alţii -Marcu 9, 50 

c 
Ca la un tâlhar aţi ieşit cu săbii şi cu toiege, 

ca să Mă prindeţi - Marcu 14, 48 
Ca nu cumva să se întoarcă şi să fie iertaţi -

Marcu 4, 12 

Ca nu cumva venind fără veste, să vă afle pe 
voi dormind - Marcu 13, 36 

Ca uitându-se, să privească şi să nu vadă, şi, 
auzind, să nu înţeleagă, ca nu cumva să se 
întoarcă şi să fie iertaţi - Marcu 4, 12 

Când a fost ceasul al şaselea, întuneric s-a fă
cut peste tot pământul până la ceasul al 
nouălea - Marcu 15, 33 

Când a fost singur, cei ce erau lângă El, îm
preună cu cei doisprezece, II întrebau 
despre pilde - Marcu 4, 10 

Când a intrat în casă de la mulţime, L-au 
întrebat ucenicii despre această pildă -
Marcu 7,17 

Când am frânt cele cinci pâini, la cei cinci mii 
de oameni, atunci câte coşuri pline de 
fărâmituri aţi luat? Zis-au Lui: Douăspre
zece - Marcu 8,19 

Când mlădiţa lui se face fragedă şi înfrunzeşte, 
cunoaşteţi că vara este aproape - Marcu 13,28 

Când s-a ridicat soarele, s-a veştejit şi, nea-
vând rădăcină, s-a uscat - Marcu 4, 6 

Când s-au apropiat de Ierusalim, la Betfaghe şi 
la Betania, lângă Muntele Măslinilor, a trimis 
pe doi dintre ucenicii Săi - Marcu 11,1 

Când şedea El în casa lui Levi, mulţi vameşi 
şi păcătoşi şedeau la masă cu Iisus şi cu 
ucenicii Lui. Că erau mulţi şi-I urmau -
Marcu 2, 15 

Când vă vor duce ca să vă predea, nu vă 
îngrijiţi dinainte ce veţi vorbi, ci să vorbiţi 
ceea ce se va da vouă în ceasul acela -
Marcu 13,11 

Când veţi vedea urâciunea pustiirii, stând 
unde nu se cuvine - cine citeşte să înţeleagă 
- atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă în 
munţi - Marcu 13,14 

Capul Iui loan Botezătorul - Marcu 6, 24 
Care îşi avea locuinţa în morminte, şi nimeni 

nu putea să-1 lege nici măcar în lanţuri -
Marcu 5, 3 

Care î(i este numele? Şi I-a răspuns: Legiune 
este numele meu, căci suntem mulţi -
Marcu 5, 9 

Care poruncă este întâia dintre toate? - Marcu 
12,28 

Care va vrea să fie întâi între voi, să fie tuturor 
slugă -Marcu 10, 44 

Casa Mea casă de rugăciune se va chema, 
pentru toate neamurile - Marcu 11,17 

Cât de greu vor intra bogaţii în împărăţia lui 
Dumnezeu! - Marcu 10, 23 
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Catapeteasma templului s-a rupt în două, de 
sus până jos - Marcu 15, 38 

Câtă vreme au pe mire cu ei, nu pot să pos
tească - Marcu 2,19 

Câtă vreme este de când i-a venit aceasta? Iar 
el a răspuns: din pruncie - Marcu 9, 21 

Câte pâini aveţi? Duceţi-vă şi vedeţi. Şi după ce 
au văzut, I-au spus: Cinci pâini şi doi peşti -
Marcu 6,38 

Câte pâini aveţi? Răspuns-au Lui: şapte-Marcu 8,5 
Câţi se atingeau de El se vindecau - Marcu 6,56 
Că de nu iertaţi voi, nici Tatăl vostru Cel din 

Ceruri nu vă va ierta vouă greşealele 
voastre - Marcu 11,26 

Că nu intră în inima lui, ci în pântece, şi iese 
afaTă, pe calea sa, bucatele fiind toate 
curate - Marcu 7,19 

Că oricine va face voia lui Dumnezeu, acesta 
este fratele Meu şi sora Mea şi mama Mea -
Marcu 3, 35 

Că pe săraci totdeauna îi aveţi cu voi şi, oricând 
voiţi, puteţi să le faceţi bine, dar pe mine 
nu Mă aveţi totdeauna - Marcu 14,7 

Că şi Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, 
ci ca El să slujească şi să-Şi dea sufletul 
răscumpărare pentru mulţi - Marcu 10, 45 

Căci celui ce are i se va da; dar de la cel ce nu 
are, şi ce are i se va lua - Marcu 4, 25 

Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de 
cuvintele Mele, în neamul acesta desfrâ
nat şi păcătos, şi Fiul Omului Se va ruşina 
de el, când va veni întru slava Tatălui său 
cu Sfinţii îngeri - Marcu 8, 38 

Căci fariseii şi toţi iudeii, dacă nu-şi spală 
mâinile până la cot, nu mănâncă, ţinând 
datina bătrânilor - Marcu 7, 3 

Căci fiecare [om] va fi sărat cu foc, după cum 
orice jertfă va fi sărată cu sare - Marcu 9,49 

Căci îi zicea: Ieşi duh necurat din omul acesta -
Marcu 5, 8 

Căci în zilele acelea va fi necaz cum nu a mai 
fost până acum, de la începutul făpturii, 
pe care a zidit-o Dumnezeu, şi nici nu va 
mai fi - Marcu 13,19 

Căci înţeleseseră că împotriva lor zisese pilda 
aceasta - Marcu 12,12 

Căci învăţa pe ucenicii Săi şi le spunea că Fiul 
Omului se va da în mâinile oamenilor şi-L 
vor ucide, iar după ce-L vor ucide, a treia 
zi va învia - Marcu 9, 31 

Căci la Dumnezeu toate sunt cu putinţă -
Marcu 10, 27 

Căci lăsând porunca lui Dumnezeu, ţineţi 
datina oamenilor: spălarea urcioarelor şi 
a paharelor şi altele ca acestea multe, pe 
care le faceţi - Marcu 7, 8 

Căci Moise a zis: „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe 
mama ta", şi „cel ce va grăi de rău pe tatăl 
său, sau pe mama sa, cu moarte să se sfâr
şească" - Marcu 7,10 

Căci mulţi vor veni în numele Meu, zicând că 
sunt Eu, şi vor amăgi pe mulţi -Marcu 13,6 

Căci nu e nimic ascuns ca să nu se dea pe faţă; 
nici n-a fost ceva tăinuit, decât ca să vină 
la arătare - Marcu 4, 22 

Căci nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o 
arunci câinilor -Marcu 7, 27 

Căci nu ştia ce să spună, fiindcă erau înspăi
mântaţi - Marcu 9, 6 

Căci putea să se vândă acest mir cu peste trei sute 
de dinari, şi să se dea săracilor - Marcu 14,5 

Căci toţi L-au văzut şi s-au tulburat. Dar îndată 
El a vorbit cu ei şi le-a zis: îndrăzniţi! Eu 
sunt; nu vă temeţi! - Marcu 6, 50 

Căci toţi şapte au avut-o de soţie -Marcu 12,23 
Căci, când vor învia din morţi, nici nu se mai 

însoară, nici nu se mai mărită, ci sunt ca 
îngerii din Ceruri - Marcu 12, 25 

Cărturarii şi fariseii, văzându-L că mănâncă 
împreună cu vameşii şi păcătoşii, ziceau 
către ucenicii Lui: De ce mănâncă şi bea în
văţătorul vostru cu vameşii şi păcătoşii? -
Marcu 2,16 

Cărturarii, care veneau din Ierusalim, ziceau 
că are pe Beelzebul şi că, cu domnul demo
nilor, alungă demonii - Marcu 3, 22 

Căruia nu sunt vrednic, plecându-mă, să-I 
dezleg cureaua încălţămintelor - Marcu 1, 7 

Către a patra strajă a nopţii a venit la ei um
blând pe mare şi voia să treacă pe lângă ei -
Marcu 6,48 

Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? 
A înviat! Nu este aici. Iată locul unde L-au 
pus - Marcu 16,6 

Ce ai cu mine, Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu 
Celui Preaînalt? Te jur pe Dumnezeu să 
nu mă chinuieşti - Marcu 5, 7 

Ce ai cu noi, Iisuse Nazarinene? Ai venit ca 
să ne pierzi? Te ştim cine eşti: Sfântul Iui 
Dumnezeu - Marcu 1, 24 

Ce este aceasta? O învăţătură nouă şi cu putere; 
că şi duhurilor necurate le porunceşte, şi I 
se supun -Marcu 1, 27 

Ce este mai uşor a zice slăbănogului: Iertate 
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îţi sunt păcatele, sau a zice: Scoală-te, ia-ţi 
patul tău şi umblă? - Marcu 2, 9 

Ce înseamnă a învia din morţi? - Marcu 9.10 
Ce să cer? Iar Irodiada i-a zis: Capul lui loan 

Botezătorul - MAICII 6, 24 
Ce trebuinţă mai avem de martori? - Marcu 

14, 63 
Ce va face acum stăpânul viei? Va veni şi va 

pierde pe lucrători, iar via o va da altora -
Marcu 12, 9 

Ce v-a poruncit vouă Moise? - Marcu 10,3 
Ce vă sfădiţi între voi? - Marcu 9,16 
Ce vi se pare vouă? - Marcu 14, 64 
Ce voi face deci cu cel despre care ziceţi că 

este regele iudeilor? - Marcu 15, 12 
Ce voieşti să-ţi fac? Iar orbul l-a răspuns: 

învăţătorule, să văd iarăşi - Marcu 10, 51 
Ce voiţi să vă fac? - Marcu 10, 36 
Ce vorbeaţi între voi pe drum? - Marcu 9, 33 
Ceea ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu 

mai despartă - Marcu 10, 9 
Cei care-i păşteau au fugit şi au vestit în cetate 

şi prin sate. Şi au venit oamenii să vadă 
ce s-a întâmplat - Marcu 5, 14 

Cei ce vor fi în Iudeea să fugă în munţi -
Marcu 13,14 

Ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă, 
dacă-şi pierde sufletul? - Marcu 8, 36 

Cel ce nu va crede se va osândi -Marcu 16,16 
Cel ce va crede şi se va boteza se va mântui; iar 

cel ce nu va crede se va osândi-Marcu 16,16 
Cel ce va fi în ţarină să nu se întoarcă îndărăt, 

ca să-şi ia haina - Marcu 13, 16 
Cel ce va grăi de rău pe tatăl său, sau pe mama 

sa, cu moarte să se sfârşească-Mrtrc» 7,10 
Cel de pe acoperiş să nu se coboare în casă, 

nici să intre ca să-şi ia ceva din casa sa -
Marcu 13, 15 

Cele ce ies din om, acelea sunt care îl spurcă -
Marcu 7, 15 

Cele de lângă cale sunt aceia în care se sea
mănă cuvântul, şi, când îl aud,îndată vine 
satana şi ia cuvântul cel semănat în ini
mile lor -Marcu 4, 15 

Cele semănate între spini sunt cei ce ascultă 
cuvântul - Marcu 4, ÎS 

Cele semănate pe loc pietros sunt aceia care, 
când aud cuvântul, îl primesc îndată cu 
bucurie - Marcu 4, 16 

Cele semănate pe pământul cel bun sunt cei ce aud 
cuvântul şi-1 primesc şi aduc roade: unul 
treizeci, altul şaizeci şi altul o sută-Mnrai 4,20 

Celor ce vor crede, le vor urma aceste semne: 
în numele Meu, demoni vor izgoni, în 
limbi noi vor grăi - Marcu 16,17 

Celui ceare i se va da; dar de la cel ce nu are, 
şi ce are i se va lua - Marcu 4, 25 

Cere de la mine orice vei voi şi îţi voi da -
Marcu 6, 22 

Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele 
Mele nu vor trece - Marcu 13,31 

Chemându-i la Sine, le-a vorbit în pilde: Cum 
poate satana să alunge pe satana? -Marcu 
3, 23 

Chemaţi-i! Şi l-au chemat pe orb, zicându-i: 
îndrăzneşte, scoală-te! Te cheamă -Marcu 
10, 49 

Chiar dacă toţi se vor sminti întru Tine, totuşi 
eu nu -Marcu 14, 29 

Ci să fie încălţaţi cu sandale şi să nu se îmbra
ce cu două haine - Marcu 6, 9 

Cinci pâini şi doi peşti - Marcu 6, 38 
Cine are urechi de auzit să audă - Marcu 4,9; 4,23 
Cine este mama Mea şi fraţii Mei? -Marcu 3,33 
Cine este oare, Acesta, că şi vântul şi marea I 

se supun? - Marcu 4, 41 
Cine ne va prăvăli nouă piatra de la uşa mor

mântului? - Marcu 16,3 
Cine nu este împotriva noastră este pentru noi -

Marcu 9,40 
Cine nu va primi împărăţia lui Dumnezeu ca 

un copil nu va intra în ea - Marcu 10,15 
Cine poate să ierte păcatele, fără numai unul 

Dumnezeu? - Marcu 2, 7 
Cine s-a atins de Mine? - Marcu 5, 30 
Cine va huli împotriva Duhului Sfânt nu are 

iertare în veac, ci este vinovat de osânda 
veşnică - Marcu 3, 29 

Cine va sminti pe unul din aceştia mici, care 
cred în Mine, mai bine i-ar fi lui dacă şi-ar 
lega de gât o piatră de moară şi să fie arun
cat în mare - Marcu 9, 42 

Cine va voi să-şi scape sufletul îl va pierde, iar cine 
va pierde sufletul Său pentru Mine şi pentru 
Evanghelie, acela îl va scăpa - Marcu S, 35 

Cine zk oamenii că sunt? - Marcu 8, 27 
Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta-Mnirif 7,10 
Coborându-se ei din munte, le-a poruncit ca 

nimănui să nu spună cele ce văzuseră, 
decât numai când Fiul Omului va învia 
din morţi - Marcu 9, 9 

Copila n-a murit, ci doarme - Marcu 5, 39 
Corban! Adică: Cu ce te-aş fi putut ajuta este 

dăruit lui Dumnezeu - Marcu 7, 11 
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Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele -
Marcu 9. 24 

Crede numai - Marcu 5, 36 
Cu adevărat eşti dintre ei, căci eşti şi galileian 

şi vorbirea ta se aseamănă - Marcu 14, 70 
Cu adevărat omul acesta era Fiul lui Dumnezeu! -

Marcu 15,39 
Cu ce măsură măsuraţi, vi se va măsura; iar 

vouă celor ce ascultaţi, vi se va da şi vă va 
prisosi - Marcu 4, 24 

Cu cei fără de lege a fost socotit - Marcu 15, 28 
Cu domnul demonilor, alungă demonii -

Marcu 3, 22 
Cu grăuntele de muştar care, când se seamănă 

în pământ, este mai mic decât toate semin
ţele de pe pământ - Marcu 4, 31 

Cu multe pilde ca acestea le grăia cuvântul după 
cum puteau să înţeleagă - Marcu 4, 33 

Cum a intrat în casa lui Dumnezeu, în zilele 
lui Abiatar arhiereul, şi a mâncat pâinile 
punerii înainte, pe care nu se cuvenea să 
le mănânce decât numai preoţii, şi a dat şi 
celor ce erau cu el? - Marcu 2, 26 

Cum de nu aveţi credinţă? - Marcu 4, 40 
Cum poate satana să alunge pe satana? -

Marcu 3, 23 
Cum vom asemăna împărăţia lui Dumnezeu, sau 

în ce pildă o vom închipui? - Mircu 4. 30 
Cum zic cărturarii că Hristos este Fiul lui 

David? -Marcu 12, 35 
Cunoscând Iisus în Sine puterea ieşită din El, 

întorcându-Se către mulţime, a întrebat: 
Cine s-a atins de Mine? - Marcu 5, 30 

Cunoscând Iisus, cu duhul Lui, că aşa cugetau 
ei în sine, le-a zis lor: De ce cugetaţi aces
tea în inimile voastre? - Marcu 2, 8 

D 

Da, Doamne, dar şi câinii, sub masă, mănâncă 
din fărâmiturile copiilor-Mărcii 7, 28 

Dacă cineva vrea să fie întâiul, să fie cel din 
urmă dintre toţi şi slujitor al tuturor -
Marcu 9, 35 

Dacă într-un loc nu vă vor primi pe voi, nici 
nu vă vor asculta, ieşind de acolo, scuturaţi 
praful de sub picioarele v o a s t r e , spre 
mărturie lor. Adevărat grăiesc vouă: Mai 
uşor va fi Sodomei şi Gomorei, în ziua 
Judecăţii, decât cetăţii aceleia -Marcu 6,11 

Dacă o casă se va dezbina în sine, casa aceea 
nu va mai putea să se ţină - Marcu 3, 25 

Dacă o împărăţie se va dezbina în sine, acea 
împărăţie nu mai poate dăinui -Marcu 3,24 

Dacă satana s-a sculat împotriva sa însuşi şi 
s-a dezbinat, nu poate să dăinuiască, ci are 
sfârşit - Marcu 3, 26 

Dacă un om va spune tatălui sau mamei : 
Corban! Adică: Cu ce te-aş fi putut ajuta 
este dăruit lui Dumnezeu - Marcu 7, 11 

Dar a şedea de-a dreapta Mea, sau de-a stânga 
Mea, nu este al Meu a da, ci celor pentru 
care s-a pregătit - Marcu 10, 40 

Dar acei lucrători au zis între ei: Acesta este 
moştenitorul; veniţi să-1 omoram şi moşte
nirea va fi a noastră - Marcu 12,7 

Dar arhiereii au aţâţat mulţimea ca să le elibereze 
mai degrabă pe Baraba - Marcu 15,11 

Dar cine va huli împotriva Duhului Sfânt nu 
are iertare în veac, ci este vinovat de osân
da veşnică - Marcu 3, 29 

Dar cum veţi înţelege toate pildele? - Marcu 4,13 
Dar de la începutul făpturii, bărbat şi femeie 

i-a făcut Dumnezeu - Marcu 10,6 
Dar de poţi ceva, ajută-ne, fiindu-Ţi milă de 

noi - Marcu 9, 22 
Dar după învierea Mea, voi merge mai înainte 

de voi în Galileea - Marcu 14, 28 
Dar ei tăceau - Marcu 3, 4 
Dar ei, punând mâna pe ea, au bătut-o şi i-au 

dat drumul fără nimic - Marcu 12, 3 
Dar El le-a poruncit, cu stăruinţă, ca nimeni 

să nu afle de aceasta. Şi le-a zis să-i dea 
copilei să mănânce - Marcu 5, 43 

Dar El, întorcându-Se şi uitându-Se la ucen
icii Săi, a certat pe Petru şi i-a zis: Mergi, 
înapoia mea, satano! Căci tu nu cugeti cele 
ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor -
Marcu 8, 33 

Dar el, întristându-se de cuvântul acesta, a 
plecat mâhnit, căci avea multe bogăţii -
Marcu 10,22 

Dar erau unii mâhniţi între ei, zicând: Pentru ce 
s-a făcut această risipă de mir? -Marcu 14, 4 

Dar făcându-se târziu, ucenicii Lui, apropiin
du-se, I-au zis: Locul e pustiu şi ceasul e 
târziu - Marcu 6, 35 

Dar grijile veacului şi înşelăciunea bogăţiei 
şi poftele după celelalte, pătrunzând în ei, 
înăbuşă cuvântul şi îl fac neroditor -
Marcu 4, 19 

Dar Iisus a zis: Lăsaţi-o. De ce îi faceţi supă
rare? Lucru bun a făcutea cu Mine-Alarcw 
14,6 
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Dar Iisus a zis: Vezi aceste mari clădiri? Nu 
va rămâne piatră peste piatră să nu se 
risipească - Marcu 13,2 

Dar Iisus i-a vorbit: Lasă întâi să se sature 
copiii. Căci nu este bine să iei pâinea 
copiilor şi s-o arunci câinilor -Marcu 7, 27 

Dar Iisus nimic n-a mai răspuns, încât Pilat 
se mira - Marcu 15, 5 

Dar Iisus, apucându-1 de mână, l-a ridicat, şi 
el s-a sculat în picioare - Marcu 9, 27 

Dar Iisus, auzind cuvântul ce s-a grăit, a zis 
mai-marelui sinagogii: Nu te teme. Crede 
numai - Marcu 5, 36 

Dar în casă ucenicii L-au întrebat iarăşi despre 
aceasta - Marcu 10,10 

Dar în zadar Mă cinstesc, învăţând învăţături 
care sunt porunci omeneşti - Marcu 7, 7 

Dar între voi nu trebuie să fie aşa, ci care va 
vrea să fie mare între voi, să fie slujitor al 
vostru - Marcu 10,43 

Dar n-au rădăcină în ei, ci ţin până la un timp; 
apoi când se întâmplă strâmtorare sau 
prigoană pentru cuvânt, îndată se smin
tesc - Marcu 4,17 

Dar nici aşa mărturia lor nu era Ia fel - Marcu 
14, 59 

Dar nimeni nu poate, intrând în casa celui tare, 
să-i răpească lucrurile, de nu va lega întâi pe 
cel tare, şi atunci va jefui casa lui - Marcu 3,27 

Dar nu ce voiesc Eu, ci ceea ce voieşti Tu -
Marcu 14, 36 

Dar şi pe aceea au ucis-o; şi pe multe altele: 
pe unele bătându-le, iar pe altele ucigân-
du-le - Marcu 12, 5 

Dar ucenicii au uitat să ia pâine şi numai o 
pâine aveau cu ei în corabie - Marcu 8, 14 

Dar vai de omul acela prin care este vândut 
Fiul Omului. Bine era de omul acela dacă 
nu s-ar fi născut - Marcu 14,21 

Dar vă zic vouă că llie a şi venit şi i-au făcut 
toate câte au voit, precum s-a scris despre 
el -Marcu 9, 13 

Dar voi luaţi seama. Iată dinainte v-am spus 
vouă toate - Marcu 13, 23 

Dar vor veni zile, când se va lua mirele de la ei 
şi atunci vor posti în acele zile - Marcu 2,20 

Dar zicea că ceea ce iese din om, aceea spurcă 
pe om - Marcu 7, 20 

Dar, auzind, Iisus le-a zis: Nu cei sănătoşi au 
nevoie de doctor, ci cei bolnavi. N-am 
venit să chem pe cei drepţi, ci pe păcătoşi 
la pocăinţă - Marcu 2,17 

Dar, cu cât le poruncea, cu atât mai mult ei îl 
vesteau - Marcu 7, 36 

Dar, deodată, privind ei împrejur, n-au mai 
văzut pe nimeni decât pe Iisus, singur cu 
ei - Marcu 9, 8 

Dar, după ce s-a semănat, creşte şi se face mai 
mare decât toate legumele şi face ramuri 
mari, încât sub umbra lui pot să sălăşlu-
iască păsările cerului - Marcu 4, 32 

Dar, ridicându-şi ochii, au văzut că piatra 
fusese răsturnată; căci era foarte mare -
Marcu 16, 4 

Daţi Cezarului cele ale Cezarului, iar lui Dumne
zeu cele ale lui Dumnezeu - Marcu 12,17 

Daţi-le voi să mănânce. Şi ei I-au zis: Să 
mergem noi să cumpărăm pâini de două 
sute de dinari şi să le dăm să mănânce? -
Marcu 6, 37 

Dă-ne nouă să şedem unul de-a dreapta Ta, şi 
altul de-a stânga Ta, întru slava Ta - Marcu 
10,37 

De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama 
sa şi se va lipi de femeia sa - Marcu 10, 7 

De aceea vă zic vouă: Toate câte cereţi, rugân-
du-vă, să credeţi că le-aţi primit şi le veţi 
avea - Marcu 11, 24 

De acum înainte, rod din tine nimeni în veac 
să nu mănânce - Marcu 11,14 

De are cineva urechi de auzit să audă - Marcu 
7, 16 

De asemenea şi arhiereii, batjocorindu-L între 
ei, împreună cu cărturarii, ziceau: Pe alţii 
a mântuit, dar pe Sine nu poate să Se 
mântuiască! - Marcu 15, 31 

De ce cugetaţi acestea în inimile voastre? -
Marcu 2, S 

De ce dezlegaţi mânzul? - Marcu 11, 5 
De ce gândiţi că n-aveţi pâine? Tot nu înţele

geţi, nici nu pricepeţi? Atât de învârtoşată 
este inima voastră? - Marcu 8,17 

De ce îi faceţi supărare? Lucru bun a făcut ea 
cu Mine -Marcu 14, 6 

De ce mai superi pe învăţătorul? -Marcu 5, 35 
De ce mănâncă şi bea învăţătorul vostru cu 

vameşii şi păcătoşii? -Marcu 2, 16 
De ce ucenicii lui loan şi ucenicii fariseilor 

postesc, iar ucenicii Tăi nu postesc? -
Marcu 2, 18 

De ce-Mi zici bun? Nimeni nu este bun decât 
unul Dumnezeu - Marcu 10,18 

De la cel ce nu are, şi ce are i se va lua-Marcu 
4, 25 
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Dis-de-dimineaţă, în prima zi a săptămânii 
[Duminică], pe când răsărea soarele, au 
venit la mormânt - Marcu 16, 2 

Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, S-a 
înălţat la cer şi a şezut de-a dreapta lui 
Dumnezeu - Marcu 16,19 

Domnul lucra cu ei şi întărea cuvântul, prin 
semnele care urmau - Marcu 16, 20 

Dormiţi de acum şi vă odihniţi! E gata! A sosit 
ceasul. Iată Fiul Omului este dat în 
mâinile păcătoşilor -Marcu 14, 41 

Duh mut şi surd, Eu îţi poruncesc: Ieşi din el 
şi să nu mai intri în el! - Marcu 9, 25 

Duhul ca un porumbel coborându-Se peste 
El -Marcu 1, 10 

Duhul este osârduitor, dar trupul neputincios -
Marcu 14,38 

Duhul L-a mânat în pustie - Marcu 1,12 
Duhurile cele necurate, când îl vedeau, că

deau înaintea Lui şi strigau, zicând: Tu eşti 
Fiul lui Dumnezeu - Marcu 3, 11 

Duhurile necurate au intrat în porci şi turma s-a 
aruncat de pe ţărmul înalt, în mare. Şi erau ca 
Ia două mii şi s-au înecat în mare-Marcu 5,13 

Dumnezeu nu este Dumnezeul celor morţi, ci 
a celor vii - Marcu 12,27 

Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce 
M-ai părăsit? - Marcu 15, 34 

După aceea a pus iarăşi mâinile pe ochii lui, 
şi el a văzut bine şi s-a îndreptat, căci 
vedea toate, lămurit - Marcu 8, 25 

După aceea, S-a arătat în alt chip, la doi dintre 
ei, care mergeau la o ţarină - Marcu 16,12 

După câteva zile s-a auzit că este în casă -
Marcu 2, 1 

După ce a ieşit din corabie, îndată L-a întâm
pinat, din morminte, un om cu duh necu
rat - Marcu 5, 2 

După ce a trecut ziua sâmbetei, Măria Magda
lena, Măria, mama lui Iacov, şi Salomeea au 
cumpărat miresme, ca să vină să-L ungă -
Marcu 16,1 

După ce Ioan a fost prins, Iisus a venit în 
Galileea, propovăduind Evanghelia împă
răţiei lui Dumnezeu - Marcu 1, 14 

După ce s-a semănat, creşte şi se face mai mare 
decât toate legumele şi face ramuri mari, 
încât sub umbra lui pot să sălăşluiască 
păsările cerului - Marcu 4, 32 

După două zile erau Pastile şi Azimile. Şi 
arhiereii şi cărturarii căutau cum să-1 prindă 
cu vicleşug, ca să-L omoare -Marcu 14,1 

De la Domnul s-a făcut aceasta şi este lucru 
minunat în ochii noştri - Marcu 12, 11 

De mă voi atinge măcar de haina Lui, mă voi 
vindeca! - Marcu 5, 28 

De poţi crede, toate sunt cu putinţă celui ce 
crede - Marcu 9, 23 

De te sminteşte mâna ta, tai-o că mai bine îţi 
este să intri ciung în viaţă, decât, amândouă 
mâinile având, să te duci în gheena, în focul 
cel nestins -Marcu 9,43 

De te sminteşte ochiul tău, scoate-1, că mai 
bine îţi este ţie cu un singur ochi în împă
răţia lui Dumnezeu, decât, având amândoi 
ochii, să fii aruncat în gheena focului -
Marcu 9,47 

De te sminteşte piciorul tău, taie-1, că mai bine 
îţi este ţie să intri fără un picior în viaţă, 
decât având amândouă picioarele să fii 
azvârlit în gheena, în focul cel nestins -
Marcu 9, 45 

De unde are El acestea? Şi ce este înţelepciu
nea care I s-a dat Lui? Şi cum se fac minuni 
ca acestea prin mâinile Lui? - Marcu 6,2 

De unde va putea cineva să-i sature pe aceştia 
cu pâine, aici în pustie - Marcu 8, 4 

De vă tulburaţi şi plângeţi? Copila n-a murit, 
ci doarme - Marcu 5, 39 

De voieşti, poţi să mă curăţeşti - Marcu 1, 40 
De vom zice: Din cer, va zice: Pentru ce, dar, 

n-aţi crezut în el? - Marcu 11,31 
De ziua sa de naştere, a făcut ospăţ dregăto-

< rilor Iui şi căpeteniilor oştirii şi fruntaşilor 
! din Galileea - Marcu 6,21 
1 Deci a rânduit pe cei doisprezece: pe Simon, 

căruia i-a pus numele Petru - Marcu 3,16 
Deci au mers şi au găsit mânzul legat la o 

poartă, afară la răspântie, şi l-au dezlegat -
Marcu 11, 4 

Deci ceea ce a împreunat Dumnezeu, omul 
să nu mai despartă - Marcu 10, 9 

i Deci însuşi David îl numeşte pe El Domn; de 
j unde dar este fiul lui? - Marcu 12,37 
i Depărtează paharul acesta de la Mine. Darnu ce 
] voiesc Eu, ci ceea ce voieşti Tu-Marcu 14,36 
] Desfiinţaţi cuvântul lui Dumnezeu cu datina 
| voastră pe care singuri aţi dat-o -Marcu 7,13 
j Dezlegaţi-1 şi aduceţi-1 - Marcu 11, 2 
j Dimineaţa, trecând pe acolo, au văzut smochi

nul uscat din rădăcini -Marcu 11, 20 
Dinăuntru, din inima omului, ies cugetele 

cele rele, desf rânările, hoţiile, uciderile -
Marcu 7,21 
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După şase zile a luat Iisus cu Sine pe Petru şi 
pe Iacov şi pe loan şi i-a dus într-un munte 
înalt, de o parte, pe ei singuri, şi S-a schim
bat la faţă înaintea lor - Marcu 9, 2 

După trei zile va învia - Marcu 10, 34 

* • ' • < ' : • ' 

Ea a făcut ceea ce avea de făcut: inai dinainte 
a uns trupul Meu, spre înmormântare -
Marcu 14, 8 

Ea însă a răspuns şi I-a zis: Da, Doamne, dar 
şi câinii, sub masă, mănâncă din fărâmitu-
rile copiilor - Marcu 7, 2S 

Ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, toată 
avuţia sa - Marcu 12, 44 

Ef fatta! Ceea ce înseamnă: Deschide-te!-Marcu 
7,34 

Ei au început să se întristeze şi să-I zică, unul 
câte unul: Nu cumva sunt eu?-Atorn 14,39 

Ei au răspuns Lui, zicând: Unii spun că eşti 
loan Botezătorul, alţii că eşti Ilie, iar alţii 
că eşti unul din Prooroci - Marcu S, 2S 

Ei au zis: Moise a dat voie să-i scrie carte de 
despărţire şi să o lase - Marcu 10, 4 

Ei erau ca Ia patru mii. Şi i-a slobozit-Marcu S, 9 
Ei iarăşi au strigat: Răstigneşte-L!-Marcu 15,13 
Ei însă nu înţelegeau cuvântul şi se temeau 

să-L întrebe - Marcu 9, 32 
Ei, auzind că este viu şi că a fost văzut de ea, 

n-au crezut - Marcu 16, 11 
Ei, care secătuiesc casele văduvelor şi de ochii 

lumii se roagă îndelung, îşi vor lua mai 
multă osândă - Marcu 12, 40 

El a flămânzit - Marcu 11, 12 
El a zis lor: Să mergem în altă parte, prin 

cetăţile şi satele învecinate, ca să propovă
duiesc şi acolo, căci pentru aceasta am 
venit - Marcu 1, 3S 

El huleşte. Cine poate să ierte păcatele, fără 
numai unul Dumnezeu? - Marcu 2, 7 

El i-a zis: Fiică, credinţa ta te-a mântuit, mergi în 
pace şi fii sănătoasă de boala ta!-Marcu 5,34 

El îi învăţa pe ei ca Cel Care are putere, iar nu 
în felul cărturarilor-Marcu 3, 22 

El însă i-a întrebat: Câte pâini aveţi? Răs-
puns-au Lui: şapte - Marcu 8, 5 

El însă spunea mai stăruitor: Şi de-ar fi să mor 
cu Tine, nu Te voi tăgădui. Şi tot aşa ziceau 
toţi - Marcu 14, 31 

El însă vă va boteza cu Duh Sfânt-Marcu 1, 8 

El însă, cunoscând făţărnicia lor, le-a zis: 
Pentru ce Mă ispitiţi? Aduceţi-Mi un dinar 
ca să-1 văd -Marcu 12, 15 

El le certa mult ca să nu-L dea pe faţă - Marcu 3,72 
El le-a dat poruncă să nu spună nimănui 

despre El - Marcu 8, 30 
El le-a dat voie. Atunci, ieşind, duhurile 

necurate au intrat în porci şi turma s-a 
aruncat de pe ţărmul înalt, în mare. Şi erau 
ca la două mii şi s-au înecat în mare -
Marcu 5, 73 

El le-a poruncit să-i aşeze pe toţi cete, cete, pe 
iarbă verde - Marcu 6, 39 

El le-a poruncit, zicând: Vedeţi, păziţi-vă de 
aluatul fariseilor şi de aluatul lui Irod -
Marcu S. 15 

El le-a răspuns: Ilie, venind întâi, va aşeza 
iarăşi toate. Şi cum este scris despre Fiul 
Omului că va să pătimească multe şi să fie 
defăimat?-Marcu 9, 12 

El le-a zis: Acest neam de demoni cu nimic 
nu poate ieşi, decât numai cu rugăciune 
şi cu post - Marcu 9, 29 

El le-a zis: Oricine va lăsa pe femeia sa şi va lua 
alta, săvârşeşte adulter cu ea -Marcu 10,11 

El le-a zis: Unul dintre cei doisprezece, care 
întinge cu Mine în blid - Marcu 14,20 

El s-a arătat întâi Măriei Magdalena, din care 
scosese şapte demoni - Marcu 16, 9 

El s-a dus şi a început să vestească în Decapole 
câte i-a făcut Iisus lui; şi toţi se minunau -
Marcu 5, 20 

El vă vaarăta un foişormare aşternut gata. Acolo 
să pregătiţi pentru noi - Aluni 14,15 

El, ieşind, a început să propovăduiască multe 
şi să răspândească cuvântul, încât Iisus nu 
mai putea să intre pe faţă în cetate, ci stătea 
afară, în locuri pustii, şi veneau la El de 
pretutindeni - Marcu 1, 45 

El, răspunzând, le-a zis: Ce v-a poruncit vouă 
Moise? - Marcu 10,3 

El, sculăndu-Se, a certat vântul şi a poruncit 
mării: Taci! încetează! Şi vântul s-a potolit 
şi s-a făcut linişte mare - Marcu 4, 39 

Eloi, Eloi.lama sabahtani?, care se tălmăceşte: 
Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce 
M-ai părăsit? - Aliirni 35, 34 

Era acolo un om având mâna uscată-Marcu 3,1 
Era în sinagoga lor un om cu duh necurat, care 

striga tare - Al/ircii 3, 23 
Era o femeie care avea, de doisprezece ani, 

curgere de sânge - Marcu 5, 25 
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Era unul cu numele Baraba închis împreună 
cu nişte răzvrătiţi, care în răscoală-săvâr
şiseră ucidere - Marcu 15, 7 

Erau ca nişte oi fără păstor - Marcu 6. 34 
Erau şapte fraţi. Şl cel dintâi şi-a luat femeie, 

dar, murind, n-a lăsat u r m a ş - M a r c u 12, 20 
Erau uimiţi de învăţătura Lui, căci El îi învăţa 

pe ei ca Cel Care are putere, iar nu în felul 
cărturarilor-Marcu 1, 22 

Este ca un om care a plecat în altă ţară şi, lăsân-
du-şi casa, a dat puterea în mâna slugilor, 
dând fiecăruia lucrul lui, iar portarului i-a 
poruncit să vegheze - Marcu 13, 54 

Este Ioan căruia eu am pus sâ-i taie capul; el 
s-a sculat din morţi - Marcu 6, 16 

Eşti tu Hristosul, Fiul Celui binecuvântat? -
Marcu 14, 61 

Eu surit Dumnezeul lui Avraam şi Dumne-r' 
zeul Iui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov -
Marcu 12,26 

Eu sunt şi veţi vedea pe Fiul Omului şezând 
de-a dreapta Celui Atotputernic şi venind 
pe norii cerului - Marcu 14, 62 

Eu v-am botezat pe voi cu apă, El însă vă va 
boteza cu Duh Sfânt -Marcu 1. S 

Evanghelia trebuie să se propovăduiască la 
toate neamurile - Marcu 13, 10 

F • 

Fariseii au făcut îndată sfat cu irodianii îm
potriva Lui, ca să-L piardă - Marcu 3, 6 

Fariseii Ii ziceau: Vezi, de ce fac sâmbăta ce 
nu se cuvine? - Marcu 2, 24 

Făcându-I-Se milă, a întins mâna şi S-a atins 
de el şi i-a zis: Voiesc, curăteste-te - Marcu 
1, 41 

Făcându-se seară, era corabia în mijlocul 
mării, iar El singur pe ţărm - Mr,rcu 6, 47 

Femeia era păgână, de neam din Fenicia Siriei. 
Şi II ruga să alunge demonii din fiica ei -
Marcu 7, 26 

Femeia, de-şi va lăsa bărbatul ei şi se va mărita 
cu altul, săvârşeşte adul ter -Marcu 10, 12 

Femeia, înfricoşându-se şi tremurând, ştiind 
ce i se făcuse, a venit şi a căzut înaintea 
Lui şi l-a mărturisit tot adevărul - Marcu 
5, 33 

Fiecare [om] va fi sărat cu foc, după cum orice 
jertfă va fi sărată cu sare - Marcu 9, 49 

Fiica Irodiadei, intrând şi jucând, a plăcut lui 
Irod şi celor ce şedeau cu el la masă. Iar 

regele a zis fetei: Cere de la mine orice vei 
voi şi îţi voi da - Marcu 6, 22 

Fiica mea este pe moarte, ci, venind, pune 
mâinile tale peste ea, ca să scape şi să 
trăiască - Marcu 5, 23 

Fiica ta a murit. De ce mai superi pe învăţăto
rul? - Marcu 5, 35 

Fiică, credinţa ta te-a mântuit, mergi în pace 
şi fii sănătoasă de boala ta! - Marcu 5, 34 

Fiilor, cât de greu este celor ce se încred în bo
găţii să intre în împărăţia lui Dumnezeu! -
Marcu 10, 24 

Fiind ispitit de satana - Marcu 1, 13 
Fiindcă ştia că arhiereii îl dăduseră în mâna 

Iui din invidie - Marcu 15, 10 
Fiindcă vindecase pe mulţi, de aceea năvăleau 

asupra Lui, ca să se atingă de El toţi câţi 
erau bolnavi - Murei/ 3, 10 

Filip -Marcu 3,18 
Fiul Omului este Domn şi al sâmbetei -Marcu 

2, 2S 
Fiul Omului merge precum este scris despre 

El; dar vai de omul acela prin care este 
vândut Fiul Omului . Bine era de omul 
acela dacă nu s-ar fi născut - Marcu 14, 21 

Fiule al lui David, miluieşte-mă! -Marcu 10,48 
Fiule, iertate îţi sunt păcatele tale! - Marcu 2,5 

G 

Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările 
Lui - Marcu 1, 3 

Glasul celui ce strigă în pustie: Gătiţi calea 
Domnului , drepte faceţi cărările Lui -
Marcu 1, 3 

Grăuntele de muştar care, când se seamănă 
în pământ, este mai mic decât toate semin
ţele de pe pământ - Marcu 4, 31 

Grijile veacului şi înşelăciunea bogăţiei şi 
poftele după celelalte, pătrunzând în ei, 
înăbuşă cuvântul şi îl fac neroditor -
Marcu 4,19 

H 

Hristos, regele lui Israil, să Se coboare de pe 
Cruce, ca să vedem şi să credem. Şi cei 
împreună răstigniţi cu El îl ocărau-Marci* 
25,32 

Hula, trufia, uşurătatea - Marcu 7, 22 
Huu! Cel care dărâmi templul şi în trei zile î l 

• zideşti -Marcu 15, 29 
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I 

I-a numit Apostoli, ca să fie cu El şi să-i trimită 
să propovăduiască - Marcu 3 ,24 

I-a răspuns Lui unul din mulţime: învăţă
torule, am adus la Tine pe fiul meu, care 
are duh mut - Marcu 9,17 

I-a tăiat capul în temniţă, l-a adus pe tipsie şi 
l-a dat fetei, iar fata l-a dat mamei sale -
Marcu 6, 28 

I-a zis Iisus: Adevărat grăiesc ţie: Că tu astăzi, 
în noaptea aceasta, mai înainte de a cânta 
de două ori cocoşul, de trei ori te vei lepă
da de Mine - Marcu 14, 30 

I-a zis loan: învăţătorule, am văzut pe cineva 
scoţând demoni în numele Tău, care nu 
merge după noi, şi l-am oprit, pentru că 
nu merge după noi - Marcu 9, 38 

I-a zis slăbănogului: Fiule, iertate îţi sunt 
păcatele tale! - Marcu 2, 5 

I-a zis: Urmează-Mi! Iar el, sculându-se, I-a 
urmat - Marcu 2, 14 

I-a zis: Vezi, nimănui să nu spui nimic, ci 
mergi de te arată preotului şi adu, pentru 
curăţirea ta, cele ce a rânduit Moise, spre 
mărturie lor - Marcu 1, 44 

Iacov al lui Alfeu - Marcu 3, 18 
Iacov al lui Zevedeu - Marcu 3, 17 
Iar a doua e aceasta: „Să iubeşti pe aproapele 

tău ca pe tine însuţi". Mai mare decât 
acestea nu este altă poruncă -Marcu 12,31 

Iar arhiereii îl învinuiau de multe - Marcu 15,3 
Iar când a fost singur, cei ce erau lângă El, 

împreună cu cei doisprezece, II întrebau 
despre pilde - Marcu 4, 10 

Iar când L-au răstignit, era ceasul al treilea -
Marcu 15, 25 

Iar când rodul se coace, îndată trimite secera, 
că a sosit secerişul - Marcu 4, 29 

Iar când s-a făcut seară şi soarele apusese, au 
adus la El pe toţi bolnavii şi demonizaţii -
Marcu 1, 32 

Iar când s-a făcut seară, au ieşit afară din 
cetate - Marcu 11,19 

Iar când staţi de vă rugaţi, iertaţi orice aveţi 
împotriva cuiva, ca şi Tatăl vostru Cel din 
Ceruri să vă ierte vouă greşealele voastre -
Marcu 11,25 

Iar când veţi auzi de războaie, şi de zvonuri 
de războaie, să nu vă tulburaţi, căci trebuie 
să fie, dar încă nu va fi sfârşitul - Marcu 
13, 7 

Iar cărturarii şi fariseii, văzându-L că mănâncă 
împreună cu vameşii şi păcătoşii, ziceau 
către ucenicii Lui: De ce mănâncă şi bea în
văţătorul vostru cu vameşii şi păcătoşii? -
Marcu 2,16 

Iar cărturarii, care veneau din Ierusalim, zi
ceau că are pe Beelzebul şi că, cu domnul 
demonilor, alungă demonii - Marcu 3, 22 

Iar ceea ce zic vouă, zic tuturor: Privegheaţi! -
Marcu 13, 37 

Iar cei ce au mâncat pâinile erau cinci mii de 
bărbaţi - Marcu 6, 44 

Iar cei ce au văzut le-au povestit cum a fost cu 
demonizatul şi despre porci - Marcu 5,16 

Iar cei ce mergeau înainte şi cei ce veneau pe 
urmă strigau, zicând: Osana! Bine este cuvân
tat Cel Ce vine întru numele Domnului! -
Marcu 11, 9 

Iar cei ce treceau pe acolo ÎI huleau, clătinân-
du-şi capetele şi zicând: Huu! Cel care 
dărâmi templul şi în trei zile îl zideşti -
Marcu 15, 29 

Iar cele semănate pe pământul cel bun sunt 
cei ce aud cuvântul şi-1 primesc şi aduc 
roade: unul treizeci, altul şaizeci şi altul o 
sută - Marcu 4, 20 

Iar de vă va zice cineva: De ce faceţi aceasta? 
Spuneţi că Domnul are trebuinţă de el şi 
îndată îl va trimite aici - Marcu 11, 3 

Iar de vom zice: De la oameni - se temeau de 
mulţime, căci toţi îl socoteau că loan era 
într-adevăr Prooroc - Marcu 11,32 

Iar despre morţi că vor învia, n-aţi citit, oare, în 
cartea Iui Moise, când i-a vorbit Dumnezeu 
din rug, zicând: „Eu sunt Dumnezeul lui 
Avraam şi Dumnezeul lui Isaac şi Dum
nezeul lui Iacov"? - Marcu 12, 26 

Iar despre ziua aceea şi despre ceasul acela 
nimeni nu ştie, nici îngerii din Cer, nici 
Fiul, ci numai Tatăl - Marcu 13, 32 

Iar duhurile cele necurate, când îl vedeau, 
cădeau înaintea Lui şi strigau, zicând: Tu 
eşti Fiul lui Dumnezeu - Marcu 3,11 

Iar după ce a ieşit din corabie, îndată L-a în
tâmpinat, din morminte, un om cu duh 
necurat - Marcu 5, 2 

Iar după ce a intrat în casă, ucenicii Lui L-au 
întrebat, de o parte: Pentru ce noi n-am 
putut sâ-1 izgonim? - Marcu 9, 28 

Iar după ce i-a slobozit, S-a dus în munte ca 
să Se roage - Marcu 6, 46 
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Iar ea, ducându-se acasă, a găsit pe copilă culcată 
în pat, iar demonul ieşise - Marcu 7,30 

Iar ei au pus mâna pe EI şi L-au prins -Marcu 
14,46 

Iar ei au ţinut cuvântul, întrebându-se între ei: 
Ce înseamnă a învia din morţi? - Marcu 9,10 

\ Iar ei I-au zis: Dă-ne nouă să şedem unul de-a 

i dreapta Ta, şi altul de-a stânga Ta, întru 
slava Ta - Marcu 10, 37 

) Iar ei I-au zis: Putem. Şi Iisus le-a zis: Paharul pe 
| care Eu îl beau îl veţi bea, şi cu botezul cu care 
] Eu mă botez vă veţi boteza - Marcu 10,39 
' Iar ei le-au spus precum le zisese Iisus, şi i-au 
1 lăsat -Marcu 11,6 
\ Iar ei tăceau, fiindcă pe cale se întrebaseră 
j uşii pe alţii cine dintre ei este mai mare -
j JVfcreu 9, 34 
j Iar ei toţi au judecat că El este vinovat de 
| moarte - Marcu 14, 64 
? Iar ei, lăsând pe tatăl lor Zevedeu în corabie, 
J cu lucrătorii, s-au dus după El -Marcu 1,20 
j Iar ei, mai mult uimindu-se, ziceau unii către 
] alţii: Şi cine poate să se mântuiască? -
| Marcu 10, 26 
{ Iar ei, plecând, au propovăduit pretutindeni 
| şi Domnul lucra cu ei şi întărea cuvântul, 
1 prin semnele care urmau - Marcu 16, 20 

Iar ei, venind, I-au zis: învăţătorule, ştim că 
spui adevărul şi nu-Ţi pasă de nimeni, 
fiindcă nu cauţi la faţa oamenilor, ci cu 
adevărat înveţi calea lui Dumnezeu. Se 
cuvine a da dajdie Cezarului sau nu? Să 
dăm sau să nu dăm? -Marcu 12,14 

Iar el l-a zis: învăţătorule, acestea toate le-am 
păs* din tinereţile mele - Marcu 10, 20 

Iar EI Ie-a zis: Bine a proorocit Isaia despre 
voi, făţarnicilor, precum este scris: „Acest 
popor Mă cinsteşte cu buzele, dar inima 
lui este departe de Mine" - Marcu 7, 6 

Iar El le-a zis: Câte pâini aveţi? Duceţi-vă şi 
vedeţi. Şi după ce au văzut, I-au spus: 
Cinci pâini şi doi peşti - Marcu 6,38 

Iar El le-a zis: Ce voiţi să vă fac? - Marcu 10,36 
Iar EI tăcea şi nu răspundea nimic -Marcu 14,61 
Iar el, ieşind, a început să propovăduiască 

multe şi să răspândească cuvântul, încât 
Iisus nu mai putea să intre pe faţă în 
cetate, ci stătea afară, în locuri pustii, şi 
veneau la El de pretutindeni -Marcu 1,45 

Iar El, răspunzând lor, a zis: O, neam necre
dincios, până când voi fi cu voi? Până când 
vi voi răbda pe voi? -Marcu 9, 19 

Iar El, scoţându-i pe toţi afară, a luat cu Sine pe 
tatăl copilei, pe mama ei şi pe cei ce îl însoţeau 
şi a intrat unde era copila - Marcu 5,40 

Iar făcându-se seară, a venit cu cei doisprezece -
Marcu 14,17 

Iar fără pildă nu Ie grăia; şi ucenicilor Săi le 
lămurea toate, deosebi - Marcu 4, 34 

Iar femeia, de-şi va lăsa bărbatul ei şi se va 
mărita cu altul, săvârşeşte adulter-Afflrcu 
10,12 

Iar Iisus a zis: Daţi Cezarului cele ale Cezarului, 
iar lui Dumnezeu cele ale lui Dumnezeu. 
Şi se mirau de El - Marcu 12,17 

Iar Iisus era la partea dindărăt a corăbiei, 
dormind pe căpătâi. L-au deşteptat şi I-au 
zis: învăţătorule, nu-Ţi este grijă că pie
rim? - Marcu 4, 38 

Iar Iisus i-a zis: Mergi, credinţa ta te-a mân
tuit. Şi îndată a văzut şi urma lui Iisus pe 
cale -Marcu 10, 52 

Iar Iisus le-a zis: Vă voi întreba şi Eu un 
cuvânt: Răspundeţi-Mi şi vă voi spune şi 
Eu cu ce putere fac acestea - Marcu 11, 29 

Iar Iisus, privind la el cu dragoste, i-a zis: Un 
lucru îţi mai lipseşte: Mergi, vinde tot ce ai, 
dă săracilor şi vei avea comoară în Cer; şi 
apoi, luând Crucea, vino şi urmează Mie -
Marcu 10, 21 

Iar Iisus, văzând că mulţimea dă năvală, a 
certat duhul cel necurat, zicându-i: Duh 
mut şi surd, Eu îţi poruncesc: Ieşi din el şi 
să nu mai intri în el! - Marcu 9, 25 

Iar Iisus, văzând, S-a mâhnit şi le-a zis: Lăsaţi 
copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci a unora 
ca aceştia este împărăţia lui Dumnezeu -
Marcu 10,14 

Iar Iisus, văzându-1 că a răspuns cu înţelep
ciune, i-a zis: Nu eşti departe de împărăţia 
lui Dumnezeu - Marcu 12, 34 

Iar intrând El în corabie, cel ce fusese demo-
nizat îl ruga ca să-1 ia cu El -Marcu 5,18 

Iar Irod, auzind zicea: Este Ioan căruia eu am 
pus să-i taie capul; el s-a sculat din morţi -
Marcu 6,16 

Iar Irodiada îl ura şi voia să-1 omoare, dar nu 
putea - Marcu 6, 19 

Iar în ziua cea dintâi a Azimelor, când jertfeau 
Pastile, ucenicii Lui L-au întrebat: Unde 
voieşti să gătim, ca să mănânci Pastile? -
Marcu 14,12 

Iar lor, văzându-L umblând pe mare, li s-a părut 
că este nălucă şi au strigat - Marcu 6,49 
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Iar mulţimea şedea împrejurul Lui. Şi I-au zis 
unii: Iată mama Ta şi fraţii Tăi şi surorile 
Tale sunt afară. Te caută - Marcu 3, 32 

Iar orbul I-a răspuns: învăţătorule, să văd 
iarăşi - Marcu 10, 51 

Iar orbul, lepădând haina de pe el, a sărit în 
picioare şi a venit la Iisus - Marcu 10, 50 

Iar pe demoni nu^i lăsa să vorbească, pentru 
că-L ştiau că EI e Hristos - Marcu 1, 34 

Iar regele a zis fetei: Cere de la mine orice vei 
voi şi îţi voi da - Marcu 6, 22 

Iarsoacra lui Simon zăcea, prinsă de friguri, şi 
îndată I-au vorbit despre ea - Marcu 1, 30 

Iar ucenicii erau uimiţi de cuvintele Lui. Dar 
Iisus, răspunzând iarăşi, le-a zis: Fiilor, cât 
de greu este celor ce se încred în bogăţii 
să intre în împărăţia lui Dumnezeu! -
Ai.irai 10, 24 

Iar un tânăr mergea după El, înfăşurat într-o 
pânzătură, pe trupul gol, şi au pus mâna 
pe el - Marcu 14, 51 

Iar unii din cei ce stăteau acolo, auzind, 
ziceau: Iată, îl strigă pe Ilie - Marcu 15, 35 

Iar vânzătorul le dăduse semn, zicând: Pe 
care-L voi săruta, Acela este. Prindeţi-L şi 
duceţi-Lcu pază - Marcu 14, 44 

Iar văzându-L de departe pe Iisus, a alergat şi 
s-a închinat Lui - Marcu 5, 6 

Iarăşi a ieşit la mare şi toată mulţimea venea 
la El şi îi învăţa - Marcu 2,13 

Iarăşi a început Iisus să înveţe, lângă mare, şi 
s-a adunat la El mulţime foarte multă, încât 
El a intrat în corabie şi şedea pe mare, iar 
toată mulţimea era lângă mare, pe uscat -
Marcu 4, 1 

Iarăşi mergând, s-a rugat, acelaşi cuvânt zi
când - Marcu 14, 39 

Iarăşi venind, i-a găsit dormind, căci ochii lor 
erau îngreuiaţi şi nu ştiau ce să-i răspundă -
Marcu 14,40 

Iată dinainte v-am spus vouă toate - Marcu 
13, 23 

Iată Eu trimit îngerul Meu înaintea feţei Tale, 
care va pregăti calea Ta - Marcu 1, 2 

Iată Fiul Omului este dat în mâinile păcăto
şilor - Marcu 14. 41 

Iată locul unde L-au p u s - M a r c u 16, 6 
Iată mama Mea şi fraţii Mei - Marcu 3, 34 
Iată mama Ta şi fraţii Tăi şi surorile Tale sunt 

afară. Te caută - Marcu 3, 32 
Iată, aici este Hristos, sau iată acolo, să nu 

credeţi - Marcu 13,21 

Iată, cel ce M-a vândut s-a apropiat - Marcu 14,42 
Iată, ieşit-a semănătorul să semene - Marcu 4,3 
Iată, îl strigă pe Ilie - Marcu 15, 35 
Iată, ne suim la Ierusalim şi Fiul Omului va 

fi predai arhiereilor şi cărturarilor; şi-L vor 
osândi la moarte şi-L vor da în mâna păgâ
n i l o r - .Marcu 10, 33 

Iată, noi am lăsat toate şi Ţi-am urmat -Marcu 
10, 28 

I-au adus unsurd, care era şi gângav, şi L-au rugat 
ca să-Şi pună mâna peste el - Marcu 7,32 

I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar 
El n-a luat - Marcu 15, 23 

I-au zis unii: Iată mama Ta şi fraţii Tăi şi surorile 
Tale sunt afară. Te caută - Marcu 3, 32 

I-au zis: Toţi Te caută pe Tine - Marcu 1, 37 
Iertate îţi sunt păcatele, sau a zice: Scoală-te, 

ia-ţi patul tău şi umblă? - Marcu 2, 9 
Ieşeau la e! fot ţinutul Iudeii şi toţi cei din Ieru

salim şi se botezau de către el, în râul Iordan, 
mărturisindu-şi păcatele -Marcu 1,5 

Ieşi din el şi să nu mai intri în el! - Marcu 9,25 
Ieşi duh necurat din omul acesta - Marcu 5, 8 
Ieşind din apă, a văzut cerurile deschise şi 

Duhul ca un porumbel coborându-Se 
peste El - Marcu 1,10 

Ieşind din Ierihon El, ucenicii Lui şi mulţime 
mare, Bartimeu orbul, fiul lui Timeu, şedea 
jos, pe marginea drumului - Marcu 10, 46 

Ieşind din templu, unul dintre ucenicii Săi 
I-a zis: învăţătorule, priveşte ce fel de 
pietre şi ce clădiri! - Marcu 13, 1 

Ieşind ei de acolo, străbăteau Galileea, dar El 
nu voia să ştie cineva - Marcu 9, 30 

Ieşind ei din sinagogă, au venit în casa lui 
Simorj şi a lui Andrei, cu Iacov şi cu loan -
Marcu I, 29 

Ieşind, fariseii au făcut îndată sfat cu irodianii 
împotriva Lui, ca să-L piardă - Marcu 3, 6 

Ieşit-a semănătorul să semene - Marcu 4, 3 
Iisus a început să le spună: Vedeţi să nu vă 

înşele cineva -Marcu 13, 5 
Iisus a întrebat pe cărturari: Ce vă sfădiţi între 

voi? -Marcu 9, 16 
Iisus a văzut mulţime mare şi I s-a făcut milă 

de ei, căci erau ca nişte oi fără păstor, şi a 
început să-i înveţe multe - Marcu 6, 34 

Iisus a venit din Nazaretul Galileii şi S-a bote
zat în Iordan, de către loan - Marcu 1, 9 

Iisus a zis: Eu sunt şi veţi vedea pe Fiul Omului 
şezând de-a dreapta Celui Atotputernic şi 
venind pe norii cerului - Marcu 14, 62 
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Iisus a zis: Nu-1 opriţi, căci nu e nimeni care, 
făcând vreo minune în numele Meu, să 
poată, degrabă, să Mă vorbească de rău -
Murai 9, 39 

Iisus era la partea dindărăt a corăbiei, dor
mind pe căpătâi. L-au deşteptat şi I-au zis: 
învăţătorule, nu-Ţi este grijă că pierim? -
Murai 4, 38 

Iisus i-a răspuns că întâia este: „Ascultă Israi-
le, Domnul Dumnezeul nostru este singu
rul Domn" - Marcu 12, 29 

Iisus i-a răspuns: Adevărat grăiesc vouă: Nu este 
nimeni care şi-a lăsat casă, sau fraţi, sau 
surori, sau mamă, sau tată, sau copii, sau 
ţarine pentru Mine şi pentru Evanghelie -
'Marcu 10, 29 

Iisus i-a răspuns: De ce-Mi zici bun? Nimeni 
nu este bun decât unul Dumnezeu -Marcu 
10. 18 

Iisus i-a zis: De poţi crede, toate sunt cu putin
ţă celui ce crede - Marcu 9, 23 

Iisus i-a zis: Pentru acest cuvânt, mergi. A ieşit 
demonul din fiica ta -Marcu 7. 29 

Iisus însă nu l-a lăsat, ci i-a zis: Mergi în casa 
ta, Ia ai tăi, şi spune-le câte ţi-a făcut ţie 
Domnul şi cum te-a miluit - Marcu 5, 19 

Iisus l-a certat, zicând: Taci şi iesi din el -
Marcu 1,25 

Iisus le-a răspuns: Au niciodată n-aţi citit ce a 
făcut David, când a avut nevoie şi a flămâ
nzit, el şi cei ce erau cu el?-Marcu 2, 25 

Iisus le-a răspuns: Nu ştiţi ce cereţi! Puteţi să 
beţi paharul pe care îl beau Eu sau să vă 
botezaţi cu botezul cu care Mă botez Eu? -
Marcu 10, 38 

Iisus le-a zis: Ca la un tâlhar aţi ieşit cu săbii şi 
cu toiege, ca să Mă prindeţi - Marcu 14, 4S 

Iisus le-a zis: Nu cei sănătoşi au nevoie de 
doctor, ci cei bolnavi. N-am venit să chem 
pe cei drepţi ci pe păcătoşi la pocăinţă -
Marcu 2,17 

Iisus le-a zis: Pentru învârtoşarea inimii voastre, 
v-a scris porunca aceasta - Marcu 10, 5 

Iisus le-a zis: Pot, oare, prietenii mirelui să 
postească cât timp este mirele cu ei? Câtă 
vreme au pe mire cu ei, nu pot să postească-
Marcu 2,19 

Iisus nu mai putea să intre pe faţă în cetate, ci 
stătea afară, în locuri pustii, şi veneau la 
El de pretutindeni - Marcu 1, 45 

Iisus privea cum mulţimea aruncă bani în cutie. 
Şi mulţi bogaţi aruncau mult '.arcu 12, 41 

Iisus, chemându-i la Sine, le-a zis: Ştiţi că cei 
ce se socotesc cârmuitori ai neamurilor 
domnesc peste ele şi cei mai mari ai lor le 
stăpânesc -Marcu 10, 42 

Iisus, împreună cu ucenicii Lui, a plecat în
spre mare şi mulţime multă din Galileea 
şi din Iudeea L-a urmat - Marcu 3, 7 

Iisus, înţelegând, le-a zis: De ce gândiţi că 
n-aveţi pâine? Tot nu înţelegeţi, nici nu 
pricepeţi? Atât de învârtoşată este inima 
voastră? - Marcu 8, 17 

Iisus, oprindu-Se, a zis: Chemaţi-1! Şi l-au che
mat pe orb, zicându-i: îndrăzneşte, scoa-
lă-te! Te cheamă - Marcu 10, 49 

Iisus, privind la ei, le-a zis: La oameni lucrul 
e cu neputinţă, dar nu la Dumnezeu. Căci 
la Dumnezeu toate sunt cu putinţă - Marcu 
10,27 

Iisiis, răspunzând iarăşi, le-a zis: Fiilor, cât de 
greu este celor ce se încred în bogăţii să intre 
în împărăţia lui Dumnezeu! -Marcu 10, 24 

Iisus, scoţând un strigăt mare, Şi-a dat duhul -
Marcu 15,37 

Iisus, suspinând cu duhul Său, a zis: Pentru 
ce neamul acesta cere semn? Adevărat 
grăiesc vouă că nu se va da semn acestui 
neam - Marcu 8,12 

Iisus, uitându-Se în jur, a zis către ucenicii Săi: 
Cât de greu vor intra bogaţii în împărăţia 
Iui Dumnezeu! - Marcu 10, 23 

Iisus, văzând, S-a mâhnit şi le-a zis: Lăsaţi copiii 
să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci a unora ca 
aceştia este împărăţia lui Dumnezeu -
Marcu 10,14 

Iisuse, Fiul lui David, miluieşte-mă! - Marcu 
.10,47 

Ilie, venind întâi, va aşeza iarăşi toa te -Marcu 
9,12 

Intrând iarăşi în Capernaum, după câteva zile 
s-a auzit că este în casă - Marcu 2, 1 

Intrând în mormânt, au văzut un tânăr şezând 
în partea dreaptă, îmbrăcat în veşmânt alb, 
şi s-au spăimântat - Marcu 16, 5 

Ioan boteza în pustie, propovăduind botezul 
pocăinţei întru iertarea păcatelor-Marcu 1,4 

Ioan Botezătorul s-a sculat din morţi şi de 
aceea se fac minuni prin el - Marcu 6,14 

Ioan era îmbrăcat în haină de păr de cămilă, avea 
cingătoare de piele împrejurul mijlocului şi 
mânca lăcuste şi miere sălbatică -Marcu 1, 6 

Ioan îi zicea lui Irod: Nu-ţi este îngăduit să 
ţii pe femeia fratelui tău - Marcu 6, 18 
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loan, fratele lui Iacov- Marcu 3, 27 
Iosif, cumpărând giulgiu şi coborându-L de pe 

Cruce, L-a înfăşurat în giulgiu şi L-a pus 
într-un mormânt care era săpat în stâncă, 
şi a prăvălit o piatră la uşa mormântului -
Marcu 15, 46 

Irod se temea de loan, ştiindu-1 bărbat drept 
şi sfânt, şi-I ocrotea. Şi ascultându-1, multe 
făcea şi cu drag îl asculta -Marcu 6, 20 

Irod, auzind zicea: Este loan căruia eu am pus 
să-i taie capul; el s-a sculat din morţi -
Marcu 6,16 

Irod, trimiţând, I-a prins pe loan şi l-a legat, 
în temniţă, din pricina Irodiadei, femeia 
lui Filip, fratele său, pe care o luase de 
soţie - Marcu 6, 17 

Irodiada i-a zis: Capul lui loan Botezătorul -
Marcu 6, 24 

Iuda Iscarioteanul, cel care L-a şi vândut -
Marcu 3, 19 

Iuda Iscarioteanul, unul din cei doisprezece, 
s-a dus Ia arhierei ca să li-L dea pe Iisus -
Marcu 14,10 

î • 
Ii învăţa multe în pilde - Marcu 4, 2 
II pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca 

sâmbăta, ca să-L învinuiască - Marcu 3,2 
II ruga să alunge demonii din fiica ei -Marcu 7,26 
II rugau mult să nu-i trimită afară din acel 

ţinut - Marcu 5,10 
Impletindu-I o cunună de spini, I-au pus-o 

pe cap - Marcu 15, 17 
In acele zile, după necazul acela, soarele se 

va întuneca şi luna nu-şi va mai da lumina 
ei - Marcu 13, 24 

In fiecare zi eram la voi în templu, învăţând, 
şi nu M-aţi prins. Dar acestea sunt ca să 
se împlinească Scripturile - Marcu 14, 49 

In numele Meu, demoni vor izgoni, în limbi 
noi vor grăi - Marcu 16,17 

In orice casă veţi intra, acolo să rămâneţi până 
ce veţi ieşi de acolo - Marcu 6, 10 

In zilele acelea, fiind iarăşi mulţime multă şi 
neavând ce să mănânce, Iisus, chemând Ia 
Sine pe ucenici, le-a zis - Marc» 8, 1 

In zilele acelea, Iisus a venit din Nazaretul 
Galileii şi S-a botezat în Iordan, de către 
loan - Marcu 1, 9 

încât corabia era aproape să se umple -Marcu 
4, 37 

încât ei nu puteau nici să mănânce -Marcu 3,20 
încât erau toţi uimiţi şi slăveau pe Dumnezeu, 

zicând: Asemenea lucruri n-am văzut nicio
dată -Marcu 2,12 

încât Iisus nu mai putea să intre pe faţă în 
cetate, ci stătea afară, în locuri pustii, şi 
veneau la El de pretutindeni - Marcu 1, 45 

încă vorbind EI, au venit unii de la mai-ma-
rele sinagogii, zicând: Fiica ta a murit. De 
ce mai superi pe învăţătorul? - Marcu 5,35 

încetează! Şi vântul s-a potolit şi s-a făcut 
linişte mare - Marcu 4,39 

îndată cunoscând Iisus, cu duhul Lui, că aşa 
cugetau ei în sine, le-a zis lor: De ce cugetaţi 
acestea în inimile voastre? - Marcu 2, 8 

îndată intrând în corabie cu ucenicii Săi, a 
venit în părţile Dalmanutei -Marcu 8,10 

îndată izvorul sângelui ei a încetat şi ea a 
simţit în trup că s-a vindecat de boală -
Marcu 5, 29 

îndată s-a îndepărtat lepra de la el şi s-a cură
ţit - Marcu 1, 42 

îndată s-au adunat mulţi, încât nu mai era loc, 
nici înaintea uşii, şi le grăia lor cuvântul -
Marcu 2, 2 

îndată trimiţând regele un paznic, a poruncit 
a-i aduce capul - Marcu 6, 27 

îndrăzneşte, scoală-te! Te cheamă - Marcu 10,49 
însuşi David a zis întru Duhul Sfânt: „Zis-a 

Domnul Domnului meu: Şezi de-a dreapta 
Mea până ce voi pune pe vrăjmaşii tăi aş
ternut picioarelor Tale" -Marcu 22, 36 

înşelăciunea, neruşinarea, ochiul pizmaş, hu
la, trufia, uşurătatea -Marcu 7,22 

întinde mâna ta! Şi a întins-o, şi mâna lui s-a 
făcut sănătoasă - Marcu 3, 5 

întristat este sufletul Meu până la moarte. 
Rămâneţi aici şi privegheaţi -Marcu 14,34 

învăţaţi de la smochin pilda: Când mlădiţa Iui 
se face fragedă şi înfrunzeşte, cunoaşteţi că 
vara este aproape - Marcu 13, 28 

învăţătorule bun, ce să fac ca să moştenesc 
viaţa veşnică? - Marcu 10,17 

învăţătorule! Şi L-a sărutat -Marcu 14, 45 
învăţătorule, acestea toate le-am păzit din 

tinereţile mele - Marcu 10, 20 
învăţătorule, am adus la Tine pe fiul meu, care 

are duh mut - Marcu 9,17 
învăţătorule, am văzut pe cineva scoţând de

moni în numele Tău, care nu merge după 
noi, şi l-am oprit, pentru că nu merge după 
noi - Marcu 9, 38 
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învăţătorule, bine este ca noi să fim aici; şi să 
facem trei colibe: Ţie una şi lui Moise una 
şi lui Ilie una - Marcu 9,5 

învăţătorule, iată smochinul pe care l-ai bles
temat s-a uscat - Marc» 11, 21 

învăţătorule, Moise ne-a lăsat scris, că de va 
muri fratele cuiva şi va lăsa femeia fără 
copil, să ia fratele său pe femeia lui şi să 
ridice urmaş fratelui - Marc» 12, 19 

învăţătorule, nu-Ţi este grijă că pierim? -
Marc» 4, 38 

învăţătorule, priveşte ce fel de pietre şi ce 
clădiri! - Marcu 13, 1 

învăţătorule, să văd iarăşi -Marcu 10, 51 
învăţătorule, ştim că spui adevărul şi nu-Ţi pasă 

de nimeni, fiindcă nu cauţi la faţa oamenilor, 
ci cu adevărat înveţi calea lui Dumnezeu. Se 
cuvine a da dajdie Cezarului sau nu? Să dăm 
sau să nu dăm? - Marcu 12,14 

învăţătorule, voim să ne faci ceea ce vom cere 
de la Tine -Marc» 10, 35 

învi ind dimineaţa , în ziua cea dintâi a 
săptămânii [Duminică] El s-a arătat întâi 
Măriei Magdalena, din care scosese şapte 
demoni -Marcu 16,9 

L 
La al nouălea ceas, a strigat Iisus cu glas mare: 

Eloi, Eloi, lama sabahtani?, care se tălmă
ceşte: Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, 
de ce M-ai părăsit? - Marcu 15, 34 

L-a întrebat Iisus, zicându-i: Ce voieşti să-ţi 
fac? Iar orbul I-a răspuns: învăţătorule, să 
văd iarăşi - Marcu 10, 51 

La înviere, când vor învia, a căruia dintre ei 
va fi femeia? Căci toţi şapte au avut-o de 
soţ ie -Marc» 12, 23 

La oameni lucrul e cu neputinţă, dar nu la 
Dumnezeu. Căci la Dumnezeu toate sunt 
cu putinţă - Marcu 10, 27 

L-a rugat mult, zicând: Fiica mea este pe 
moarte, ci, venind, pune mâinile tale peste 
ea, ca să scape şi să trăiască - Marcu 5, 23 

La sărbătoarea Paştilor, le elibera un întemniţat 
pe care-1 cereau ei - Marcu 15, 6 

La urmă, pe când cei unsprezece şedeau la 
masă, li S-a arătat şi I-a mustrat pentru 
necredinţa şi împietrirea inimii lor, căci 
n-au crezut pe cei ce-L văzuseră înviat -
Marcu 16,14 

Lasă întâi să se sature copiii. Căci nu este bine 
să iei pâinea copiilor şi s-o arunci câinilor-
Marcu 7,27 

L-au deşteptat şi I-au zis: învăţătorule, nu-Ţi 
este grijă că pierim? - Marcu 4, 38 

L-au dus afară ca să-L răstignească - Marcu 15,20 
L-au dus la locul zis Golgota, care se tălmă

ceşte „locul Căpăţânii" - Marcu 15, 22 
L-au îmbrăcat în purpură şi, împletindu-I o 

cunună de spini, I-au pus-o pe cap - Marcu 
15,17 

L-au întrebat pe El fariseii şi cărturarii: Pentru 
ce nu umblă ucenicii Tăi după datina bătrâ
nilor, ci mănâncă cu mâinile nespălate? -
Marcu 7,5 

L-au întrebat pe El, zicând: Pentru ce zic fariseii şi 
cărturarii că trebuie să vină mai întâi Ilie? -
Marcu 9,11 

L-au răstignit şi au împărţit între ei hainele 
Lui, aruncând sorţi pentru ele, care ce să 
ia - Marcu 15, 24 

L-au rugat să se atingă de el - Marcu 8, 22 
L-au rugat, zicând: Trimite-ne pe noi în porci, 

ca să intrăm în ei - Marcu 5,12 
Lăcomiile, vicleniile, înşelăciunea, neruşinarea, 

ochiul pizmaş, hula, trufia, uşurătatea -
Marcu 7,22 

Lăsând mrejele, au mers după El-Marcu 1,18 
Lăsând pe tatăl lor Zevedeu în corabie, cu 

lucrătorii, s-au dus după EI - Marcu 1, 20 
Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci 

a unora ca aceşt ia este î m p ă r ă ţ i a lui 
Dumnezeu - Marcu 10,14 

Lăsaţi să vedem dacă vine Ilie ca să-L coboare -
Marcu 15,36 

Lăşaţi-o. De ce îi faceţi supărare? Lucru bun a 
făcut ea cu Mine - Marcu 14,6 

Le zicea în învăţătura Sa: Luaţi seama la căr
turari cărora Ie place să se plimbe în haine 
lungi şi să li se plece lumea în pieţe - Marcu 
12,38 

Le-a poruncit să nu ia nimic cu ei, pe cale, ci 
numai toiag. Nici pâine, nici traistă, nici 
bani la cingătoare - Marcu 6, 8 

Le-a zis Iisus: Toţi vă veţi sminti, că scris este: 
„Bate-voi păstorul şi se vor risipi oile" -
Marcu 14, 27 

Legiune este numele meu, căci suntem mulţi -
Marcu 5, 9 

Li s-a arătat Ilie împreună cu Moise şi vorbeau 
cu Iisus - Marcu 9, 4 

Locul e pustiu şi ceasul e târziu -Marcu 6, 35 
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Luând paharul, mulţumind, le-a dat şi au băut 
din el toţi - Marcu 14, 23 

Luând pe orb de mână, l-a scos afară din sat 
şi, scuipând în ochii lui şi punându-Şi 
mâinile peste el, l-a întrebat dacă vede 
ceva - Marcu 8, 23 

Luând un copil, l-a pusîn mijlocul lor-Marcu 9,36 
Luându-i în braţe, i-a binecuvântat, punân

du-Şi mâinile peste ei - Marcu 10, 16 
Luându-1 din mulţime, la o parte, Şi-a pus 

degetele în urechile lui, şi scuipând, S-a 
atins de limba lui - Marcu 7, 33 

Luându-L Petru de o parte, a început să-L 
dojenească - Marcu S, 32 

Luându-şi patul, a ieşit înaintea tuturor, încât 
erau toţi uimiţi şi slăveau pe Dumnezeu, 
zicând: Asemenea lucruri n-am văzut 
niciodată -Marcu 2, 12 

Luaţi aminte, privegheaţi şi vă rugaţi, că nu 
ştiţi când va fi acea vreme - Marcu 13, 33 

Luaţi seama la cărturari cărora le place să se 
plimbe în haine lungi şi să li se plece 
lumea în pieţe - Marcu 12, 38 

Luaţi seama la ce auziţi: Cu ce măsură măsu
raţi, vi se va măsura; iar vouă celor ce 
ascultaţi, vi se va da şi vă va prisosi -
Marcu 4, 24 

Luaţi seama la voi înşivă - Marcu 13, 9 
Luaţi, mâncaţi , acesta este Trupul Meu -

Marcu 14, 22 
Lucru bun a făcut ea cu Mine - Marcu 14, 6 

M 

Mai avea şi un fiu iubit al său şi în cele din 
urmă l-a trimis la lucrători, zicând: Se vor 
ruşina de fiul meu - Marcu 12, 6 

Mai dinainte a uns trupul Meu, spre înmor
mântare - Marcu 14, 8 

Mai lesne este cămilei să treacă prin urechile 
acului, decât bogatului să intre în împără
ţia lui Dumnezeu - Marcu 10, 25 

Mai mare decât acestea nu este altă poruncă -
Marcu 12. 31 

Mai uşor va fi Sodomei şi Gomorei, în ziua 
Judecăţii, decât cetăţii aceleia - Marcu 6,11 

Mama Lui şi fraţii Lui - Marcu 3, 31 
Mama Ta şi fraţii Tăi şi surorile Tale sunt afa

ră. Te caută - Marcu 3. 32 
Mâncând ei, a luai Iisus pâine şi binecuvântând, 

a frânt şi le-a dat lor şi a zis: Luaţi, mâncaţi, 
acesta este Trupul Meu - Marcu 14, 22 

Mântuieşte-Te pe Tine însuţi, coborându-Te 
de pe Cruce! - Marcu 15, 30 

Măria Magdalena şi Măria, mama lui Iosi, 
priveau unde L-au pus - Marcu 15, 47 

Măria Magdalena, Măria, mama lui Iacov cel 
Mic şi a Iui Iosi, şi Salomeea-Marcu 15,40 

Matei - Marcu 3,18 
Mărturisindu-şi păcatele - Marcu 1, 5 
Mergând puţin mai înainte, a căzut cu faţa la 

pământ şi Se ruga, ca, de este cu putinţă, să 
treacă de la El ceasul [acesta] - Marcu 14,35 

Mergeţi în cetate şi vă va întâmpina un om, 
ducând un urcior cu apă; mergeţi după e l -
Marcu 14,13 

Mergeţi în satul care este înaintea voastră şi, 
intrând în el, îndată veţi afla un mânz 
legat, pe care n-a şezut până acum nici un 
om. Dezîegaţi-1 şi aduceţi-1 - Marcu 11, 2 

Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evan
ghelia Ia toată făptura -Marcu 16, 15 

Mergeţi şi spuneţi ucenicilor Lui şi lui Petru 
că va merge în Galileea, mai înainte de voi; 
acolo îl veţi vedea, după cum v-a spus -
Marcu 16, 7 

Mergi de te arată preotului şi adu, pentru cu
răţirea ta, cele ce a rânduit Moise, spre măr
turie lor -Marcu 1, 44 

Mergi în casa ta, la ai tăi, şi spune-le câte ţi-a 
făcut ţie Domnul şi cum te-a miluit -
Marcu 5,19 

Mergi, credinţa ta te-a mântuit. Şi îndată a văzut 
şi urma lui Iisus pe cale-A4arcu10,52 

Mergi, înapoia mea, satano! Căci tu nu cugeti cele 
ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor -
Marcu fi, 33 

Mergi, vinde tot ce ai, dă săracilor şi vei avea 
comoară în Cer; şi apoi, luând Crucea, vino 
şi urmează Mie - Marcu 10, 21 

Milă îmi este de mulţime, că sunt trei zile de 
când aşteaptă lângă Mine şi n-au ce să 
mănânce -Marcu 8, 2 

Moise a dat voie să-i scrie carte de despărţire 
şi să o lase - Marcu 10,4 

Mult rătăciţi - Marcu 12, 27 
Mulţi dintre cei dintâi vor fi pe urmă, şi din 

cei de pe urmă întâi - Marcu 10, 31 
Mulţi erau care veneau şi mulţi erau care se 

duceau şi nu mai aveau timp nici să mă
nânce -Marcu 6, 31 

Mulţi mărturiseau mincinos împotriva Lui, dar 
mărturiile nu se potriveau - Marcu 14, 56 
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Mulţi vameşi şi păcătoşi şedeau Ia masă cu 
Iisus şi cu ucenicii Lui. Că erau mulţi şi-I 
urmau - Marcu 2, 15 

Mulţi, auzindu-L, erau uimiţi şi ziceau: De 
unde are El acestea? Şi ce este înţelepciunea 
care I s-a dat Lui? Şi cum se fac minuni ca 
acestea prin mâinile Lui? - Marcu 6, 2 

Mulţime multă din Galileea şi din Iudeea L-a 
urmat - Marcu 3, 7 

Mulţime multă îl urma pe Iisus şi îl îmbulzea -
Marcu 5, 24 

Mulţimea cea multă îl asculta cu bucurie -
Marcu 12,37 

Mulţimea şedea împrejurul Lui. Şi I-au zis 
unii: Iată mama Ta şi fraţii Tăi şi surorile 
Tale sunt afară. Te caută - Marcu 3, 32 

Mulţimea, venind sus, a început să ceară Iui 
Pilat să le facă precum obişnuia pentru ei -
Marcu 15, 8 

N 

N-a putut acolo să facă nici o minune, decât 
că, p u n â n d u - Ş i mâini le p e s t e puţini 
bolnavi, i-a vindecat -Marcu 6, 5 

N-ai avut tărie ca să veghezi un ceas? - Marcu 
14,37 

N-am venit să chem pe cei drepţi ci pe păcă
toşi la pocăinţă - Marcu 2,17 

Neîncetat noaptea şi ziua era prin morminte 
şi prin munţi, strigând şi tăindu-se cu 
pietre - Marcu 5, 5 

Neputând ei, din pricina mulţimii, să se apropie 
de El, au desfăcut acoperişul casei unde era 
Iisus şi, prin spărtură, au lăsat in jos patul 
în care zăcea slăbănogul - Marcu 2. 4 

Neruşinarea, ochiul pizmaş, hula, trufia, uşu
rătatea - Marcu 7, 22 

Nici Eu nu vă spun vouă cu ce putere fac aces
tea -Marcu 11, 33 

Nici n-a fost ceva tăinuit, decât ca să vină la 
arătare - Marcu 4, 22 

Nici pâine, nici traistă, nici bani la cingătoare -
Marcu 6,8 

Nimeni nu coase la haină veche petic dintr-o 
bucată de stofă nouă, iar de nu, peticul nou 
va trage din haina veche şi se va face o 
ruptură şi mai rea - Marcu 2, 21 

Nimeni nu mai îndrăznea să-L mai întrebe -
Marcu 12, 34 

Nimeni nu poate, intrând în casa celui tare, să-i 
răpească lucrurile, de nu va lega întâi pe cel 
tare, şi atunci va jefui casa lui - Marcu 3, 27 

Nimeni, iarăşi, nu pune vin nou în burdufuri 
vechi, iar de nu, vinul nou sparge burdu
furile şi vinul se varsă şi burdufurile se 
strică; încât vinul nou trebuie să fie în 
burdufuri noi - Marcu 2, 22 

Noi L-am auzit zicând: Voi dărâma acest 
templu făcut de mână, şi în trei zile altul, 
nefăcut de mână, voi clădi - Marcu 14, 58 

Nu cei sănătoşi au nevoie de doctor, ci cei 
bolnavi. N-am venit să chem pe cei drepţi 
ci pe păcătoşi la pocăinţă - Marcu 2,17 

Nu cumva sunt eu? - Marcu 14, 19 
Nu e nimic ascuns ca să nu se dea pe faţă; nici n-a 

fost ceva tăinuit, decât ca să vină la arătare -
Marcu 4,22 

Nu este aici. Iată locul unde L-au pus - Marcu 16,6 
Nu este nimeni care şi-a lăsat casă, sau fraţi, 

sau surori, sau mamă, sau tată, sau copii, 
sau ţarine pentru Mine şi pentru Evan-
ghelie-Mnrcu 20 ,29 

Nu este nimic din afară de om care, intrând în 
el, să poată să-1 spurce. Dar cele ce ies din 
om, acelea sunt care îl spurcă - Marcu 7,15 

Nu este prooroc dispreţuit, decât în patria sa 
şi între rudele sale şi în casa sa -Marcu 6,4 

Nu este, oare, scris: „Casa Mea casă de rugă
ciune se va chema, pentru toate neamurile"? 
Voi însă aţi făcut din ea peşteră de tâlhari -
Marcu 11,17 

Nu eşti departe de împărăţia lui Dumnezeu -
Marcu 12, 34 

Nu îngăduia să mai treacă nimeni cu vreun 
vas prin templu - Marcu 11, 16 

Nu înţelegeţi, oare, că tot ce intră în om, din 
afară, nu poate să-I spurce? - Marcu 7, ÎS 

Nu Ia sărbătoare, ca să nu fie tulburare în 
popor - Marcu 14,2 

Nu pricepeţi pilda aceasta? Dar cum veţi 
înţelege toate pildele? - Marcu 4, 13 

Nu pricepuseră nimic de la minunea pâinilor, 
deoarece inima lor era învârtoşată -Marcu 
6,52 

Nu răspunzi nimic la tot ce mărturisesc împo
triva Ta aceştia? - Marcu 14, 60 

Nu ştiţi ce cereţi! Puteţi să beţi paharul pe care 
îl beau Eu sau să vă botezaţi cu botezul cu 
care Mă botez Eu? - Marcu 10, 38 

Nu ştiu pe omul acesta despre care ziceţi — 
Marcu 14,71 

Nu te teme. Crede numai - Marcu 5, 36 
Nu va rămâne piatră peste piatră să nu s e 

risipească - Marcu 13, 2 
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Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Iisus Nazari-
neanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este 
aici. Iată locul unde L-au pus-Marcu 26, 6 

Nu voi mai bea din rodul viţei până în ziua 
aceea când îl voi bea nou în împărăţia lui 
Dumnezeu - Marcu 14, 25 

Nu voi sunteţi cei care veţi vorbi, ci Duhul 
Sfânt -Marcu 23,22 

Nu-1 mai lăsaţi să facă nimic pentru tatăl său 
sau pentru mama sa -Marcu 7,12 

Nu-1 opriţi, căci nu e nimeni care, făcând vreo 
minune în numele Meu, să poată, degrabă, 
să Mă vorbească de rău - Marcu 9, 39 

O 

O învăţătură nouă şi cu putere; că şi duhurilor 
necurate le porunceşte, şi I se supun -
Marcu 1, 27 

O sămânţă a căzut lângă cale şi păsările cerului 
au venit şi au mâncat-o - Marcu 4, 4 

O turmă mare de porci, care păştea - Marcu 5,22 
O, neam necredincios, până când voi fi cu voi? 

Până când vă voi răbda pe voi? Aduceţi-1 
la Mine - Marcu 9,19 

Oare nici Scriptura aceasta n-aţi citit-o: „Piatra 
pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns 
să fie în capul unghiului?-Marcu 12,10 

Oare nu ca să fie pusă în sfeşnic? - Marcu 4,21 
Oare nu pentru aceasta rătăciţi, neştiind Scrip

turile, nici puterea lui Dumnezeu?-Marcu 
12, 24 

Ochi aveţi şi nu vedeţi, urechi aveţi şi nu auziţi 
şi nu vă aduceţi aminte - Marcu 8,18 

Ochiul pizmaş, hula, trufia, uşurătatea -
Marcu 7, 22 

Orice vei cere de la mine îţi voi da, până la ju
mătate din regatul meu - Marcu 6, 23 

Oricine Mă primeşte, nu pe Mine Mă primeşte, 
ci pe Cel Ce M-a trimis pe Mine -Marcu 9,37 

Oricine va face voia iui Dumnezeu, acesta este 
fratele Meu şi sora Mea şi mama Mea -
Marcu 3, 35 

Oricine va lăsa pe femeia sa şi va lua alta, să
vârşeşte adulter cu ea - Marcu 10, 11 

Oricine va primi, în numele Meu, pe unul din 
aceşti copii pe Mine Mă primeşte; şi oricine 
Mă primeşte, nu pe Mine Mă primeşte, ci 
pe Cel Ce M-a trimis pe Mine -Marcu 9,37 

Oricine vă va da să beţi un pahar de apă, în 
numele Meu, fiindcă sunteţi ai lui Hristos, 

adevărat zic vouă că nu-şi va pierde plata 
sa - Marcu 9, 41 

Oricine voieşte să vină după Mine să se le
pede de sine, să-şi ia Crucea şi să-Mi ur
meze Mie - Marcu 8,34 

Oriunde intra în sate sau în cetăţi sau în 
sătuleţe, puneau la răspântii pe cei bolnavi, 
şi-L rugau să le îngăduie să se atingă măcar 
de poala hainei Sale. Şi câţi se atingeau de 
El se vindecau - Marcu 6,56 

Oriunde se va propovădui Evanghelia, în toa
tă lumea, se va spune şi ce-a făcut aceasta, 
spre pomenirea ei - Marcu 14, 9 

Osana întru cei de Sus! -Marcu 11,10 
Osana! Bine este cuvântat Cel Ce vine întru 

numele Domnului! - Marcu 11, 9 
Ostaşii L-au dus înăuntrul curţii, adică în 

pretoriu, şi au adunat toată cohorta - Marcu 
15,16 

P 

Paharul pe care Eu îl beau îl veţi bea, şi cu bo
tezul cu care Eu mă botez vă veţi boteza -
Marcu 10, 39 

Până când vă voi răbda pe voi? - Marcu 9, 19 
Pământul rodeşte de la sine: mai întâi pai, 

apoi spic, după aceea grâu deplin în spic -
Marcu 4,28 

Pe alţii a mântuit, dar pe Sine nu poate să Se 
mântuiască! - Marcu 15,31 

Pe când mergea El într-o sâmbătă prin semă
nături, ucenicii Lui, în drumul lor, au în
ceput să smulgă spice -Marcu 2, 23 

Pe când semăna el, o sămânţă a căzut lângă 
cale şi păsările cerului au venit şi au mân
cat-o - Marcu 4, 4 

Pe când şedeau la masă şi mâncau, Iisus a zis: 
Adevărat grăiesc vouă că unul dintre voi, 
care mănâncă împreună cu Mine, Mă va 
vinde -Marcu 14,18 

Pe care-L voi săruta, Acela este. Prindeţi-L şi 
duceţi-L cu pază - Marcu 14, 44 

Pentru că de multe ori fiind legat în obezi şi 
lanţuri, el rupea lanţurile, şi obezile Ie sfă
râma, şi nimeni nu putea să-1 potolească -
Marcu 5,4 

Pentru că toţi au aruncat din prisosul lor, pe 
când ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, 
toată avuţia sa - Marcu 12, 44 

Pentru că ziceau: Are duh necurat - Marcu 3, 30 
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Pentru ce Mă ispitiţi? Aduceţi-Mi un dinar ca 
să-1 văd-Marcu 12,15 

Pentru ce neamul acesta cere semn? Adevărat 
grăiesc vouă că nu se va da semn acestui 
neam - Marcu 8,12 

Pentru ce noi n-am putut să-1 izgonim? -
Marcu 9,28 

Pentru ce nu umblă ucenicii Tăi după datina 
bătrânilor, ci mănâncă cu mâinile nespă
late? - Marcu 7, 5 

Pentru ce s-a făcut această risipă de mir? -
Marcu 3 4 , 4 

Pentru ce sunteţi aşa de fricoşi? Cum de nu 
aveţi credinţă? - Marcu 4,40 

Pentru ce vorbeşte Acesta astfel? El huleşte. 
Cine poate să ierte păcatele, fără numai 
unul Dumnezeu? - Marcu 2, 7 

Pentru ce zic fariseii şi cărturarii că trebuie 
să vină mai întâi Ilie? - Marcu 9,11 

Pentru învârtoşarea inimii voastre, v-a scris 
porunca aceasta - Marcu 10,5 

Peticul nou va trage din haina veche şi se va 
face o ruptură şi mai rea - Marcu 2, 21 

Petru I-a zis: Chiar dacă toţi se vor sminti întru 
Tine, totuşi eu nu - Marcu 14, 29 

Petru însă a tăgăduit, zicând: Nici nu ştiu, nici 
nu înţeleg ce zici. Şi a ieşit afară înaintea 
curţii; şi a cântat cocoşul - Marcu 14, 68 

Petru şi-a adus aminte de cuvântul pe care i-1 
spusese Iisus: înainte de a cânta de două 
ori cocoşul, de trei ori te vei lepăda de 
Mine. Şi a început să plângă - Marcu 14, 72 

Petru, aducându-şi aminte, I-a zis: învăţăto
rule, iată smochinul pe care l-ai blestemat 
s-a «scat- Marcu 11,21 

Petru, de departe, a mers după El, până a intrat 
înăuntru în curtea arhiereului şi şedea 
împreună cu slugile, încălzindu-se la foc -
Marcu li, 54 

Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a 
ajuns să fie în capul unghiului-Marcu 12,20 

Pilat L-a întrebat: Nu răspunzi nimic? Iată 
câte spun împotriva Ta - Marcu 15,4 

Pilat le-a răspuns, zicând: Voiţi să vă eliberez 
pe regele iudeilor? - Marcu 15, 9 

Pilat le-a zis: Dar ce rău a făcut? Iar ei mai 
mult strigau: Răstigneşte-L!-Marcu 15,14 

Pilat s-a mirat că a şi murit şi, chemând pe 
sutaş, l-a întrebat dacă a murit de mult -
Marcu 15,44 

Pilat, răspunzând iarăşi, le-a zis: Ce voi face 
deci cu cel despre care ziceţi că este regele 
iudeilor? - Marcu 15,12 

Pilat, vrând să facă pe voia mulţimii, le-a eli
berat pe Baraba, iar pe Iisus, biciuindu-L, 
L-a dat ca să fie răstignit - Marcu 15,15 

Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie -Marcu 1,15 
Poruncindu-i cu asprime, îndată l-a a l u n g a t -

Marcu 1, 43 
Pot, oare, prietenii mirelui să postească cât timp 

este mirele cu ei? Câtă vreme au pe mire cu 
ei, nu pot să postească - Marcu 2,19 

Precum este scris în proorocie [la Maleahi] şi 
Isaia: „Iată Eu trimit îngerul Meu înaintea 
feţei Tale, care va pregăti calea Ta-Marcu 1,2 

Prin spărtură, au lăsat în jos patul în care ză
cea slăbănogul - Marcu 2, 4 

Prindeţi-L şi duceţi-L cu pază -Marcu 14, 44 
Privegheaţi şi vă rugaţi, ca să nu intraţi în 

ispită. Căci duhul este osârduitor , dar 
trupul neputincios - Marcu 14, 38 

Privegheaţi şi vă rugaţi, că nu ştiţi când va fi 
acea vreme - Marcu 23, 33 

Privegheaţi! - Marcu 13, 37 
Privind la cer, a suspinat şi a zis lui: Effatta! Ceea 

ce înseamnă: Deschide-te! -Marcu 7,34 
Privind pe cei ce şedeau în jurul Lui, a zis: 

Iată mama Mea şi fraţii Mei - Marcu 3, 34 
Privindu-i pe ei cu mânie şi întristându-Se de 

învârtoşarea inimii lor, a zis omului: în
tinde mâna ta! Şi a întins-o, şi mâna lui 
s-a făcut sănătoasă - Marcu 3, 5 

Propovăduia în sinagogile lor, în toată Galileea, 
alungând pe demoni -Marcu 1,39 

Propovăduind botezul pocăinţei întru ier
tarea păcatelor -Marcu 1, 4 

Putere are Fiul Omului a ierta păcatele pe 
pământ - Marcu 2,10 

Puteţi să beţi paharul pe care îl beau Eu sau 
să vă botezaţi cu botezul cu care Mă botez 
Eu? -Marcu 10,38 

R 

Răcnind şi zguduindu-1 cu putere, duhul a 
ieşit; iar copilul a rămas ca mort, încât 
mulţi ziceau că a murit - Marcu 9, 26 

Rămâneţi aici şi privegheaţi - Marcu 14, 34 
Răspundeţi-Mi şi vă voi spune şi Eu cu ce 

putere fac acestea - Marcu 11, 29 
Răspunzând lor, le-a zis: Cine este mama Mea 

şi fraţii Mei? - Marcu 3, 33 
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Răspunzând Petru, a zis lui Iisus: învăţătorule, 
bine este ca noi să fim aici; şi să facem trei 
colibe: Ţie una şi lui Moise una şi lui Ilie 
una - Marcu 9, 5 

Răspunzând, au zis lui Iisus: Nu ştim. Şi Iisus 
le-a zis: Nici Eu nu vă spun vouă cu ce 
putere fac acestea - Marcu 37, 33 

Răspunzând, El le-a zis: Daţi-le voi să mănân
ce. Şi ei I-au zis: Să mergem noi să cumpă
răm pâini de două sute de dinari şi să le 
dăm să mănânce? - Marcu 6, 37 

Răspunzând, Iisus le-a zis: Aveţi credinţă în 
Dumnezeu - Marcu 11, 22 

Răspunzând, Iisus le-a zis: Pentru învârtoşarea 
inimii voastre, v-a scris porunca aceasta -
Marcu 10, 5 

Răspunzând, Petru a zis Lui: Tu eşti Hristosul-
Marcu S, 29 

Răstigneşte-L! - Mucu 15, 13,14 
Regele iudeilor -Marcu 15, 26 
Regele s-a mâhnit adânc, dar pentru jurământ 

şi pentru cei ce şedeau cu el la masă, n-a 
voit s-o întristeze - Marcu 6, 26 

Ridicându-se unii, au dat mărturie mincinoasă 
împotriva Lui, zicând - Marcu 14, 57 

Ridică-te în mijloc! - Marcu 3, 3 
Ridică-te şi te aruncă în mare zice-Marcu 11,23 
Rugaţi-vă, dar, ca să nu fie fuga voastră i a m a -

Marcu 13, ÎS 

s 
S-a apropiat împărăţia lui Dumnezeu. Pocăiţi-vă 

şi credeţi în Evanghelie -Marcu 1, 75 
S-a atins de el şi i-a zis: Voiesc, curăţeşte-te -

Marcu 1,41 
S-a atins de limba lui - Marcu 7, 33 
S-a botezat în Iordan, de către loan-Mnrcii 1,9 
S-a dus în munte ca să Se roage - Marcu 6, 46 
S-a împlinit Scriptura care zice: Cu cei fără 

de lege a fost socotit - Marcu 15. 2S 
S-a împlinit vremea şi s-a apropiat împărăţia 

lui Dumnezeu. Pocăiţi-vă şi credeţi în 
Evanghelie -Marcu 1, 15 

S-a înălţat la Cer şi a şezut de-a dreapta Iui 
Dumnezeu - Marcu 16, 19 

S-a pornit o furtună mare de vânt şi valurile 
se prăvăleau peste corabie, încât corabia 
era aproape să se umple - Marcu 4, 37 

S-a sculat îndată şi, luându-şi patul, a ieşit 
înaintea tuturor, încât erau toţi uimiţi şi 

slăveau pe Dumnezeu, zicând: Asemenea 
lucruri n-am văzut niciodată - Marcu 2,12 

S-a suit pe munte şi a chemat Ia Sine pe câţi a 
voit, şi au venit la El - Marcu 3, 13 

Sâmbăta a fost făcută pentru om, iar nu omul 
pentru sâmbătă - Marcu 2, 27 

S-au adunat Apostolii la Iisus şi I-au spus Lui 
toate câte au făcut şi au învăţat -Marcu 6,30 

S-au adunat ia El fariseii şi unii dintre cărtu
rari, care veniseră din Ierusalim -Marcu 7,1 

S-au adunat mulţi, încât nu mai era loc, nici 
înaintea uşii, şi le grăia lor cuvântul -
Marcu 2, 2 

Sau ce arpulea să dea omul, în schimb, pentru 
sufletul său? - Marcu S, 37 

S-au dus la Iisus şi au văzut pe cel demonizat 
şezând jos, îmbrăcat şi întreg la minte, el 
care avusese legiune de demoni, şi s-au 
înfricoşat -Marcu 5, 15 

S-au înfricoşat cu frică mare şi ziceau unul 
către altul: Cine este oare, Acesta, că şi 
vântul şi marea I se supun? - Marcu 4, 41 

S-au mirat îndată cu uimire mare -Marcu 5,42 
S-au spăimântat toţi, încât se întrebau între 

ei, zicând: Ce este aceasta? O învăţătură 
nouă şi cu putere; că şi duhurilor necurate 
le porunceşte, şi I se supun - Marcu 1, 27 

Să aibă putere să vindece bolile şi să alunge 
demonii - Marcu 3, 15 

Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tinr însuţi -
Marcu 12, 31 

Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată 
inima ta,dirt tot sufletul tău, din tot cugetul 
tău şi din toată puterea ta -Marcu 12, 30 

Să mergem în altă parte, prin cetăţile şi satele 
învecinate, ca să propovăduiesc şi acolo, 
căci pentru aceasta am venit - Marcu 1, 3S 

Să mergem noi să cumpărăm pâini de două 
sute de dinari şi să le dăm să mănânce? -
Marcu 6, 37 

Să nu intri în sat, nici să spui cuiva din sat -
Marcu S, 26 

Să nu ucizi, să nu săvârşeşti adulter, să nu furi, 
să nu mărturiseşti strâmb, să nu înşeli pe 
nimeni, cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama 
ta-Marcu 10, 19 

Să-I fie pusă la îndemână o corăbioară, ca să 
nu-L îmbulzească mulţimea - Marcu 3, 9 

Scoală-te, ia-li patul tău şi mergi la casa ta -
Marcu 2,11 

Scoală-te, ia-ţi patul tău şi umblă - Marcu 2, 9 
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Sculându-Se de acolo, a venit în hotarele 
Iudeii, de cealaltă parte a Iordanului, şi 
mulţimile s-au adunat iarăşi la El şi iarăşi 
le învăţa, după cum obişnuia -Marcu 10,1 

Sculaţi-vă să mergem. Iată, cel ce M-a vândut 
s-a apropiat -Marcu 14,42 

Scuturându-1 duhul cel necurat şi strigând cu 
glas mare, a ieşit din el - Marcu 1, 26 

Se aduce oare făclia ca să fie pusă sub obroc 
sau sub pat? Oare nu ca să fie pusă în 
sfeşnic? - Marcu 4, 21 

Se cuvine a da dajdie Cezarului sau nu? Să 
dăm sau să nu dăm? - Marcu 12. 14 

Se cuvine, sâmbăta, a face bine sau a face rău, 
a mântui un suflet sau a-1 pierde? Dar ei 
tăceau - Marcu 3, 4 

Se mira de necredinţa lor. Şi străbătea satele 
dimprejur învăţând - Marcu 6, 6 

Se temeau de El, pentru că toată mulţimea era 
uimită de învăţătura Lui - Marcu 11,18 

Se temeau de mulţime, căci toţi îl socoteau că 
Ioan era într-adevăr Prooroc - Marcu 11,32 

Se uita împrejur să vadă pe aceea care făcuse 
aceasta - Marcu 5, 32 

Se vor ruşina de fiul meu - Marcu 12, 6 
Se vor scula hristoşi mincinoşi şi prooroci 

mincinoşi şi vor face semne şi minuni, ca să 
ducă în rătăcire, de se poate, pe cei aleşi -
Marcu 13,22 

Semănătorul seamănă cuvântul - Marcu 4, 14 
Simon Cananeul - Marcu 3,18 
Simon Cirineul, tatăl lui Alexandru şi al lui 

Ruf-Mnra; 25, 21 
Simon, căruia i-a pus numele Petru - M i r a i 3,26 
Simone, dormi? N-ai avut tărie ca să veghezi 

un ceas? - Marcu 14, 31 
Slobozeşte-i, ca mergând prin cetăţile şi prin 

satele dimprejur, să-şi cumpere să mănân
ce - Marcu 6, 36 

Smulgându-se din pânzătură, a fugit - M i r a i 24,52 
Soacra lui Simon zăcea, prinsă de friguri, şi 

îndată I-au vorbit despre ea - Marcu 1, 30 
Spune-ne nouă când vor fi acestea? Şi care va 

fi semnul când va fi să se împlinească 
toate acestea? - Marcu 13, 4 

Spuneţi că Domnul are trebuinţă de el şi 
îndată îl va trimite aici - Marcu 11,3 

Stelele vor cădea din cer şi Puterile care sunt 
în Ceruri se vor clătina - Marcu 13, 25 

Străbăteau tot ţinutul acela şi au început să-I 
aducă pe bolnavi pe paturi, acolo unde 
auzeau că este El - Marcu 6, 5 5 

Strigând cu glas puternic, a zis: Ce ai cu mine, 
Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu Celui Preaî-
nalt? Te jur pe Dumnezeu să nu mă chinu-
ieşti -Marcu 5, 7 

Sutaşul care stătea în faţa Lui, văzând că astfel 
Şi-a dat duhul, a zis: Cu adevărat omul acesta 
era Fiul lui Dumnezeu! -Mlarcu 15,39 

. . . Ş • : , ' 

Şedeţi aici până ce Mă voi ruga -Marcu 14, 32 
Şerpi vor lua în mână şi chiar ceva dătător de 

moarte de vor bea nu-i va vătăma, peste 
cei bolnavi îşi vor pune mâinile şi se vor 
face sănătoşi - Marcu 16,18 

Şezând în preajma cutiei darurilor, Iisus privea 
cum mulţimea aruncă bani în cutie. Şi 
mulţi bogaţi aruncau mult -Marcu 22, 42 

Şezând jos, a chemat pe cei doisprezece şi le-a 
zis: Dacă cineva vrea să fie întâiul, să fie 
cel din urmă dintre toţi şi slujitor al tutu
ror -Marcu 9, 35 

Şezând pe Muntele Măslinilor, în faţa tem
plului, ÎI întrebau, de o parte, Petru, Iacov, 
Ioan şi cu Andrei - Marcu 13, 3 

Şezi de-a dreapta Mea până ce voi pune pe 
vrăjmaşii tăi aşternut picioarelor Tale -
Marcu 12, 36 

Şi a auzit regele Irod, căci numele lui Iisus se 
făcuse cunoscut, şi zicea că Ioan Boteză
torul s-a sculat din morţi şi de aceea se fac 
minuni prin el - Marcu 6, 14 

Şi a doua zi, foarte de dimineaţă, sculându-Se, 
a ieşit şi S-a dus într-un Ioc pustiu şi Se 
ruga acolo - Marcu 1, 35 

Şi a doua zi, ieşind ei din Betania, El a flămân
zit - Marcu 11, 12 

Şi a fost în pustie patruzeci de zile, fiind 
ispitit de satana. Şi era împreună cu fiarele 
şi îngerii îi slujeau - Marcu 1,13 

Şi a ieşit de acolo şi a venit în patria Sa, iar 
ucenicii Lui au mers după El -Marcu 6, 1 

Şi a ieşit Iisus şi ucenicii Lui prin satele din 
preajma Cezareii lui Filip. Şi pe drum 
întreba pe ucenicii Săi, zicându-le: Cine 
zic oamenii că sunt? - Marcu 8, 27 

Şi a ieşit vestea despre El îndată pretutindeni 
în toată împrejurimea Galileii-Marcu 1,28 

Şi a început Petru a-I zice: Iată, noi am lăsat 
toate şi Ţi-am urmat -Marcu 10, 28 
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Şi a început să le vorbească în pilde: Un om a 
sădit o vie, a împrejmuit-o cu gard, a săpat 
în ea teasc, a clădit turn şi a dat-o lucrătorilor, 
iar el s-a dus departe -Marcu 12,1 

Şi a întins-o, şi mâna lui s-a făcut sănătoasă -
Marcu 3, 5 

Şi a luat cu H pe Fetru şi pe Iacov şi pe loan şi a 
început a Se turbura şi a Se mâhni-Marcu 14,33 

Şi a mers după El Simon şi cei ce erau cu el -
Marcu 1, 36 

Şi a poruncit mulţimii să şadă jos pe pământ. 
Şi, luând cele şapte pâini, a mulţumit, a frânt 
şi a dat ucenicilor Săi, ca să le pună înainte. 
Şi ei le-au pus mulţimii înainte - Marcu 8,6 

Şi a rânduit pe cei doisprezece, pe care i-a nu
mit Apostoli, ca să fie cu El şi să-i trimită 
să propovăduiască - Marcu 3,14 

Şi a tămăduit pe mulţi care pătimeau de 
felurite boli şi demoni mulţi a alungat. Iar 
pe demoni nu-i lăsa să vorbească, pentru 
că-L ştiau că El e Hristos - Marcu 1, 34 

Şi a trimis la ei, iarăşi, altă slugă, dar şi pe 
aceea, lovind-o cu pietre, i-au spart capul 
şi au ocărât-o - Marcu 12,4 

Şi a venit a treia oară şi le-a zis: Dormiţi de 
acum şi vă odihniţi! E gata! A sosit ceasul. 
Iată Fiul Omului este dat în mâinile 
păcătoşilor -Marcu 14, 41 

Şi a venit de cealaltă parte a mării în ţinutul 
Gadarenilor - Marcu 5, 1 

Şi a venit în casă, şi iarăşi mulţimea s-a adunat, în
cât ei nu puteau nici să mănânce - Marcu 3,20 

Şi a venit şi i-a găsit dormind şi a zis lui Petru: 
Simone, dormi? N-ai avut tărie ca să ve
ghezi un ceas? - Marcu 14, 37 

Şi a venit unul din mai-marii sinagogilor, 
anume Iair, şi văzându-L pe Iisus, a căzu* 
la picioarele Lui - Marcu 5, 22 

Şi a zis lor: Se cuvine, sâmbăta, a face bine 
sau a face rău, a mântui un suflet sau a-1 
pierde? Dar ei tăceau - Marcu 3, 4 

Şi a zis omului care avea mâna uscată: 
Ridică-te în mijloc! - Marcu 3, 3 

Şi a zis ucenicilor Săi să-I fie pusă la îndemână 
o corăbioară, ca să nu-L îmbulzească mulţi
mea - Marcu 3, 9 

Şi acela, mergând, i-a tăiat capul în temniţă, 
l-a adus pe tipsie şi l-a dat fetei, iar fata 
l-a dat mamei sale - Marcu 6, 28 

Şi aduceau la El copii, ca să-Şi pună mâinile peste 
ei, dar ucenicii certau pe cei ce-i aduceau -
Marcu 10,13 

Şi aflându-L, I-au zis: Toţi Te caută pe Tine -
Marcu 1, 37 

Şi alta a căzut pe loc pietros, unde nu avea 
pământ mult, şi îndată a răsărit, pentru că 
nu avea pământ mult - Marcu 4,5 

Şi altele au căzut pe pământul cel bun şi, 
înălţându-se şi crescând, au dat roade şi 
au adus: una treizeci, alta şaizeci, alta o 
sută - Marcu 4, 8 

Şi am zis ucenicilor Tăi să-1 alunge, dar ei n-au 
putut -Marcu 9,18 

Şi apropiindu-Se a ridicat-o, apucând-o de 
mână. Şi au lăsat-o frigurile şi ea le slujea -
Marcu 1,31 

Şi astfel desfiinţaţi cuvântul lui Dumnezeu 
cu datina voastră pe care singuri aţi dat-o. 
Şi faceţi multe asemănătoare cu acestea -
Marcu 7,13 

Şi au adus mânzul la Iisus şi şi-au pus hainele 
pe el şi Iisus a şezut pe el - Marcu 11,7 

Şi au ieşit ucenicii şi au venit în cetate şi au 
găsit aşa precum le-a spus şi au pregătit 
Pastile - Marcu 14,16 

Şi au început să se plece în faţa Lui, zicând: 
Bucură-Te regele iudeilor! - Marcu 15,18 

Şi au lăsat-o frigurile şi ea le slujea -Marcu 1,31 
Şi au luat-o toţi şapte şi n-au lăsat urmaş -

Marcu 12, 22 
Şi au mâncat şi s-au săturat şi au luat şapte co

şuri cu rămăşiţe de fărâmituri - Marcu 8,8 
Şi au mâncat toţi şi s-au săturat - Marcu 6, 42 
Şi au plecat cu corabia spre un loc pustiu, de 

o parte - Marcu 6, 32 
Şi au silit pe un trecător, care venea din ţarină, 

pe Simon Cirineul, tatăl lui Alexandru şi al 
lui Ruf, ca să ducă Crucea Lui - Marcu 15,23 

Şi au trimis la El pe unii din farisei şi din irodieni, 
ca să-L prindă în cuvânt - Marcu 12,13 

Şi au venit în Capernaum. Şi fiind în casă, i-a 
întrebat: Ce vorbeaţi între voi pe drum? -
Marcu 9, 33 

Şi au venit în Ierihon. Şi ieşind din Ierihon El, 
ucenicii Lui şi mulţime mare, Bartimeu 
orbul, fiul lui Timeu, şedea jos, pe marginea 
drumului - Marcu 10, 46 

Şi au venit la Betsaida. Şi au adus la El un orb 
şi L-au rugat să se atingă de el-Marcu 8,22 

Şi au venit la casa mai-marelui sinagogii şi a 
văzut tulburare şi pe cei ce plângeau şi se 
tânguiau mult - Marcu 5,38 

Şi au venit la El saducheii care zic că nu este 
înviere şi-Lîntrebau zicând-Marcu 12,18 
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Şi au venit la El, aducând un slăbănog, pe 
care-I purtau patru inşi -Marcu 2,3 

Şi au venit mama Lui şi fraţii Lui şi, stând afară, 
au trimis la El ca să-L cheme - Marcu 3,31 

Şi auzind ai Săi, au ieşit ca să-L prindă, că 
ziceau: Şi-a ieşit din fire - Marcu 3,21 

Şi auzind, ucenicii lui au venit, au luat trupul 
lui Ioan şi l-au pus în mormânt - Marcu 6, 29 

Şi aveau şi puţini peştişori. Şi binecuvân
tându-i, a zis să-i pună şi pe aceştia înaintea 
lor -Marcu 8, 7 

Şi când cu cele şapte pâini, Ia cei patru mii de 
oameni, câte coşuri pline de fărâmituri aţi 
luat? Iar ei au zis: Şapte - Marcu 8, 20 

Şi când ieşea El în drum, alergând la El unul 
şi îngenunchind înaintea Lui, îl întreba: 
învăţătorule bun, ce să fac ca să moştenesc 
viaţa veşnică? - Marcu 10,17 

Şi când s-a ridicat soarele, s-a veştejit şi, 
neavând rădăcină, s-a uscat - Marcu 4, 6 

Şi când şedea El în casa lui Levi, mulţi vameşi 
şi păcătoşi şedeau la masă cu Iisus şi cu 
ucenicii Lui. Că erau mulţi şi-I urmau -
Marcu 2,15 

Şi când vin din piaţă, dacă nu se spală, nu 
mănâncă; şi alte multe sunt pe care au 
primit să le ţină: spălarea paharelor şi a 
urcioarelor şi a vaselor de aramă şi a patu
rilor - Marcu 7, 4 

Şi care va fi semnul când va fi să se împlineas
că toate acestea? - Marcu 13, 4 

Şi cârteau împotriva ei - Marcu 14,5 
Şi căutau să-L prindă, dar se temeau de popor. 

Căci înjeleseseră.că împotriva lor zisese 
pilda aceasta. Şi lăsându-L, s-au dus -
Marcu 12,12 

Şi ce este înţelepciunea care I s-a dat Lui? Şi 
cum se fac minuni ca acestea prin mâinile 
Lui? - Marcu 6, 2 

Şi cei împreună răstigniţi cu El îl ocărau -
Marcu 15, 32 

Şi chemând iarăşi mulţimea la El, le zicea: 
Ascultaţi-Mă toţi şi înţelegeţi - Marcu 7,14 

Şi chemând la Sine mulţimea, împreună cu 
ucenicii Săi, le-a zis: Oricine voieşte să vină 
după Mine să se lepede de sine, să-şi ia 
Crucea şi să-Mi urmeze Mie - Marcu 8,34 

Şi chemând la Sine pe ucenicii Săi le-a zis: 
Adevărat grăiesc vouă că această văduvă 
săracă a aruncat în cutia darurilor mai 
mult decât toţi ceilalţi - Marcu 12, 43 

Şi chemându-i la Sine, le-a vorbit în pilde: 
Cum poate satana să alunge pe satana? -
Marcu 3, 23 

Şi cine poate să se mântuiască? - Marcu 10,26 
Şi cu multe pilde ca acestea le grăia cuvântul 

după cum puteau să înţeleagă -Marcu 4,33 
Şi cum este scris despre Fiul Omului că va să 

pătimească multe şi să fie defăimat? -
Marcu 9,12 

Şi cum se fac minuni ca acestea prin mâinile 
Lui? - Marcu 6, 2 

Şi dacă într-un loc nu vă vor primi pe vqi, nici 
nu vă vor asculta, ieşind de acolo, scuturaţi 
praful de sub picioarele voastre, spre măr
turie lor. Adevărat grăiesc vouă: Mai uşor 
va fi Sodomei şi Gomorei, în ziua judecăţii, 
decât cetăţii aceleia - Marcu 6,11 

Şi dacă o casă se va dezbina în sine, casa aceea 
nu va mai putea să se ţină - Marcu 3, 25 

Şi dacă satana s-a sculat împotriva sa însuşi 
şi s-a dezbinat, nu poate să dăinuiască, ci 
are sfârşit - Marcu 3, 26 

Şi de multe ori l-a aruncat şi în foc şi în apă 
ca să-1 piardă. Dar de poţi ceva, ajută-ne, 
fiindu-Ţi milă de noi - Marcu 9, 22 

Şi de nu ar fi scurtat Domnul zilele acelea, 
n-ar scăpa nici un trup, dar pentru cei 
aleşi, pe care i-a ales, a scurtat acele zile — 
Marcu 13, 20 

Şi de-ar fi să mor cu Tine, nu Te voi tăgădui — 
Marcu 14, 31 

Şi de-i voi slobozi flămânzi la casa lor, se vor 
istovi pe drum, că unii dintre ei au venit 
de departe - Marcu 8, 3 

Şi doarme şi se scoală, noaptea şi ziua, şi 
sămânţa răsare şi creşte, cum nu ştie el — 
Marcu 4, 27 

Şi după ce au cântat cântări de laudă, au ieşit 
la Muntele Măslinilor -Marcu 14, 26 

Şi după ce L-au batjocorit, L-au dezbrăcat de 
purpură şi L-au îmbrăcat cu hainele Lui. 
Şi L-au dus afară ca să-L răstignească — 
Marcu 15, 20 

Şi ea, ieşind, a zis mamei sale: Ce să cer? Iar 
Irodiada i-a zis: Capul lui Ioan Botezătorul — 
Marcu 6,24 

•Şi ei au început să-L roage să se ducă din 
hotarele lor-Mnrcw 5,17 

Şi ei vorbeau între ei, zicând: De vom zice: 
Din Cer, va zice: Pentru ce, dar, n-aţi crezut 
în el?-Marcu 23,33 
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Şi El a zis lor: Să mergem în altă parte, prin 
cetăţi le şi satele învecinate, ca să propovă
duiesc şi acolo, căci pentru aceasta am 
venit - Marcu 1, 38 

Şi el căuta cum să-L dea lor, la timp potrivit -
Marcu 14,11 

Şi El i-a întrebat: Dar voi cine ziceţi că sunt 
Eu? Răspunzând, Petru a zis Lui: Tu eşti 
Hristosul - Marcu 8, 29 

Şi El Ie certa mult ca să nu-L dea pe faţă -
Marcu 3, 12 

Şi El le-a zis: Aşadar şi voi sunteţi neprice
puţi? Nu înţelegeţi, oare, că tot ce intră în 
om, din afară, nu poate să-1 spurce? -
Murei; 7, 18 

Şi el, ridicându-şi ochii, a zis: zăresc oamenii; îi 
văd ca pe nişte copaci umblând -Marcu 8,24 

Şi El, sculându-Se, a certat vântul şi a poruncit 
mării: Taci! încetează! Şi vântul s-a potolit 
şi s-a făcut linişte mare - Marcu 4, 39 

Şi era acolo un om având mâna uscată-Marai 3,1 
Şi era împreună cu fiarele şi îngerii îi slujeau -

Marcu 1, 13 
Şi era în sinagoga lor un om cu duh necurat, 

care striga tare - Marcu 1, 23 
Şi erau pe drum, suindu-se la Ierusalim, iar 

Iisus mergea înaintea lor. Şi ei erau uimiţi 
şi cei ce mergeau după El se temeau. Şi 
luând la Sine, iarăşi, pe cei doisprezece, a 
început să le spună ce aveau să 1 se întâm
ple - Marcu 10, 32 

Şi erau şi femei care priveau de departe; între 
ele: Măria Magdalena, Măria, mama lui 
Iacov cel Mic şi a lui Iosi, şi Salomeea -
Marcu 15, 40 

Şi erau uimiţi de învăţătura Lui, căci EI îi 
învăţa pe ei ca Cel Care are putere, iar nu 
în felul cărturarilor -Marcu 1, 22 

Şi erau uimiţi peste măsură, zicând: Toate le-a 
făcut bine: pe surzi îi face să audă şi pe 
muţi să vorbească - Marcu 7, 37 

Şi fariseii îi ziceau: Vezi, de ce fac sâmbăta ce 
nu se cuvine? -Marcu 2, 24 

Şi făcându-I-Se milă, a întins mâna şi S-a atins de 
el şi i-a zis: Voiesc, curăţeşte-te - Marcu 1,41 

Şi fiica Irodiadei, intrând şi jucând, a plăcut 
lui Irod şi celor ce şedeau cu el la masă. 
Iar regele a zis fetei: Cere de la mine orice 
vei voi şi îţi voi da - Marcu 6, 22 

Şi fiind El în Betania, în casa lui Simon Le-
prosul, şi şezând Ia masă, a venit o femeie 
având un alabastru, cu mir de nard curat, 

de mare preţ, şi, spărgând vasul, a vărsat 
mirul pe capul lui Iisus - Marcu 14,3 

Şi fiind o zi cu bun prilej, când Irod, de ziua 
sa de naştere, a făcut ospăţ dregătorilor lui 
şi căpeteniilor oştirii şi fruntaşilor din 
Galileea -Marcu 6, 21 

Şi glas s-a făcut din Ceruri: Tu eşti Fiul Meu Cel 
iubit, întru Tine am binevoit - Marcu 1,11 

Şi i-a chemat pe ei îndată. Iar ei, lăsând pe 
tatăl lor Zevedeu în corabie, cu lucrătorii, 
s-au dus după EI - Marcu 1, 20 

Şi i-a văzut cum se chinuiau vâslind, căci 
vântul Ie era împotrivă. Şi către a patra 
strajă a nopţii a venit la ei umblând pe mare 
şi voia să treacă pe lângă ei - Marcu 6, 48 

Şi i-a zis: Vezi, nimănui să nu spui nimic, ci 
mergi de te arată preotului şi adu, pentru 
curăţirea ta, cele ce a rânduit Moise, spre 
mărturie lor - Marcu 1,44 

Şi iarăşi a ieşit la mare şi toată mulţimea ve
nea la El şi îi învăţa - Marcu 2,13 

Şi iarăşi a început Iisus să înveţe, lângă mare, şi s-a 
adunat la FJ mulţime foarte multă, încât El a 
intrat în corabie şi şedea pe mare, iar toată 
mulţimea era lângă mare, pe uscat - Marcu 4,1 

Şi i-au văzut plecând şi mulţi au înţeles şi au 
alergat acolo pe jos de prin toate cetăţile 
şi au sosit înaintea lor - Marcu 6, 33 

Şi I-au zis unii: Iată mama Ta şi fraţii Tăi şi suro
rile Tale sunt afară. Te caută - Marcu 3, 32 

Şi I-au zis: Cu ce putere faci acestea? Sau cine 
Ţi-a dat Ţie puterea aceasta, ca să le faci? -
Marcu 11, 28 

Şi ieşind din corabie, Iisus a văzut mulţime 
mare şi 1 S-a făcut milă de ei, căci erau ca 
nişte oi fără păstor, şi a început să-i înveţe 
multe -Marcu 6, 34 

Şi ieşind ei din corabie, îndată L-au cunoscut -
Marcu 6,54 

Şi ieşind, au fugit de la mormânt, că erau 
cuprinse de frică şi de uimire, şi nimănui 
nimic n-au spus, căci se temeau -Marcu 16,8 

Şi ieşind, ei propovăduiau să se pocăiască -
Marcu 6,12 

Şi ieşind, fariseii au făcut îndată sfat cu 
irodianii împotriva Lui, ca să-L piardă -
Marcu 3, 6 

Şi Iisus I-a certat, zicând: Taci şi ieşi din el -
Marcu 1,25 

Şi Iisus le-a răspuns: Au niciodată n-aţi citit ce a 
făcut David, când a avut nevoie şi a flămânzit, 
el şi cei ce erau cu el? -Marcu 2, 25 
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Şi Iisus Ie-a zis: Pot, oare, prietenii mirelui să 
postească cât timp este mirele cu ei? Câtă 
vreme au pe mire cu ei, nu pot să postească -
Mirai 2,19 

Şi intrând iarăşi în Capernaum, după câteva 
zile s-a auzit că este în casă - Marcu 2, 1 

Şi intrând îndată, cu grabă, la rege, i-a cerut, 
zicând: Vreau să-mi dai îndată, pe tipsie, 
capul lui Ioan Botezătorul - Marcu 6, 25 

Şi intrând, le-a zis: De ce vă tulburaţi şi plângeţi? 
Copila n-a murit, ci doarme -Marcu 5,39 

Şi II pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va 
vindeca sâmbăta, ca să-L învinuiască -
Marcu 3, 2 

Şi II rugau mult să nu-i trimită afară din acel 
ţinut - Marcu 5, 10 

Şi împreună cu El au răstignit doi tâlhari: 
unul de-a dreapta şi altul de-a stânga Lui -
Marcu 15,27 

Şi în ziua aceea, când s-a înserat, a zis către ei: 
Să trecem pe ţărmul celălalt - Marcu 4, 35 

Şi îndată a silit pe ucenicii Lui să intre în 
corabie şi să meargă înaintea Lui, de 
cealaltă parte, spre Betsaida, până ce El va 
slobozi mulţimea - Marcu. 6, 45 

Şi îndată a văzut şi urma lui Iisus pe cale -
Marcu 10,52 

Şi îndată cocoşul a cântat a doua oară. Şi Petru 
şi-a adus aminte de cuvântul pe care i-1 
spusese Iisus: înainte de a cânta de două 
ori cocoşul, de trei ori te vei lepăda de 
Mine. Şi a început să plângă - Marcu 14, 72 

Şi îndată cunoscând Iisus, cu duhul Lui, că 
aşa cugetau ei în sine, le-a zis lor: De ce 
cugetaţi acestea în inimile voastre? -
Marcu 2. 8 

Şi îndată dimineaţa, arhiereii, ţinând sfat cu 
bătrânii, cu cărturarii şi cu tot sinedriul şi 
legând pe Iisus, L-au dus şi L-au predat 
lui Pilat -Marcu 15, 1 

Şi îndată Duhul L-a mânat în pustie-Marcu 1.12 
Şi îndată ieşind ei din sinagogă, au venit în 

casa lui Simon şi a lui Andrei, cu Iacov şi 
cu Ioan - Marcu 1, 29 

Şi îndată izvorul sângelui ei a încetat şi ea a 
simţit în trup că s-a vindecat de boală -
Marcu 5, 29 

Şi îndată s-a îndepărtat lepra de la el şi s-a 
curăţit - Marcu 1, 42 

Şi îndată s-a sculat copila şi umbla, căci era 
de doisprezece ani. Şi s-au mirat îndată cu 
uimire mare - Marcu 5, 42 

Şi îndată s-au adunat mulţi, încât nu mai era 
loc, nici înaintea uşii, şi le grăia lor cuvân
tul - Marcu 2, 2 

Şi îndată strigând tatăl copilului, a zis cu 
lacrimi: Cred, Doamne! Ajută necredinţei 
mele - Marcu 9, 24 

Şi îndată toată mulţimea, văzându-L, s-a 
spăimântat şi, alergând, I Se închina -
Marcu 9,15 

Şi îndată, ieşind din apă, a văzut Cerurile 
deschise şi Duhul ca un porumbel cobo-
rându-Se peste El - Marcu 1,10 

Şi îndată, încă vorbind El, a venit Iuda Isca-
rioteanul, unul din cei doisprezece, şi cu 
el mulţime cu săbii şi cu ciomege, de Ia 
arhierei, de la cărturari şi de la bătrâni -
Marcu 14, 43 

Şi îndată, lăsând mrejele, au mers după El -
•Marcu 1,18 

Şi învăţând Iisus în templu, grăia zicând: 
Cum zic cărturarii că Hristos este Fiul lui 
David? -Marcu 12, 35 

Şi l-a întrebat pe tatăl lui: Câtă vreme este de 
când i-a venit aceasta? Iar el a răspuns: din 
pruncie - Marcu 9, 21 

Şi L-a întrebat Pilat: Tu eşti regele iudeilor? Iar 
El, răspunzând, i-a zis: Tu zici -Marcu 15, 2 

Şi l-a întrebat: Care îţi este numele? Şi I-a 
răspuns: Legiune este numele meu, căci 
suntem mulţi - Marcu 5, 9 

Şi L-a sărutat - Marcu 14, 45 
Şi la vreme, a trimis la lucrători o slugă, ca să 

ia de la ei din roadele viei - Marcu 12,2 
Şi l-au adus la El. Şi văzându-L pe Iisus, duhul 

îndată a zguduit pe copil, şi, căzând Ia 
pământ, se zvârcolea spumegând - Marcu 
9,20 

Şi L-au rugat, zicând: Trimite-ne pe noi în 
porci, ca să intrăm'în ei - Marcu 5,12 

Şi lăsând ei mulţimea, L-au luat cu ei în 
corabie, aşa cum era, căci erau cu EI şi alte 
corăbii - Marcu 4, 36 

Şi lăsându-i, a intrat iarăşi în corabie şi a 
trecut de cealaltă parte - Marcu 8, 13 

Şi le poruncea să nu spună nimănui. Dar, cu 
cât le poruncea, cu atât mai mult ei îl 
vesteau - Marcu 7, 36 

Şi le zicea Iisus: Nu este prooroc dispreţuit, 
decât în patria sa şi între rudele sale şi în 
casa sa - Marcu 6, 4 

Şi le zicea lor: Adevărat grăiesc vouă că sunt 
unii, din cei ce stau aici, care nu vor gusta 



250 REFERINŢE EVANGHELICE 

moartea, până ce nu vor vedea împărăţia 
lui Dumnezeu, venind întru putere -
Marcu 9,1 

Şf le zicea lor: Bine, aţi lepădat porunca lui 
Dumnezeu, ca să ţineţi datina voastră! -
Marcu 7, 9 

Şi le zicea lor: Sâmbăta a fost făcut pentru om, 
iar nu omul pentru sâmbătă - Marcu 2, 27 

Şi le zicea: în orice casă veţi intra, acolo să rămâ
neţi până ce veţi ieşi de acolo - Marcu 6,10 

Şi le zicea: Luaţi seama la ce auziţi: Cu ce 
măsură măsuraţi, vi se va măsura; iar vouă 
celor ce ascultaţi, vi se va da şi vă va prisosi -
Marcu 4, 24 

Şi le zicea: Se aduce oare făclia ca să fie pusă 
sub obroc sau sub pat? Oare nu ca să fie 
pusă în sfeşnic? - Marcu 4, 21 

Şi le zicea: Tot nu pricepeţi? - Marcu 8, 21 
Şi le-a răspuns: Vouă vă e dat să cunoaşteţi 

taina împărăţiei lui Dumnezeu, dar 
pentru cei de afară totul se face în pilde -
Marcu 4,11 

Şi le-a zis Iisus: Oare nu pentru aceasta 
rătăciţi, neştiind Scripturile, nici puterea 
lui Dumnezeu?-Marcu 12, 24 

Şi le-a zis Iisus: Veniţi după Mine şi vă voi 
face să fiţi pescari de oameni-Marcu 1,17 

Şi Ie-a zis lor: întristat este sufletul Meu până 
la moarte. Rămâneţi aici şi privegheaţi -
Marcu 14, 34 

Şi le-a zis lor: Pentru ce sunteţi aşa de fricoşi? 
Cum de nu aveţi credinţă? - Marcu 4,40 

Şi le-a zis: Nu pricepeţi pilda aceasta? Dar cum 
veţi înţelege toate pildele? - Marcu 4,13 

Şi luând cele cinci pâini şi cei doi peşti, pri
vind la Cer, a binecuvântat şi a frânt pâi
nile şi le-a dat ucenicilor, ca să le pună 
înainte, asemenea şi cei doi peşti i-a 
împărţit tuturor- Marcu 6, 41 

Şi luând la Sine, iarăşi, pe cei doisprezece, a 
început să le spună cele ce aveau să I se 
întâmple - Marcu 10, 32 

Şi mergând puţin mai înainte, a văzut pe Iacov 
al lui Zevedeu şi pe loan, fratele lui. Şi ei 
erau în corabie, dregându-şi mrejele -
Marcu 1,19 

Şi mulţi îl certau ca să tacă, el însă cu mult 
mai tare striga: Fiule al lui David, milu
ieşte-mă! - Marcu 10, 48 

Şi mulţi îşi aştemeau hainele pe cale, iar alţii 
aştemeau ramuri, pe care le tăiau de prin 
grădini - Marcu 11,8 

Şi n-a lăsat pe nimeni să meargă cu El, decât 
numai pe Petru şi pe Iacov şi pe loan, 
fratele lui Iacov - Marcu 5,37 

Şi n-a putut acolo să facă nici o minune, decât 
că, punându-Şi mâinile peste puţini bol
navi, i-a vindecat - Marcu 6, 5 

Şi neputând ei, din pricina mulţimii, să se apropie 
de El, au desfăcut acoperişul casei unde era 
Iisus şi, prin spărtură, au lăsat în jos patul în 
care zăcea slăbănogul - Marcu 2,4 

Şi nu sunt, oare, surorile Lui aici la noi? Şi se 
sminteau întru El - Marcu 6, 3 

Şi oriunde-I apucă, îl aruncă la pământ şi face 
spume la gură şi scrâşneşte din dinţi şi 
înţepeneşte. Şi am zis ucenicilor Tăi să-1 
alunge, dar ei n-au putut - Marcu 9,18 

Şi pe când mergea El într-o sâmbătă prin se
mănături, ucenicii Lui, în drumul lor, au 
început să smulgă spice - Marcu 2, 23 

Şi pe când semăna el, o sămânţă a căzut lângă 
cale şi păsările cerului au venit şi au mân
cat-o - Marcu 4, 4 

Şi poruncindu-i cu asprime, îndată l-a alungat-
Marcu 1,43 

Şi prinzându-1 l-au omorât şi l-au aruncat 
afară din vie - Marcu 12,8 

Şi privind pe cei ce şedeau în jurul Lui, a zis: 
Iată mama Mea şi fraţii Mei - Marcu 3,34 

Şi privindu-i pe ei cu mânie şi întristându-Se 
de învârtoşarea inimii lor, a zis omului: 
întinde mâna ta! Şi a întins-o, şi mâna lui 
s-a făcut sănătoasă - Marcu 3, 5 

Şi ridicându-Se de acolo, S-a dus în hotarele 
Tirului şi ale Sidonului şi, intrând într-o 
casă, voia ca nimeni să nu ştie, dar n-a 
putui să rămână tăimait- Marcu 7, 24 

Şi s-a făcut un nor care îi umbrea, iar un glas din 
nor a venit zicând: Acesta este Fiul Meu cel 
iubit, pe Acesta să-L ascultaţi - Marcu 9,7 

Şi s-a jurat ei: Orice vei cere de la mine îţi voi 
da, până Ia jumătate din regatul meu -
Marcu 6, 23 

Şi s-a pornit o furtună mare de vânt şi valurile 
se prăvăleau peste corabie, încât corabia 
era aproape să se umple - Marcu 4, 37 

Şi s-a sculat îndată şi, luându-şi patul, a ieşit 
înaintea tuturor, încât erau toţi uimiţi şi 
slăveau pe Dumnezeu, zicând: Asemenea 
lucruri n-am văzut niciodată - Marcu 2,12 

Şi s-a suit la ei în corabie şi s-a potolit vântul. 
Şi erau peste măsură de uimiţi în sinea lor-
Marcu 6,51 
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Şi S-a suit pe munte şi a chemat la Sine pe 
câţi a voit, şi au venit la El - Marcu 3,13 

Şi s-au înfricoşat cu frică mare şi ziceau unul 
către altul: Cine este oare, Acesta, că şi 
vântul şi marea I se supun? - Marcu 4,41 

Şi s-au spăimântat toţi, încât se întrebau între 
ei, zicând: Ce este aceasta? O învăţătură 
nouă şi cu putere; că şi duhurilor necurate 
le porunceşte, şi I se supun - Marcu 1, 27 

Şi să aibă putere să vindece bolile şi să alunge 
demonii - Marcu 3,15 

Şi să nu ia însutit - acum, în vremea aceasta, 
de prigoniri - case şi fraţi şi surori şi mame 
şi copii şi ţarine, iar în veacul ce va să vină: 
viaţă veşnică - Marcu 10, 30 

Şi să stea în băncile dintâi în sinagogi şi să stea 
în capul mesei la ospeţe - Marcu 12,39 

Şi scoteau mulţi demoni şi ungeau cu unt
delemn pe mulţi bolnavi şi-i vindecau -
Marcu 6,13 

Şi scuturându-1 duhul cel necurat şi strigând 
cu glas mare, a ieşit din el - Marcu 1, 26 

Şi se sminteau întru El - Marcu 6, 3 
Şi se va ridica neam peste neam şi împărăţie 

peste împărăţie, vor fi cutremure pe 
alocuri şi foamete şi tulburări vor fi -
Marcu 13, 8 

Şi spunea acest cuvânt pe faţă. Şi luându-L 
Petru de o parte, a început să-L dojeneas
că - Marcu 8, 32 

Şi strigând cu glas puternic, a zis: Ce ai cu 
mine, Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu Celui 
Preaînalt? Te jur pe Dumnezeu să nu mă 
chinuieşti - Marcu 5, 7 

Şi toată cetatea era adunată Ia uşă - Marcu 1,33 
Şi tot aşa ziceau toţi - Marcu 14,31 
Şi trecând, a văzut pe Levi al lui Alf eu, şezând 

la vamă, şi i-a zis: Urmează-Mi! Iar el, 
sculându-se, I-a urmat -Marcu 2, 14 

Şi tu erai cu Iisus Nazarineanul - Marcu 14, 67 
Şi ucenicii Lui I-au răspuns: De unde va putea 

cineva să-i sature pe aceştia cu pâine, aici 
în pustie - Marcu 8, 4 

Şi umblând pe lângă Marea Gali leii, a văzut 
pe Simon şi pe Andrei, fratele lui Simon, 
aruncând mrejele în mare, căci ei erau 
pescari - Marcu 1,16 

Şi un lepros a venit la El, rugându-L şi înge
nunchind şi zicând: De voieşti, poţi să mă 
curăţeşti - Marcu 1, 40 

Şi unii au început să-L scuipe şi să-I acopere 
faţa şi să-L bată cu pumnii şi să-I zică: 

Prooroceşte! Şi slugile îl băteau cu palme
le -Marcu 14, 65 

Şi unii din cei ce stăteau acolo, le-au zis: De 
ce dezlegaţi mânzul? - Marcu 11, 5 

Şi văzând de departe un smochin care avea 
frunze, a mers acolo, doar va găsi ceva în 
el; şi, ajungând la smochin, n-a găsit nimic 
decât frunze. Căci nu era timpul smochi
nelor -Marcu 11,13 

Şi văzând Iisus credinţa lor, i-a zis slăbănogu
lui: Fiule, iertate îţi sunt păcatele tale! -
Marcu 2,5 

Şi venind în Capernaum şi îndată intrând 
sâmbăta în sinagogă, îi învăţa - Marcu 1,21 

Şi venind îndată şi apropiindu-se de El, a zis 
Lui: învăţătorule! Şi L-a sărutat - Marcu 
14, 45 

Şi venind propovăduia în sinagogile lor, în toată 
Galileea, alungând pe demoni - Marcu 1,39 

Şi vor fi amândoi un trup; aşa că nu mai sunt 
doi, ci un trup - Marcu 10,8 

Şi vorbeau între ei, zicând: Aceasta o zice, 
fiindcă n-avem pâine - Marcu 8,16 

Şi zicând: S-a împlinit vremea şi s-a apropiat 
împărăţia Iui Dumnezeu. Pocăiţi-vă şi 
credeţi în Evanghelie - Marcu 1,15 

Şi zicea: Aşa este împărăţia lui Dumnezeu, ca 
un om care aruncă sămânţa în pământ — 
Marcu 4, 26 

Şi zicea: Cum vom asemăna împărăţia lui 
Dumnezeu, sau în ce pildă o vom închi
pui? -Marcu 4, 30 

Şi, alergând, unul a înmuiat un burete în oţet, 
I-a pus într-o trestie şi I-a dat să bea, 
zicând: Lăsaţi să vedem dacă vine Ilie ca 
să-L coboare - Marcu 15, 36 

Şi, auzind ei, s-au bucurat şi au făgăduit să-i 
dea bani - Marcu 14, 11 

Şi, fiind sâmbătă, a început să înveţe în 
sinagogă. Şi mulţi, auzindu-L, erau uimiţi 
şi ziceau: De unde are El acestea? Şi ce este 
înţelepciunea care I s-a dat Lui? Şi cum se 
fac minuni ca acestea prin mâinile Lui? -
Marcu 6,2 

Şi, ieşind din părţile Tirului, a venit, prin 
Sidon, la Marea Galileii, prin mijlocul 
hotarelor Decapolei - Marcu 7, 31 

Şi, lăsându-L, au fugit toţi - Marcu 14, 50 
Şi, luându-i în braţe, i-a binecuvântat, punân-

du-Şi mâinile peste ei - Marcu 10,16 
Şi, răspunzând lor, le-a zis: Cine este mama 

Mea şi fraţii Mei? - Marcu 3, 33 
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Şi, sculându-se în mijlocul lor, arhiereul L-a 
întrebat pe Iisus, zicând: Nu răspunzi 
nimic la tot ce mărturisesc împotriva Ta 
aceştia? - Marcu 14, 60 

Şi-a ieşit din fire -Marcu 3, 21 
Şi-a pus degetele în urechile lui, şi scuipând, 

S-a atins de limba lui - Marcu 7, 33 
Şi-i învăţa multe în pilde - Marcu 4, 2 
Şi-i învăţa şi le spunea: Nu este, oare, scris: 

„ Casa Mea casă de rugăciune se va chema, 
pentru toate neamurile"? Voi însă aţi făcut 
din ea peşteră de tâlhari - Marcu 11,17 

Şi-L băteau peste cap cu o trestie şi-L scuipau 
şi, căzând în genunchi, I se închinau -
Marcu 25, 19 

Şi-L luau în râs. Iar Ei, scoţându-i pe toţi afară, 
a luat cu Sine pe tatăl copilei, pe mama ei 
şi pe cei ce îl însoţeau şi a intrat unde era 
copila - Marcu 5, 40 

Şi-L vor batjocori şi-L vor scuipa şi-L vor 
biciui şi-L vor omorî, dar după trei zile va 
învia - Marcu 10, 34 

Ştii poruncile: Să nu ucizi, să nu săvârşeşti 
adulter , să nu furi, să nu mărturiseşti 
strâmb, să nu înşeli pe nimeni, cinsteşte 
pe tatăl tău şi pe mama ta -Marcu 10, 19 

Ştiţi că cei ce se socotesc cârmuitori ai neamu
rilor domnesc peste ele şi cei mai mari ai 
lor le stăpânesc -Marcu 10, 42 

T 

Taci şi ieşi din e l -M ure» 2, 25 
Taci! încetează! Şi vântul s-a potolit şi s-a făcut 

linişte mare -Marcu 4, 39 
Tadeu - Marcu 3, ÎS 
Talita kumi, care se tâlcuieşte: Fiică, ţie zic, 

scoală-te! - Marcu 5, 42 
Te cheamă - Marcu 10, 49 
Te jur pe Dumnezeu să nu mă chinuieşti -

Marcu 5, 7 
Te ştim cine eşti: Sfântul lui Dumnezeu -

Marcu 1,24 
Toată cetatea era adunată la uşă - Marc» 2, 33 
Toată mulţimea venea la El şi îi învăţa-Mntii 2,13 
Toate aceste rele ies dinăuntru şi spurcă pe 

om - Marcu 7, 23 
Toate câte cereţi, rugându-vă, să credeţi că 

le-aţi primit şi le veţi avea - Marcu 11, 24 
Toate le-a făcut bine: pe surzi îi face să audă 

şi pe muţi să vorbească - Marcu 7, 37 
Toate sunt cu putinţă celui ce crede -Marcu 9,23 

Toma -Marcu 3, 18 
Tot aşa şi voi, când veţi vedea împlinindu-se 

aceste lucruri, să ştiţi că El este aproape, 
lângă uşi -Marcu 13, 29 

Tot nu înţelegeţi, nici nu pricepeţi? Atât de 
învârtoşată este inima voastră? - Marcu 8,17 

Tot nu pricepeţi? - Marcu 8, 21 
Toţi Te caută pe Tine - Marcu 1, 37 
Toţi vă veţi sminti, că scris este: „Bate-voi 

păstorul şi se vor risipi oile" -Marcu 14,27 
Trecând Iisus cu corabia iarăşi de partea cea

laltă, s-a adunat la El mulţime multă şi era 
lângă mare - Marcu 5, 21 

Trecând marea, au venit în ţinutul Gheniza-
retului şi au tras la ţărm - Marcu 6, 53 

Trecând, a văzut pe Levi al lui Alfeu, şezând 
la vamă, şi i-a zis: Urmează-Mi! Iar el, 
sculându-se, I-a urmat -Marcu 2, 14 

Trimite-ne pe noi în porci, ca să intrăm în ei -
Marcu 5,12 

Trufia, uşurătatea - Marcu 7, 22 
Tu astăzi, în noaptea aceasta, mai înainte de a 

cânta de două ori cocoşul, de trei ori te vei 
lepăda de Mine - Marcu 14, 30 

Tu eşti Fiul lui Dumnezeu - Marcu 3, 11 
Tu eşti Fiul Meu cel iubit, întru Tine am bine

voit -Marcu 1, 11 
Tu eşti Hristosul - Marcu 8, 29 ^ _ 
Tu eşti regele iudeilor? - Marcu 15, 2 
Tu nu cugeti cele ale lui Dumnezeu, ci cele 

ale oamenilor - Marcu 8, 33 
Tu zici -Marcu 15, 2 

Ţ 

Ţie una şi lui Moise una şi lui Ilie una - Marcu 9,5 

u 
Ucenicii lui loan şi ai fariseilor posteau şi au 

venit şi I-au zis Lui: De ce ucenicii lui loan 
şi ucenicii fariseilor postesc, iar ucenicii 
Tăi nu postesc? - Marcu 2, 18 

Ucenicii Lui, în drumul lor, au început să 
smulgă spice - Marcu 2, 23 

Ucenicilor Săi le lămurea toate - Marcu 4, 34 
Uitându-se, să privească şi să nu vadă, şi, 

auzind, să nu înţeleagă, ca nu cumva să se 
întoarcă şi să fie iertaţi - Marcu 4, 12 

Un lepros a venit la El, rugându-L şi îngenun
chind şi zicând: De voieşti, poţi să mă 
curăţeşti - Marcu 1, 40 
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Un lucru îţi mai lipseşte: Mergi, vinde tot ce ai, 
dă săracilor şi vei avea comoară în cer; şi 
apoi, luând Crucea, vino şi urmează Mie -
Marcu 30, 23 

Un om a sădit o vie, a împrejmuit-o cu gard, a să
pat în ea teasc, a clădit turn şi a dat-o lucrăto
rilor, iar el s-a dus departe -Marcu 12,1 

Una treizeci, alta şaizeci, alta o sută - Marcu 4,8 
Unde este odaia în care să mănânc Pastile îm

preună cu ucenicii Mei? - Marcu 14, 14 
Unde va intra, spuneţi stăpânului casei că 

învăţătorul zice: Unde este odaia în care 
să mănânc Pastile împreună cu ucenicii 
Mei? - Marcu 14, 14 

Unde viermele lor nu moare şi focul nu se 
stinge - Marcu 9, 44; 9, 46; 9, 48 

Unde voieşti să gătim, ca să mănânci Pastile?-
Marcu 14,12 

Unii spun că eşti Ioan Botezătorul, alţii că eşti 
Ilie, iar alţii că eşti unul din prooroci -
Marcu 8, 28 

Unul din cei ce stăteau pe lângă El, scoţând 
sabia, a lovit pe sluga arhiereului şi i-a 
tăiat urechea - Marcu 14, 47 

Unul dintre cei doisprezece, care întinge cu 
Mine în blid - Marcu 14, 20 

Unul treizeci, altul şaizeci şi altul o sută -
Marcu 4,20 

Urechi aveţi şi nu auziţi şi nu vă aduceţi 
aminte - Marcu 8, 18 

Urechile lui s-au deschis, iar legătura limbii 
lui îndată s-a dezlegat, şi vorbea bine -
Marcu 7, 35 

Urmează-Mi! Iar el, sculându-se, I-a urmat -
Marcu 2, 14 

Uşurătatea - Marcu 7, 22 

V 

Va da frate pe frate la moarte şi tată pe copil 
şi copiii se vor răzvrăti împotriva părin
ţilor şi îi vor ucide - Marcu 13,12 

Vai celor ce vor avea în pântece şi celor ce vor 
alăpta în zilele acelea! - Marcu 13, 17 

Vă vor da în adunări şi veţi fi bătuţi în sinagogi 
şi veţi sta înaintea conducătorilor şi a 
regilor, pentru Mine, spre mărturie lor -
Marcu 13, 9 

Văzând Iisus credinţa lor, i-a zis slăbănogului: 
Fiule, iertate îţi sunt păcatele tale! - Marcu 2,5 

Văzând pe unii din ucenicii Lui că mănâncă 

cu mâinile necurate, adică nespălate, câr
teau - Marcu 7, 2 

Văzându-L de departe pe Iisus, a alergat şi s-a 
închinat Lui - Marcu 5, 6 

Văzându-L pe Iisus, duhul îndată a zguduit 
pe copil, şi, căzând la pământ, se zvârcolea 
spumegând - Marcu 9, 20 

Văzându-L umblând pe mare, li s-a părut că 
este nălucă şi au strigat - Marcu 6, 49 

Vedeţi să nu vă înşele cineva - Marcu 13, 5 
Vedeţi, păziţi-vă de aluatul fariseilor şi d e 

aluatul lui Irod - Marcu 8, 35 
Vegheaţi, dar, că nu ştiţi când va veni stăpânul 

casei: sau seara, sau la miezul nopţii, sau 
la cântatul cocoşilor, sau dimineaţa — 
Marcu 13, 35 

Venind Iosif cel din Arimateea, sfetnic ales, 
care aştepta şi el împărăţia lui Dumnezeu, 
şi, îndrăznind, a intrat la Pilat şi a cerut 
trupul lui Iisus - Marcu 15, 43 

Venind în Capernaum şi îndată intrând sâm
băta în sinagogă, îi învăţa - Marcu 1, 21 

Venind Ia ucenici, a văzut mulţime m a r e 
împrejurul lor şi pe cărturari sfădindu-se 
între ei - Marcu 9,14 

Venind o văduvă săracă, a aruncat doi bani , 
adică un codrant - Marcu 12, 42 

Veniţi după Mine şi vă voi face să fiţi pescari 
de oameni - Marcu 1,17 

Veniţi voi înşivă de o parte, în loc pustiu, şi 
odihniţi-vă puţin. Căci mulţi erau care ve
neau şi mulţi erau care se duceau şi nu mai 
aveau timp nici să mănânce -Marcu 6,31 

Veşmintele Lui s-au făcut strălucitoare, a lbe 
foarte, ca zăpada, cum nu poate înălbi aşa 
pe pământ înălbitorul - Marcu 9, 3 

Veţi fi urâţi de toţi pentru numele Meu; iar 
cel ce va răbda până la urmă, acela se va 
mântui - Marcu 13, 13 

Vezi aceste mari clădiri? Nu va rămâne piatră 
peste piatră să nu se risipească -Marcu 13, 2 

Vezi mulţimea îmbulzindu-Te şi zici: Cine s-a 
atins de Mine? - Marcu 5, 31 

Vezi, de ce fac sâmbăta ce nu se cuvine? -
Marcu 2, 24 

Vezi, nimănui să nu spui nimic, ci mergi d e 
te arată preotului şi adu, pentru curăţirea 
ta, cele ce a rânduit Moise, spre mărturie 
lor-Mflrci< 3, 44 

Vi se va da şi vă va prisosi - Marcu 4, 24 
Vicleniile, înşelăciunea, neruşinarea, ochiul 

pizmaş, hula, trufia, uşurătatea - Marcu 7,22 
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Vina Lui era scrisă deasupra: Regele iudeilor -
Marcu 15, 26 

Vine în urma mea Cel Ce este mai tare decât 
mine, Căruia nu sunt vrednic, plecân-
du-mă, să-I dezleg cureaua încălţămin
telor - Marcu 1, 7 

Vinul nou sparge burdufurile şi vinul se varsă 
şi burdufurile se strică - Marcu 2, 22 

Vinul nou trebuie să fie pus în burdufuri noi -
Marcu 2, 22 

Voi dărâma acest templu făcut de mână, şi în 
trei zile altul, nefăcut de mână, voi clădi -
Marcu 14, 58 

Voi însă aţi făcut din ea peşteră de tâlhari -
Marcu 11, 17 

Voi însă ziceţi: Dacă un om va spune tatălui sau 
mamei: Corban! Adică: Cu ce te-aş fi putut 
ajuta este dăruit lui Dumnezeu - Marcu 7,11 

Voi merge mai înainte de voi în Galileea -
Marcu 14, 28 

Voiesc, curăţeşte-te - Marcu 1,41 
Voiţi să vă eliberez pe regele iudeilor? - Marcu 15,9 
Vor veni zile, când se va lua mirele de la ei şi 

atunci vor posti în acele zile - Marcu 2, 20 
Vouă vă e dat să cunoaşteţi taina împărăţiei 

lui Dumnezeu, dar pentru cei de afară 
totul se face în pilde -Marcu 4,11 

Vreau să-mi dai îndată, pe tipsie, capul lui 
loan Botezătorul - Marcu 6, 25 

z 
Zăresc oamenii; îi văd ca pe nişte copaci 

umblând - Marcu 8, 24 
Zic ţie: Scoală-te, ia-ţi pata! tău şi mergi la casa 

ta - Marcu 2,11 
Zis-a Domnul Domnului meu: Şezi de-a 

dreapta Mea până ce voi pune pe vrăjmaşii 
tăi aşternut picioarelor Tale -Marcu 12,36 

Zis-au Lui: Douăsprezece -Marcu 8,19 
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I N D I C E R E A L ŞI O N O M A S T I C 

A 

Abiatar arhiereu] - Marcu 2, 23-28 
Abimelec - Marcu 2, 23-28 
Adam: e îngropat pe Golgota-Marcu 15,22-28 
Adam: s-a sfinţit cu Patimile lui Hristos - Marcu 

15, 38-41 
adevărul: înţelegerea lui -Marcu 2, 6-12 
adevărul: moartea pentru el - Marcu 8, 34-37 
aducerea aminte de moarte -Marcu 13, 32-37 
adulterul - Marcu 7, 14-23; 10,10-12 
agoniselile nedrepte -Marcu 6, 41-44 
ajutorarea părinţilor - Marcu 7, 6-13 
ajutorul lui Dumnezeu - Marcu 9,19-27 
alegerea pentru hirotonie - Marcu 3,13-19 
aluatul fariseilor - Marcu 8, 13-21 
Andrei: e chemat de Hristos - Marcu 1,16-20 
Andrei: unul din cei doisprezece - Marcu 3, 

13-19 
Antihrist: schimbarea făpturii în vremea sa -

Marcu 13,21-26 
Antihrist: venirea sa - Marcu 13, 21-26 
apocatastaza - Marcu S, 34-37 
Apostolii: cucernicia lor - Marcu 9, 28-29 
Apostolii: întoarcerea lor de la propovăduire -

Marcu 6,30-33 
Apostolii: învinuirea ce le este adusă - Marcu 

9, 14-18 
Apostolii: numele lor - Marcu 3,13-19 
Apostolii: propovăduirea lor-Marcu 16,15-20 
Apostolii: roadele propovăduirii lor-Marcu 12,1-9 
Apostolii: sunt lumină - Marcu 4, 21-23 
Apostolii: sunt mai puternici ca diavolii -

Marcu 11, 1-6 
Apostolii: sunt prigoniţi de iudei - Marcu 13, 

11-13 
Apostolii: sunt sare a pământului - Marcu 9, 

43-50 
Apostolii: trimiterea lor la propovăduire -

Marcu 6, 6b-ll 
Apostolii: ung cu untdelemn - Marcu 6,12-13 
aproapele: slujirea lui - Marcu 10, 41-45 
apropierea de Hristos - Marcu 5, 30-34 
arhiereii iudeilor: neascultarea lor -Marcu 14, 

43-54 

arhiereii iudeilor: viclenia lor -Marcu 11,27-33 
aruncarea în ispite - Marcu 1, 12-13 
averile: împărţirea lor - Marcu 10,17-22 

B 

Baraba - Marcu 15, 1-15 
Bartolomeu: unul din cei doisprezece - Marcu 

3,13-19 
bărbatul şi femeia - Marcu 10, 1-9 
bărbatul: unirea sa cu femeia - Marcu 10, 1-9 
bătrâneţea - Marcu 13, 32-37 
binele: săvârşirea lui - Marcu 5, 14b-20 
biruinţa asupra păcatului - Marcu 15, 16-21 
Biserica: Capul ei - Marcu 12, 10-12 
Biserica: cinstirea ei - Marcu 10, 13-16 
Biserica: e minunat alcătuită - Marcu 12,10-12 
blestemarea smochinului - Marcu 11,11-14 
bogaţii în împărăţia Cerurilor -Marcu 10,23-27 
bogăţiile: piedica ce o aduc omului - Marcu 10, 

23-27 
bolile: mustrări trimise de Dumnezeu - Marcu 

3, 6-12 
bolile: vindecarea lor-Marcu 2, 1-5 
Botezul - Marcu 11,1-6; 14,12-15; 16,15-20 
botezul Crucii - Marcu 10, 35-39a 
Botezul lui Hristos - Marcu 1, 9-11 
botezul lui loan - Marcu 11, 27-33 
botezul pocăinţei - Marcu 1, 1-3; 1, 4-5 
Botezul pruncilor - Marcu 13, 32-37 
Botezul: curăţia ce o dăruieşte -Marcu 11,15-18 
bucuria - Marcu 9,30-32 
bucuria duhovnicească - Marcu 6, 12-13 
bucuria duhovnicească: vremea ei - Marcu 2, 

18-20 
bunătatea dumnezeiască - Marcu 10, 17-22 
bunătatea omenească - Marcu 10, 17-22 
bunătăţile veşnice: dobândirea lor-Marcu 10, 

13-16 

C 

Capul Bisericii - Marcu 12, 10-12 
casa noastră adevărată - Marcu 8, 22-26 
catapeteasma templului se rupe - Marcu 15,38-41 
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catchumenii - Marcu S. 1-9 
caznele diavolilor - Marcu 5, 6-10 
caznele pentru păcate - Alnrcw 8, 34-37 
caznele veşnice ale lui Iuda - Marcu 14, 16-21 
călcarea jurământului - Marcu 6, 21-29 
cărturarii asupresc văduvele - Marcu 12, 35-40 
cărturarii: mustrarea lor de către Hristos -

Marcu 12, 35-40 
cărturarii: osânda lor -Marcu 12, 35-40 
cărturarii: viclenia lor - Marcu 11, 27-33 
căsătoria - Marcu 4, 13-20 
cea mai mare poruncă din Lege - Marcu 12, 

2S-34 
cele cinci simţiri - Marcu 6, 41-44 
cele patru fapte bune - Marcu 8, 1-9 
cererea către Dumnezeu - Marcu 4, 24-25 
cererea fiilor lui Zevedeu - Marcu 10, 35-39a 
cererea împlinită - Marcu 4, 2b-12 _ 
cererea lui lair - Marcu 5, 21-29 
Cerurile: deschiderea lor-Marc» 1, 9-11 
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Iuda Iscarioteanul: e mustrat de Mântuitorul 

Hristos - Marcu 14, 6-9 

Iuda Iscarioteanul: e unul din cei doisprezece -
Marcu 3,13-19; 14,10-11; 14,43-49 

Iuda Iscarioteanul: îl vinde pe Hristos - Marcu 
14,10-11 

Iuda Iscarioteanul: împărtăşirea sa cu Sfintele 
Taine -Marcu 14, 22-25 

Iuda, proorocul mincinos - Marcu 13, 5-10 
iudeii: necinstesc poruncile - Marcu 7, 6-13 
iudeii: osânda lor - Marcu 13,5-10 
iudeii: soarta lor - Marcu 14, 32-42 
iudeii: suntdaţimrrâinUeromanilor-Maraj 25,2-25 
iudeii: sunt hulitori - Marcu 15, 22-28 
iudeii: sunt nimiciţi de romani - Marcu 12, 1-9 
Iulian Apostatul - Marcu 10, 28-31 
izgonirea vânzătorilor din templu - Marcu 11, 

15-18 

î 
îmbrăcămintea lui Ioan Botezătorul - Marcu 1,6 
împărăţia lui David - Marcu 11, 7-10 
împărtăşirea lui Iuda - Marcu 14, 22-25 
împărţirea averilor - Marcu 10, 17-22 
împătimirea de materie - Marcu 10, 28-31 
împlinirea cererilor - Marcu 4, 2b-12 
împlinirea poruncilor - Marcu 10, 46-52 
împlinirea proorociilor întru Hristos - Marcu 

11,1-6 
împlinirea voii lui Dumnezeu - Marcu 3, 31-35 
împrăştierea minţii - Marcu 5, 30-34 
înaintemergătorii Venirilor lui Hristos - Marcu 

9,11-13 
înaintevestirea celei de a doua Veniri - Marcu 

13,1-4 
înaintevestirea dărâmării Ierusalimului - Marcu 

13,1-4 
începătura morţii - Marcu 15, 22-28 
începătura vieţii - Marcu 25, 22-28 
îndrăzneala diavolului - Marcu 1,12-13 
îndreptarea cu sârguinţă - Marcu 14, 66-72 
îndreptarea mâniei - Marcu 1, 29-31 
îndulcirile păcătoase - Marcu 5, ll-14a 
înfierea prin har - Marcu 2, 6-12 
înfrânarea - Marcu 12, 41-44 
îngerul prăvăleşte piatra de la mormântul 

Domnului - Marcu 16,1-8 
îngerul venit la mormântul lui Hristos - Marcu 

16,1-8 
îngreunarea cu mâncare - Marcu 9, 28-29 
înmulţirea celor cinci pâini şi doi peşti - Marcu 

6, 34-40 
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înmulţirea celor şapte pâini şi a peştişorilor -
Marcu S, 1-9 

înrudirea cu Hristos - Marcu 3,31-35 
înşelăciunea - Marcu 7,14-23 
înşelăciunea diavolească - Marcu 5,1-5 
întâietatea - Marcu 9,33-37 
întristarea - Marcu 9,30-32 
întristarea după lucrurile pământeşti - Marcu 5, 

14b-20 
întruparea lui Hristos - Marcu 10,1-9; 10,41-45 
întunericul de la răstignire -Marcu 15,22-28,33-37 
înţelegerea adevărului -Marcu 2, 6-12 
înţelegerea drăcească - Marcu 13,18-20 
înţelegerea lucrului bun - Marcu 4,2b-12 
înţelegerea pătimaşă -Marcu 13,18-20 
înţelepciunea lui Hristos - Marcu 11, 27-33 
înţelepciunea omenească: neputinţa ei - Marcu 

5,21-29 
înţelepţirea ucenicilor - Marcu 6, 45-52 
înţelesurile adânci ale Scripturii - Marcu 6,41-44 
învârtoşarea - Marcu 7,14-23 
învârtoşarea drăcească - Marcu 5, 6-10 
învăţătura mustrătoare a lui Hristos - Marcu 1, 

21-22 
învierea din morţi - Marcu 9; 9-10; 10, 32-34 
învierea fiicei lui Iair - Marcu 5, 35-40 
învierea lui Hristos - Marcu 14, 22-25 
învierea trupurilor - Marcu 12,18-27 
învinuirea adusă Apostolilor - Marcu 9,14-18 

l 
jertfele aduse lui Dumnezeu - Marcu 9, 43-50 
jertfirea lui Hristos - Marcu 14, 43-49 
jurământul: călcarea Iui - Marcu 6, 21-29 
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lacrimile - Marcu 11, 24-26 
lăcaşurile cereşti - Marcu 8, 22-26 
lăcomia - Marcu 7,14-23 
lăcomia pântecelui - Marcu 6, 6b-ll 
Legea cea Nouă - Marcu 1,1-3; 14, 22-25 
Legea Veche - Marcu 1,1-3, 40-42 
lenevirea - Marcu 4,24-25 
lepădarea de păcat - Marcu 13,18-20 
lepădarea de satana - Marcu 12, 41-44 
lepădarea de sine - Marcu 8, 34-37 
lepădarea lui Petru - Marcu 14, 26-31, 66-72 
linguşirea - Marcu 10,37-22 
liniştea - Marcu 2, 23-28; 14,32-42 

luarea Crucii - Marcu 8,34-37; 10,17-22 
luarea-aminte - Marcu 4,24-25 
lucrarea minţii - Marcu 14,12-15 
lucrarea poruncilor - Marcu 2, 6-12 
lucrul cel bun: moartea pentru el - Marcu 8,34-3 7 
lucrurile pământeşti: întristarea după ele — 

Marcu 5,14b-20 
lumina duhovnicească - Marcu 6,12-13 
lumina dumnezeiască - Marcu 9, 2-3 
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Maica Domnului - Marcu 35,38-41 
Maica Domnului: îl cheamă pe Hristos - Marcu 

3, 31-35 
mana din pustie - Marcu 6, 41-44 
marea vieţii - Marcu 11,19-23 
Matei: e chemat de Hristos - Marcu 2,13-17 
Matei: unul din cei doisprezece - Marcu 3,13-19 
măgulirea - Marcu 10,37-22 
mărturia mincinoasă - Marcu 14, 55-61a 
mărturisirea - Marcu 8,38-9,1 
mărturisirea Dumnezeirii lui Hristos - Marcu 

5,1-5 
mărturisirea lui Petru - Marcu 8, 27-30 ' 1 ^ 
mărturisirea păcatelor - Marcu 2,13-17; 7,24-30 
mărturisirea pentru Hristos - Marcu 13, 5-10 
mărturisirea sutaşului - Marcu 15, 38-41 
Miheia Proorocul - Marcu 12,1-9 
mila lui Dumnezeu - Marcu 6,12-13 
milostenia - Marcu 14,3-5 
mintea omenească - Marcu 2, 6-32 
mintea: lucrarea ei - Mnrcu 34, 32-25 
minunea umblării pe ape - Marcu 6, 45-52 
minunile - Marcu 16, 15-20 
minunile: săvârşirea lor -Marcu 3,1-5; 7,31-37; 

9, 38-40 
minunile: urmează propovăduirii - Marcu 12, 

10-12 
mireasa lui Hristos - Marcu 2,18-20 
Mirele sufletelor e Hristos - Marcu 2,18-20 
mirenii - Marcu 4,13-20 
mironosiţele Ia mormânt - Marcu 16,1-8 
mironosiţele se înfricoşează de înger - Marcu 

16,1-8 
mirurile şi puterea lor - Marcu 16,1-8 
mâhnirea - Marcu 9, 30-32 .. . 
mâncarea - Marcu 9, 28-29 
mândria -Marcu 11,19-23 
mângâierea ucenicilor - Marcu 6, 30-33 
mânia -Marcu 10, 27-22; 22, 23-27 
mânia: îndreptarea ei - Marcu 1, 29-31 
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mânia: puterea ei - Marcu 3, 29-32 
mântuirea firii omeneşti - Marcu 8, 31-33; 10, 

46-52 
mântuirea: nu se răscumpără cu bani - Marcu 

8, 34-37 
mânzul asinei - Marcu 11, 1-6 
moartea lui Hristos - Marcu 9, 4-8; 14, 16-21; 

15, 33-37 
moartea lui Ioan Botezătorul - Marcu 6, 21-29 
moartea pentru adevăr - Marcu 8, 34-37 
moartea pentru lucrul cel bun - Marcu 8,34-37 
moartea: aducerea aminte de ea - Marcu 13, 

32-37 
Moise Proorocul şi mana - Marcu 6, 41-44 
Moise Proorocul: se arată pe Tabor - Marcu 9,4-8 
moliciunea lui Pilat -Marcu 15,1-15 
moştenirea Sfinţilor - Marcu 10, 28-31 
mucenicia - Marcu 10, 39b-40 
mulţimea I se închină lui Hristos - Marcu 9, 

14-18 
mulţimea păcatelor drăceşti - Marcu 5, 6-10 
mulţămirea faţă de Dumnezeu - Marcu 14, 

26-31 
mulţămirea în ispite - Marcu 14, 26-31 
mustrarea - Marcu 1, 21-22 
mustrarea celor neînţelepţi - Marcu 8, 1-9 
mustrarea lui Dumnezeu - Marcu 3, 6-12 
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nâdăjduirea în sine - Marcu 14, 26-31 
nădejdea bună - Marcu 9, 30-32 
nădejdea de îndreptare - Marcu 8, 13-21 
nădejdea învierii - Marcu 10, 32-34 
nălucirea pământească - Marcu 2, 23-28 
neagoniseală - Marcu 6, 6b-ll 
nebunia - Marcu 7, 14-23 
necazurile - Marcu 1,12-13; 10, 28-31; 13,5-10 
necredinţa - Marcu 8, 22-26; 9,19-27 
necunoştinţa Scripturilor -Marcu 12,18-27 
necurăţia - Marcu 1,40-42 
Neeman Sirianul - Marcu 1, 40-42 
neîndreptarea - Marcu 8,13-21 
neînfrânarea - Marcu 6,17-20 
neputinţa - Marcu 7, 24-30 
neputinţa firii omeneşti - Marcu 14, 26-31 
neputinţa înţelegerii - Marcu 2, 22-22 
neputinţa înţelepciunii omeneşti - Marcu 5, 

21-29 

neputinţa omenească - Marcu 14, 66-72 

neputinţele Sfinţilor - Marcu 14, 66-72 
neruşinarea - Marcu 7,14-23 
nestricăciunea trupurilor - Marcu 15, 38-41 
nevoinţa - Marcu 4, 24-25 
novaţienii - Marcu 14, 66-72 
nunta duhovnicească - Marcu 2,18-20 
nunta: scopul ei - Marcu 12,18-27 
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oamenii trupeşti - Marcu 3, 6-12 
oamenii: mântuirea lor - Marcu 8, 31-33 
obiceiul nefăţarnic - Marcu 9, 33-37 
ochiul pizmaş - Marcu 7,14-23 
odihna lăuntrică - Marcu 14, 12-15 
oile fără păstor - Marcu 6, 34-40 
omorârea patimilor trupeşti - Marcu 25, 26-21 
omul cu vasul cu apă - Marcu 14,12-15 
omul: spurcarea lui - Marcu 7,14-23 
orbirea sufletească - Marcu 8, 22-26 
Origen - Marcu 8, 34-37 
osana - Marcu 11,7-10 
osânda cărturarilor - Marcu 12, 35-40 
osânda iudeilor - Marcu 13, 5-10 
osârdia - Marcu 4, 24-25 
osârdia cea bună - Marcu 6, 6b-ll 
Osea Proorocul - Marc» 12,1-9 
ostaşii II batjocoresc pe Hristos - Marc» 25, 

36-22 
ostenelile drepte - Marcu 1, 16-20 
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pacea - Marcu 9, 43-50 
paharul cu apă - Marcu 9, 41-42 
paharul pătimirii - Marcu 10, 35-39a 
pâinile punerii înainte - Marcu 2, 23-28 
pângărirea lăuntrică - Marcu 7,14-23 
patimile celui ce-şi poartă Crucea - Marcu 15, 

33-37 
Patimile lui Hristos - Marcu 9, 30-32; 15, 38-41 
patimile trupeşti: omorârea lor - Marcu 15, 

26-23 
patimile: dezrădăcinarea lor - Marcu 2, 23-28 
păcatele: iertarea lor - Marcu 1, 4-5; 2,1-5 
păcatele: mărturisirea lor - Marcu 2, 13-17; 7, 

24-30 
păcatele: sunt pricina bolilor - Marcu 2,1-5 
păcatul -Marcu 10, 23-27; 13, 27-31; 14, 66-72 
păcatul: aduceslăbănogire - Marcu 2, 6-22; 7, 

24-30 
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păcatul: biruinţa asupra sa - Marcu 15,16-21 
păcatul: e vărsător de sânge - Marcu 5,21-29 
păcatul: lepădarea de el - Marcu 13,18-20 
păcatul: tămăduirea lui - Marcu 2, 6-12 
păcătuirea după primirea Botezului - Marcu 14, 

66-72 
păcătuirea după primirea Sfintelor Taine -

Marcu 14, 66-72 
păgânii: mântuirea lor - Marcu 15,22-28 
pământul cel bun - Marcu 4, 2b-12 
părăsirea părinţilor - Marcu 1,16-20 
părerea de sine - Marcu 6, 21-29 
părinţii: ajutorarea lor - Marcu 7, 6-13 
părinţii: părăsirea lor - Marcu 1,16-20 
păsările cerului - Marcu 4, 2b-12 
pătimirile cu care îi suntem datori lui Hristos -

Marcu 14, 61b-65 
pedeapsa pentru sminteală - Marcu 9, 41-42 
peşteră de tâlhari - Marcu 11,15-18 
petic nou la haină veche - Marcu 2, 22-22 
Petru Apostolul: mărturisirea sa-Marcu 8,27-30 
Petru: dragostea sa pentru Hristos - Marcu 14, 

50-54 
Petru: e chemat de Hristos - Marcu 1,16-20 
Petru: e defăimat de Hristos. - Marcu 8, 31-33 
Petru: făgăduinţa sa -Marcu 14, 26-31 
Petru: lepădarea sa -Marcu 14,26-31, 66-72 
Petru: nu vrea să Se răstignească Hristos -

Marcu 9, 4-8 
Petru: plângerea sa -Marcu 14, 66-72 
Petru: unul din cei doisprezece-Marcu 3,13-19 
piatra din capul unghiului - Marcu 12,10-12 
piedica bogăţiilor - Marcu 10, 23-27 
pierderea sufletului - Marcu 8, 34-37 
Pilat: îl apără pe Hristos - Marcu 15,1-15 
Pilat: moliciunea sa -Marcu 15,1-15 
pilda grăuntelui de muştar - Marcu 4, 30-34 
pilda lucrătorilor viei - Marcu 12,1-9 
pilda nevinovăţiei pruncului - Marcu 9,33-37 
pilda omului cu ţarină - Marcu 4, 26-29 
pilda semănătorului - Marcu 4, 2b-12 
pilda smochinului - Marcu 13, 27-31 
pilda stăpânului casei - Marcu 3, 23-27 
pizma -Marcu 6, 1-3; 7,14-23 
plângerea lui Petru - Marcu 14, 66-72 
pocăinţa-Marcu 1, 7-8,14-15; 2,13-17; 13,32-37 
pocăinţa cu sârguinţă - Marcu 14, 66-72 
pocăinţa: vremea ei - Marcu 2,18-20 
pofta -Marcu 10,17-22 
pofta cea rea - Marcu 12,13-17 
porunca propovăduirii Evangheliei - Marcu 16, 

15-20 

poruncile: împlinirea lor - Marcu 2, 6-12; 10, 
46-52 

poruncile: sunt necinstite de iudei - Marcu 7, 
6-13 

postirea - Marcu 1, 23-28 
postul -Marcu 1,23-28 
postul de miercurea - Marcu 14,1-5 
postul: puterea lui - Marcu 9, 28-29 
potolirea furtunii pe mare - Marcu 4, 35-41 
povăţuirea duhovnicească - Marcu 2,23-28 
Preacuratele Taine - Marcu 7, 24-30 
preacurvia - Marcu 10,10-12 
pregătirea Paştilor - Marcu 14, 12-15 
pricina bărbatului cu femeia - Marcu 10,1-9 
prietenia lui Ioan Botezătorul cu Hristos -

Marcu 1,1-3 
prietenul lui Hristos - Marcu 12, 28-34 
prigonirile - Marcu 13, 27-31 
prigonirile Sfinţilor - Marcu 10, 28-31 
prima Venire a Domnului - Marcu 8,10-12 
primejdiile - Marcu 13, 5-10 
prinderea lui Hristos - Marcu 14, 43-49 
prisosul dăruit de Hristos Dumnezeu - Marcu 

6, 41-44 
privegherea - Marcu 13, 32-37 
privegherea cea rea - Marcu 13, 32-37 
pronia dumnezeiască -Marcu 5,11-20; 7,14-23; 

11,19-23 — 
proorocii mincinoşi - Marcu 13, 5-10 
proorocul necinstit în patria sa - Marcu 6, 4-6a 
propovăduirea - Marcu 1, 35-39 
propovăduirea Apostolilor -Marcu 12,1-9; 16, 

15-20 
propovăduirea Evangheliei - Marcu 14, 6-9 
propovăduirea Evangheliei la toate neamurile -

Marcu 13,5-10 
propovăduirea înaintemergătorului - Marcu 1, 

1-3 
propovăduirea: puterea ei - Marcu 4, 30-34 
pruncia - Marcu 10,13-16 
purtarea Crucii - Marcu 15,16-21, 33-37 
pustnicia - Marcu 4,13-20 
puterea conştiinţei - Marcu 9, 43-50 
puterea credinţei - Marcu 2,1-5; 6,4-6a; 11,19-23 
puterea cuvântului lucrător - Marcu 1, 6 
puterea cuvântului lui Dumnezeu-Marcu 10,1-9 
puterea lui Dumnezeu - Marcu 12,18-27 
puterea mâniei -Marcu 1, 29-31 
puterea minunilor - Marcu 9, 38-40 
puterea pedepsitoare a lui Hristos - Marcu 11, 

11-14 
puterea postului - Marcu 9, 28-29 
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puterea propovăduirii - Marcu 4, 30-34 
puterea rugăciunii - Marcu 9, 2S-29 
puterea săvârşirii minunilor - Marcu 9, 38-40; 

11, 19-23 
puterile sufleteşti - Marcu 2, 6-12; 12. 28-34 
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rânduielile Legii sunt învechite - Marcu 1,40-42 
râvna duhovnicească - Marcu 9, 33-37 
râvna fără fierbinţeală - Marcu 14, 26-31 
răbdarea -Marcu 13, 11-13 
răbdarea în ispite - Marcu 1, 12-13; 4, 35-41 
răspândirea minţii - Marcu 5, 30-34 
răsplătirea însutită - Marcu 10, 28-31 
răutatea - Marcu 6, 1-3 
răutatea fariseilor-Marcu 9, 11-13 
recunoştinţa - Marcu 1, 43-45; 7, 31-37 
recunoştinţa faţă de Dumnezeu - Marcu 3,13-19 
roadă duhovnicească: treptele ei - Marcu 4, 

13-20 
roadele propovăduirii Apostolilor-Marcu 12,1-9 
rodul viţei - Marcu 14, 22-25 
rudele Domnului - Marcu 3, 20-22 
rudenia duhovnicească - Marcu 3, 31-35 
rudeniile - Marcu 3, 6-12 
rugăciunea - Marcu 13, 32-37 
rugăciunea cu credinţă - Marcu 11, 24-26 
rugăciunea din grădina Ghetsimani-Marcu 14, 

32-42 
rugăciunea după masă - Marcu 14, 26-31 
rugăciunea în singurătate - Marcu 6, 45-52 
rugăciunea înainte de masă - Marcu 14, 26-31 
rugăciunea stăruitoare - Marcu 7, 24-30 
rugăciunea şi liniştea - Marcu 14, 32-42 
rugăciunea: puterea ei - Marcu 9, 28-29 
rugăciunea: săvârşirea ei - Marcu 14, 32-42 
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saducheii: îl ispitesc pe Hristos - Marcu 12, 

18-27 
sarea duhovnicească - Marcu 9, 43-50 
sămânţa cuvântului - Marcu 4, 2/3-12 
sănătatea şi slujirea lui Dumnezeu - Marcu 1, 

29-31 
sănătatea trupească - Marcu 1, 2.9-31 
săracii: grija pentru ei - Marcu 14, 6-9 
saturarea celor cinci mii - Marcu 6, 34-40 
saturarea celor patru mii - Marcu 8, 1-9 
săvârşirea binelui -Marcu 5, 14b-20 

săvârşirea lucrului bun - Marcu 3,1-5 
săvârşirea minunilor - Marcu 3, 1-5; 7, 31-37 
săvârşirea rugăciunii - Marcu 14, 32-42 
schimbarea făpturii în vremea lui Antihrist -

Marcu 13,21-26 
Schimbarea la faţă - Marcu 8, 38-9,1 
scopul nunţii - Marcu 12, 18-27 
scrierea Sfintei Evanghelii de la Marcu -

hiainlecuvânlare 
Scriptura: defăimarea ei - Marcu 14, 43-49 
Scriptura:înţelesurile ei adânci -Marcu 6,41-44 
Scriptura: necunoaşterea ei - Marcu 12, 18-27 
Sedechia, proorocul mincinos - Marcu 12, 1-9 
semne şi minuni - Marcu 16, 15-20 
sfârşitul vieţii omeneşti - Marcu 13, 32-37 
sfâşierea hainelor - Marcu 14, 61b-65 
sfintele vase- Marcu 14, 6-9 
Sfinţii: duhurile lor - Marcu 15, 33-37 
Sfinţii: moştenirea lor - Marcu 10, 28-31 
Sfinţii: neputinţele lor - Marcu 14, 66-72 
Sfinţii: pilda lor - Marcu 14, 66-72 
Sfinţii: prigonirile lor - Marcu 10, 28-31 
sfinţirea puterilor sufleteşti - Marcu 12, 28-34 
simbolurile Evangheliştilor - înaintecuvântare 
Simon Cananeul: unul din cei doisprezece -

Marcu 3,13-19 
Simon Cirineul duce Crucea Domnului - Marcu 

15,16-21 
simonia - Marcu 11, 15-18 
sinagoga iudeilor: blestemarea ei - Marcu 11, 

11-14 
sâmbăta: e făcută pentru om - Marcu 2, 23-28; 

3, 1-5 
Sângele lui Hristos euharistie - Marcu 14,22-25 
sârguinţa în rugăciune - Marcu 14, 32-42 
sârguinţa întru cele bune - Marcu 14, 66-72 
slava deşartă: fuga de ea - Marcu 2, 13-17 
slava lui Hristos de pe Tabor - Marcu 9, 4-8 
slava pământească - Marcu 10, 35-39a 
slobozenia duhului - Marcu 15, 16-21 
slujirea aproapelui - Marcu 10, 41-45 
slujirea lui Dumnezeu şi sănătatea - Marcu 1, 

29-31 
smerenia - Marcu 1, 43-45; 9, 33-37; 12, 41-44 
smerenia lui Hristos - Marcu 5,14b-20, 35-40 
smerita cugetare - Marcu 10, 13-16 
sminteala - Marcu 9, 41-42 
sminteala îngăduită - Marcu 3, 28-30 
smintirea celor mici - Marcu 9, 41-42 
smintirea: pedeapsa ei - Marcu 9, 41-42 
smochinul neroditor: blestemarea lui - Marcu 

11,11-14 
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smulgerea spicelor - Marcu 2, 23-2S 
soţii: despărţirea lor -Marcu 10, 1-9 
spovedania - Marcu 13,18-20 
spurcarea omului - Marcu 7, 14-23 
statornicia - Marcu 2,23-28 
statornicia femeilor - Marcu 15, 38-41 
stăruinţa în rugăciune - Marcu 7, 24-30 
stricăciunea firii -Marcu 12, 18-27 
sufletele feciorelnice -Marcu 2, 18-20 
sufletele morţilor -Marcu 5, 1-5 
sufletele pietroase - Marcu 4, 2b-12 
sufletul - Marcu 11, 7-10 
sufletul cuprins de multe griji - Marcu 4, 2b-12 
sufletul şi trupul -Marcu 15, 42-47 
sufletul: muţenia lui -Marcu 9, 19-27 
sufletul: orbirea lui -Marcu 8, 22-26 
sufletul: pierderea lui - Marcu 8, 34-37 
sufletul: puterile sale şi sfinţirea lor - Marcu 

12, 23-34 
sufletul: surzenia lui - Marcu 9, 19-27 
sufletul: unirea sa cu trupul - Marcu 12, 18-27 
sufletul: vindecarea sa - Marcu 2, 6-12 
supunerea faţă de povăţuitor - Marcu 6,30-33 
supunerea faţă de voia Iui Dumnezeu - Marcu 

14,32-42 
surzenia sufletească -Marcu 9, 19-27 
sutaşul: mărturisirea lui - Marcu 15, 38-41 

ş 
şapte (numărul 7) - Marcu 8, 1-9 
şederea de-a dreapta lui Dumnezeu - Marcu 

10,39b-40 
şederea de-a stânga lui Dumnezeu -Marcu 10, 

39b~i0 

T 

Tadeu: unul din cei doisprezece - Marcu 3,13-19 
taina Crucii - Marcu 8, 31-33; 9, 4-8 
tainele - Marcu 14, 22-25 
tăierea urechii slugii arhiereului - Marcu 14, 

43-49 
tămăduirea păcatului -Marcu 2, 6-12 
Teuda, proorocul mincinos - Marcu 13, 5-10 
ticăloşia lui Irod - Marcu 6, 14-16 
tinereţea - Marcu 13, 32-37 
tâlharii răstigniţi împreună cu Hristos -Marcu 

15, 22-28 
tâlharul cel bun - Marcu 15, 29-32 
tânărul iubitor de averi - Marcu 10, 17-22 

Toma: unul din cei doisprezece -Marcu 3,13-19 
trebuinţa firii - Marcu 8, 1-9 
treptele rodirii duhovniceşti - Marcu 4, 13-20 
treptele vieţii duhovniceşti - Marcu 4, 26-29 
trezvia - Marcu 4, 24-25; 12, 41-44 
trimiterea Apostolilor la propovăduire - Marcu 

3,13-19; 6, 6b-ll 
truda binecuvântată - Marcu 1, 16-20 
trufia - Marcu 1, 43-45; 7, 14-23; 9, 33-37; 11, 

19-23 
trufia: ferirea de ea - Marcu 1, 35-39 
trupul e neputincios - Marcu 14, 32-42 
Trupul lui Hristos euharistie - Marcu 14, 22-25 
trupul şi sufletul - Marcu 15, 42-47 
trupul: defăimarea lui - Marcu 8, 34-37; 13, 

14-17 
trupul: e haină a sufletului - Marcu 11, 7-10 
trupul: grija pentru el - Marcu 12, 13-17 
trupul: nestricăciunea sa - Marcu 15, 38-41 
trupul: unirea sa cu sufletul - Marcu 12,18-27 
trupul: uşurimea lui - Marcu 9, 28-29 - - -
trupul: vindecarea sa - Marcu 2, 6-12 
tulburările vieţii: ferirea de ele - Marcu 3, 6-12 
turbarea îndrăcirii - Marcu 6, 17-20 

u 
ucenicii Domnului: calcă datina bătrânilor -

Marcu 7,1-5 
ucenicii Domnului: înţelepţirea lor - Marcu 6, 

45-52 
ucenicii Domnului: mângâierea lor - Marcu 6, 

30-33 
ucenicii îl părăsesc pe Hristos -Marcu 14,50-54 
ucenicii Iui Hristos - Marcu 2, 21-22 
ucenicii lui Ioan Botezătorul - Marcu 2, 18-20 
ucenicii pregătesc Pastile - Marcu 14, 12-15 
ucenicul lui Hristos - Marcu 12, 28-34 
uciderea - Marcu 7, 14-23 
uciderea copiilor - Marcu 13,14-17 
umblarea pe ape a lui Hristos - Marcu 6, 45-52 
ungerea cu untdelemn - Marcu 6, 12-13 
unirea bărbatului cu femeia - Marcu 10, 1-9 
unirea dintre suflet şi trup - Marcu 12,18-27 
untdelemnul pentru ungere - Marcu 6, 12-13 
urâciunea pustiirii - Marcu 13,14-17 
urmarea lui Hristos - Marcu 1, 16-20; 8, 33-33; 

10,17-22; 10, 46-52; 12, 35-40 
uşurătatea - Marcu 7, 14-23 
uşurimea trupului şi duhului - Marcu 9, 28-29 
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V 

vara desfătărilor - Marcu 13, 27-31 
vara drepţilor - Marcu 13, 27-31 
vădirea celor tăinuite - Marcu 4, 21-23 
veacul al optulea - Marcu 14, 22-25 
vederea dumnezeiască - Marcu 2, 6-12; 14, 

12-15 
Venirea Domnului cea de a doua - Marcu 8, 

10-12; 13, 21-26 
venirea Duhului Sfânt -Marcu 1, 9-11 
venirea lui Antihrist - Marcu 13, 21-26 
veselia duhovnicească - Marcu 4,26-29; 6,12-13 
vestirea învierii către ucenici şi către Petru -

Marcu 16,1-8 
vestirea Patimilor - Marcu 10, 32-34 
via duhovnicească - Marcu 12, 1-9 
viaţa aspră - Marcu 15, 16-21 
viaţa de obşte - Marcu 4, 13-20 
viaţa duhovnicească: treptele ei -Marcu 4,26-29 
viaţa înfrânată -Marcu 15, 16-21 
viaţa întinată - Marcu 5, ll-14a 
viaţa omenească: sfârşitul ei - Marcu 13, 32-37 
viaţa porcească - Marcu 5, ll-14a 
viclenia - Marcu 7, 14-23 
viclenia arhiereilor, cărturarilor şi bătrânilor -

Marcu 11, 27-33 
videnia [vederea dumnezeiască]-Marcu 2,6-12; 

14, 12-15 
vieţile Sfinţilor - Marcu 11, 7-10 
vieţuirea evanghelică - Marcu 1, 14-15 
vin nou în burdufuri noi -Marcu 2, 21-22 
vindecarea bolilor - Marcu 2, 1-5 
vindecarea celui cu mâna uscată -Marcu 3,1-5 
vindecarea demonizatului din ţinutul Gada

renilor - Marcu 5,1-5 
vindecarea feciorului îndrăcit -Marcu 9,14-18 

vindecarea feluritor bolnavi şi demonizaţi -
Marcu 1, 32-34 

vindecarea femeii cu curgere de sânge - Marcu 
5, 23-29 

vindecarea fiicei femeii cananeence - Marcu 7, 
24-30 

vindecarea îndrăcitului din Capernaum -
Marcu 1, 23-28 

vindecarea leprosului - Marcu 1, 40-42 
vindecarea lui Bartimeu orbul -Marcu 10,46-52 
vindecarea orbului din Betsaida - Marcu 8, 

12-26 
vindecarea slăbănogului din Capernaum -

Marcu 2,1-5 
vindecarea soacrei lui Petru - Marcu 1,29-31 
vindecarea surdului gângav - Marcu 7, 31-37 
vindecarea trupului şi sufletului -Marcu 2,6-12 
vindecări prin atingerea de poala hainei lui 

Hristos - Marcu 6,53-56 
vinul cel nou - Marcu 2, 21-22; 14, 22-25 
virtutea pilduitoare - Marcu 1,14-15 
vânzarea lui Hristos: - Marcu 14, 16-21 
vârsta de mijloc - Marcu 13, 32-37 
voia lui Dumnezeu - Marcu 4, 21-23 
voia lui Dumnezeu: împlinirea ei - Marcu 3,31 -35 
voia lui Dumnezeu: supunerea faţă de ea -

Marcu 14, 32-42 
vrăjmăşia casnică - Marcu 13,11-13 
vrednicia pentru hirotonie - Marcu 3,13-19 
vremea bucuriei duhovniceşti - Marcu 2,18-20 
vremea pocăinţei - Marcu 2, 18-20 

z 
zavistia - Marcu 7, 14-23 
ziua cea dintâi a Azimelor - Marcu 14, 32-35 
ziua Venirii Domnului - Marcu 13,32-37 
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I N D I C E S C R I P T U R I S T I C 
AL T Â L C U I R I I SFINTEI E V A N G H E L I I D E L A M A R C U 

F a c e r e 49, 10 - Marcu 3, 6-22 • • 

I e ş i r e 3, 6 - Marcu 12 , 1S-27 
I e ş i r e 12, 11 - Marcu 14, 16-21 
Ieş i re 14 - Marcu 9, 4-3 
Ieş i re 14, 16 -21 - Marcu 4, 35-43 
Ieşire 15 , 17 - Marcu 12, 1-9 
Ieş i re 16, 19 -20 - Aljrcn 6, 41-44 
I e ş i r e 25 , 30 - Marcu 2, 23-28 
I e ş i r e 25, 8 - Marcu 14, 22-25 

Levi t i c 2, 13 - Marcu 9, 43-50 
L e v i t i c cap. 13 - Marcu 1, 40-42 
Levi t i c cap. 14 - Marcu 1, 43-45 

D e u t e r o n o m 25 , 5 - 1 0 - Marcu 6, 17-2 

I o s u a cap. 3 - Marcu 4, 35-41 

1 Regi 2, 5 - Marcu 16, 9-14 
1 Regi 21 -Marcu 2. 23-28 
1 Regi 21 , 1-2 - Marcu 2, 23-28 

3 Regi 22, 24 - Marcu 12, 1-9 

4 Regi 1, 10, 12 - Marcu 9, 4-8 
4 Regi 2, 14 - Marcu 4, 35-41 
4 Regi 5, 10 - Marcu 1, 40-42 

1 P a r a l i p o m e n a 2 8 , 9 - Marcu 2, 6-12 

P s a l m 7, 9 - Marcu 2, 6-12 
P s a l m 15, 4 - Marcu 10, 23-27 
Psalm 17, 6 - Marcu 15, 1-15 
Psalm 17, 4 5 - 4 9 - M a r c » 2, 1-3 
PsaSm 18, 4 - Marcu 13, 5-10 
P s a l m 21, 1 - Marcu 15, 33-37 
Psalm 33, 13 - Marcu 10, 17-22 
Psalm 34 , 19 - Marcu 14, 61b-65 
Psalm 41 , 4 - Marcu 11, 24-26 
Psalm 6 1 , 8 - Marca 11, 24-26 
P s a l m 79, 1 5 - 1 6 - Marcu 12, 1-9 
P s a l m 109, 1 - Marcu 12, 35-40 
P s a l m 117, 25 - Marcu 11, 7-10 

Pi lde 21 , 2 - Marcu 2. 6-12 

Eccles ias tul 4 , 9 - Marcu 6, 6b-ll 

Isaia 3 , 1 1 - Marcu 15, 1-15 
Isaia 11, 2-3 - Marcu 16, 9-14 
Isaia 40, 3 - Marcu 1,1-3 
Isaia 53, 7 - Marcu 14, 43-49 
Isaia 53, 12 - Marcu 15, 22-28 

Isaia 5 6 , 7 - Marcu 22, 15-18 

I e r e m i a 11 , 20 - Marcu 2, 6 -22 
I e r e m i a 17, 10 - Marcu 2, 6-12 
I e z e c h i i l c a p . 1 şi 10 - Inaintccuvântarc 
I e z e c h i i l 1 , 10 - Inainlccuvântare 
Iezechi i l 17, 24 - Marcu 11, 19-23 

Avdie 1 , 15 - Marcu 15, 1-15 

Z a h a r i a 1 3 , 7 - Marcu 14, 26-31 

M a l e a h i 3 , 1 - Marcu 1, 1-3 

Înţelepciune 6, 5-8 - Marcu 12, 35-40 

Mate 
Mate 
M a t e 
M a t e 
M a t e 
Mate 
Mate 
M a t e 
Mate 
Mate 
Mate 
M a t e 
M a t e 
M a t e 
M a t e 
M a t e 
M a t e 
M a t e 
M a t e 
M a t e 
M a t e 
M a t e 
M a t e 
M a t e 
M a t e 
M a t e 
M a t e 
M a t e 
M a t e 
M a t e 
M a t e 
M a t e 
M a t e 
M a t e 
M a t e 
M a t e 
M a t e 
M a t e 

1 , 2 0 -Marcu 15,38-41 
1 , 24 - Marcu 15, 38-41 
2, 16 - Marcu 6, 14-16 
3 , 1 -Marcu 13, 21-26 
3, 8 - Marcu 22, 22-24 
3, 15 - Marcu 1, 9-11 
4, 11 - Marcu 1 , 22-23 
5, 13 - Marcu 9, 43-50 
5, 32 - Marcu 10, 2-9 
7, 7 - Marcu 4, 2b-12 
7, 15 - Marcu 6, 34-40 
9,2- Marcu 2, 1-5 
9, 9 - Marcu 2, 13-17 
10, 31 - A-lnrr» 10, 28-31 
1 0 , 33 - Marcu 14, 66-72 
11 , 17 - Marcu 1, 6 
11 , 18 - Marcu 1, 6 
11 , 19 - Marcu 3, 28-30 
1 1 , 21 - Marcu 8, 22-26 
11 , 28 - Marcu 10, 13-16 
12, 30 - Marcu 9, 38-40 
1 3 , 38 - Marcu 13, 1-4 
1 4 , 1 5 - 2 1 - Marcu 8, 1-9 
1 4 , 19 - Marcu 8, 1-9 
16 , 1 3 - 2 0 - Marcu 8, 27-30 
1 7 , 2 - Marcu 14, 32-42 
17, 17 - Marcu 6, 14-16 
17, 21 - Marcu 1, 23-28 
20, 20 - Marcu 1, 16-20 
20, 20 - Marcu 10, 35-39a 
20, 3 0 - Marcu 10, 46-52 
2 1 , 19 - Marcu 11, 11-14 
21, 1 9 - 2 0 - Marcu 11, 19-23 
22 , 35 - Marcu 12, 28-34 
2 4 , 15 - Marcu 13, 18-20 
24, 29 - Marcu 8, 10-12 
2 5 , 34 - Marcu 10, 13-16 
2 6 , 7 - Marcu 24, 2-5 
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Matei 2 6 , 71 - Marcu 14, 66-72 
Matei 26 , 75 - Marcu 14. 66-72 
Matei 27, 34 - Marcu 15, 22-2S 
Matei 27, 35 - Marcu 15, 22-28 
Matei 27, 4 5 - Marcu 35, 22-2S 
Matei 27, 56 - Marcu 3. 36 -20 
M a t e i 2 8 , 1 -2 - Marcu 16, 1-S 

Marcu 3, 17 - Marcu 9, 38-40 
M a r c u 3, 22 - Marcu S, 10-12 
Marcu 4 , 23 - Marcu 7, 14-23 
Marcu 6, 3 - Marc» 9, 4-S 
M a r c u 6, 15 - Marcu 8, 27-30 
M a r c u 6, 15 - Marcu 9, 4-S 
M a r c u 6, 2 1 - 2 8 - Marcu 9, 11-13 
M a r c u 6, 3 5 - 4 4 - Marcu 8, 1-9 
M a r c u 6, 41 - Marcu 8, 1-9 
M a r c u 8, 38 - Marcu 14, 66-72 
M a r c u 9, 2 - 3 - Marcu 9, 4-8 
M a r c u 9, 2 -3 - Marcu 14, 3 2 - 4 2 
M a r c u 9, 19 - Marcu 6, 34-3 6 
M a r c u 1 0 , 3 2 - Marcu 30, 35-39a 
M a r c u 11 , 2 0 - 2 1 - Marcu U, 11-14 
M a r c u 1 3 , 1 5 - 1 6 - Atare» 33, 1 3 - 2 0 
M a r c u 1 3 , 18 - Marc» 33, 27 -31 
M a r c u 1 4 , 23 - Marcu 14, 26-31 
M a r c u 1 4 , 6 5 - Marcu 14, 26-33 
M a r c u 1 5 , 2 4 - 2 5 - Marcu 9, 4-8 

Luca 4 , 27 - Marcu 1, 40-42 
Luca 4 , 3 0 - Marcu 14, 3-5 
Luca 7, 3 4 - Marcu 3, 28-30 
Luca 7, 37 - Marcu 14, 2-5 
Luca 9, 1 2 - 1 7 - Marcu 8, 1-9 
Luca 9, 16 - Marcu 8, 1-9 
Luca 9, 2 8 - Marcu 9, 2-3 
Luca 9, 2 8 - 2 9 - Marcu 14, 32-42 
Luca 9, 41 - Mare» 6. 14-16 
Luca 10 , 13 - Marcu 8, 22-26 
Luca 10, 19 - Marcu 15, 2 6-21 
Luca 1 0 , 19 - Marcu 36, 3 5 - 2 0 
Luca 11 , 9 - Marcu 4, 2b-12 
Luca 12 , 9 - Mare» 24, 6 6 - 7 2 
Luca 16 , 9 - Marcu 10, 23-27 
Luca 22 , 8-11 - Marc» 14, 1 2 - 3 5 
Luca 22 , 64 - Marcu 14, 61b-65 
Luca 22 , 6 7 - 6 8 - Marc» 3 4, 55-6la 
Luca 2 3 , 34 - Marcu 15, 22 -2S 
Luca 2 3 , 4 0 - 4 1 - Marcu 15 , 2 9 - 3 2 
Luca 23 , 46 - Marc» 15, 33-37 
Luca 24 , 1 - Marcu 16, 1-8 
Luca 24 , 1 5 - 1 6 - Marc» 26, 9 -24 
Luca 24 , 31 - Marcu 16, 9-14 
Luca 2 4 , 3 3 - 3 4 - Marcu 16, 9-14 

Ioan 1, 1 - Jnaintccuvăntare 
Ioan 1, 14 - Marcu 9, 4-8 
Ioan 1, 14 - Marcu 10, 1-9 
Ioan 1, 3 5 - 3 7 - Marcu 1, 16-20 
Ioan 2, 1 3 - 1 7 - Marcu 12, 3 5 - 2 8 

Ioan 2, 19 - Marcu 34, 55-63n 
Ioan 4, 34-Atare» 13, 11-14 
I o a n 5, 5-15 - Marcu 2, 1-5 
Ioan 6, 5 - 1 3 - Alareu 8, 1-9 
I o a n 6 , 1 5 - Marcu 8, 10-12 
Ioan 6, 51 - Marcu 14, 22-25 
Ioan 6, 53 - M.ucu 14. 22-25 
Ioan 8, 59 - Mare» 14, 1-5 
Ioan 10, 11 - Marcu 6, 34-40 
Ioan 1 0 , 1 4 - Atare» 6, 34-40 
Ioan 11, 2 - .Marc» 34, 3-5 
Ioan 11, 25 - Atare» 24, 2-5 
I o a n 12, 4 - 6 - M a r e » 24, 1-5 
Ioan 13, 35 - Marcu 12, 28-34 
Ioan cap. 14 - Marcu 9, 33-37 
Ioan 14, 6 - Marcu 4, 2b-12 
Ioan 14, 6 - Mare» 30, 2 3 - 2 7 
Ioan 1 4 , 1 5 - Marc» 32, 28-34 
Ioan 16, 32 - Mare» 35, 3 3 - 3 7 
Ioan 1 9 , 1 7 - Marcu 15, 26-22 
Ioan 19, 18 - Marc» 15, 22 -2S 
Ioan 19, 24 - Marc» 15, 22-28 
I o a n 2 1 , 1 5 - Mare» 24, 2 2 - 2 5 

Faptele Apostolilor 1, 11 - Alarc» 14, 61b-65 
Faptele Apostolilor 2, 41 - Marcu 12, 1-9 
Faptele Apostolilor 4 , 4 - Marc» 32, 1-9 
Faptele Apostolilor 4, 10-11 - Marc» 25, 42-47 
Faptele Apostolilor 5, 36-37 - Mare» 13, 5-10 
Faptele Apostolilor 12, 2 - Marcu 9, 2-3 
Faptele Apostolilor 1 6 , 1 7 - 1 8 - Marcu 2, 32-34 
Faptele Apostolilor 16, 31 - Marcu 4, 30-34 
Faptele Apostolilor 28, 3 -Mare» 16, 15-20 

Romani 5, 6 - Marc» 30, 2 3 - 2 7 
R o m a n i 8, 39 - A-larc» 10 , 1 -10 
Romani 10, 18 - Marc» 33 , 5 - 2 0 
Romani 1 4 , 1 7 - Marcu 1, 1 4 - 1 5 

1 Corinleni 2, 8 - Marcu 14, 43-49 
1 Corinteni 3, 13 - M a r c » 9, 4 3 - 5 0 
1 Corinteni 10 , 4 - Marcu 4, 2b-12 

2 Corinteni 12 , 10 - Marcu 10, 28-31 

Efeseni 2, 20 - Marc» 25, 42-47 
Efeseni 4, 13 - Marcu 4, 26-29 

1 Tesaloniceni 4 , 17 - Marcu 13, 27-31 

2 Timotei 3, 11 - Mare» 10, 28-31 

Iacov 1 , 1 7 -Marcu 1, 35-39 
Iacov 5 , 1 4 - Mare» 6, 12-13 

1 Petru 2, 4 - Mare» 15, 42-47 
1 Petru 5 , 1 3 - Inaintecuvânlare 

Apocal ipsa 3, 19 - Marc» 3, 6-12 
Apocal ipsa 14 , 1 5 - 1 6 - Marcu 4, 26-29 



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 
canarteeanca - „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, lb 
El im - „suire" - Luca 10,1-3 
Eiisabeta - „a lui Dumnezeu odihnă" - Luca 1,5 
Fares- „tăiere" - Mutei 1, 3a 
fariseu - „tăiat şi despărţit de ceilalţi" - Matei 3, 7a; Luca 5, 27-32 
Femeia - „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, Ic • _ 
Iao- „mântuire" - Luca 1, 31-33 ' 
Ierusalim - „vedere a păcii" - Luca 10, 29-37 - ~— " -
Iisus - „Mântuitor" -Maici 1, lb; Luca 1,31-33 
loan - „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" - Matei 1, 2a 
Israil - „văzând pe Dumnezeu" - Matei 2, 6c; Luca 1, 51-56 
Iuda - „mărturisire" - Luca 7, 1-9; 13, 10-17 
Iudeea- „mărturisire" -Mnfpi2, la; Marcu 13,18-20 
iudeu - „care se mărturiseşte" - Matei 27, 33-37 
Mariam - „Doamnă" - Luca 1, 36-3S;10, 3S-42 
Nwaret - „sfinţire" - Luca 1,36-38 
nazarinean - „sfinţit" - Matei 2, 23b 
Neftali - „lărgime" - Matei 4, 12 
osana - „mântuieşte-ne pe noi!/o, mântuieşte!" - Matei 21, 8-9; Marcu 11, 7-10 
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, 31-32; Marcu 15, 16-21; Luca 23, 18-27 
Sotiria - „mântuire a lui Dumnezeu" - Luca 1, 31-33 
Tirul - „ţinere" - Maici 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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CUPRINS 

Rugăciune înainte de citirea din Sfintele Cărţi 2 
Cuvânt către fratele cititor 5 
Despre ediţia de faţă 12 
Despre cele patru înţelesuri ale Sfintei Scripturi 17 
Canonul de umilinţă, acatistul şi sinaxarul Sfântului Teofilact 19 
Viaţa Sfântului Apostol şi Evanghelist Matei 47 

ŢÂLCUIREA SFINTEI EVANGHELII DE LA MARCU 

înaintecuvântare 53 
CAPITOLUL 1: Ioan Botezătorul. Botezul lui Iisus Hristos. Ispitirea. Predica. Primii ucenici. 

Primele vindecări 55 
CAPITOLUL 2: Vindecarea slăbănogului. Chemarea lui Matei. Postul. Smulgerea spicelor 

în zi de sâmbătă 66 
CAPITOLUL 3: Vindecarea celui cu mâna uscata şi alte vindecări. Alegerea celor doisprezece 

Apostoli. Păcatul împotriva Sfântului Duh. Mama şi fraţii lui Iisus 73 
CAPITOLUL 4: Felurite pilde despre împărăţia Cerurilor. Potolirea furtunii de pe 

mare 79 
CAPITOLUL 5: Vindecarea unui demonizat în ţinutul Gadarenilor. învierea fiicei lui lair şi 

vindecarea femeii bolnave de doisprezece ani 87 
CAPITOLUL 6: Proorocul dispreţuit în patria lui. Trimiterea celor Doisprezece. Uciderea 

lui Ioan Botezătorul. Saturarea celor cinci mii. Iisus umblă pe mare 93 
CAPITOLUL 7: Iz'sws osândeşte poruncile născocite ie farisei. Femeia cananeeancă şi fiica 

ei. Vindecarea celui surd şi mut 103 
CAPITOLUL 8: Saturarea celor patru mii. Acest neam cere semn. Păziţi-vă de farisei 

şi de Irod. Vindecarea unui orb. Mărturisirea lui Petru. întâia vestire a 
Patimilor 109 

CAPITOLUL 9: Schimbarea la faţă. Vindecarea lunaticului. A doua vestire a patimilor. 
Cearta pentru locul întâi. Prilejul de păcat 117 

CAPITOLUL 10: Despre despărţirea soţilor. Iisus binecuvinteazăpe copii. Tânărul cel bogat. 
A treia vestire a patimilor. Fiii lui Zevedeu. Bartimeu 129 

CAPITOLUL 11: Intrarea în Ierusalim. Smochinul neroditor. Curăţirea templului. Puterea 
credinţei. Botezul lui Ioan : 143 

CAPITOLUL 12: Pilda lucrătorilor viei. Plata dajdiei. învierea morţilor. Cea mai mare 
poruncă din Lege. Domnul şi Fiul lui David. Banul văduvei 151 
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CAPITOLUL 1 3 : Iisus vorbeşte despre dărâmarea Ierusalimului şi despre a doua Venire a 
Fiului Omului. îndemnuri la priveghere 1 6 0 

CAPITOLUL 14: Ungerea din Betania. Cina cea de Taină. Ghetsimani. Prinderea. înfăţişarea 
la Caiafa. Lepădarea lui Petru 1 6 9 

CAPITOLUL 1 5 : Iisus înaintea lui Pilat. Judecata şi osânda. Cununa de spini. Răstignirea 
şi înmormântarea 1 8 4 

CAPITOLUL 1 6 : învierea Domnului. Trei arătări. Porunca Botezului. înălţarea 
la Cer '. 1 9 3 

( 1 ) Cele mai de căpetenie porunci ale Domnului cuprinse în Vechiul şi Noul 
Testament, adunate de către Sfântul Nicodim Aghioritul 1 9 8 

(2) îndrumar pentru citirea Apostolului şi Sfintei Evanghelii de către slujitori şi 
credincioşi în toate zilele de peste an şi la felurite rânduieli 2 0 7 

Scara întocmirii Sfintei Evanghelii de la Marcu .' 2 1 7 
Indice al referinţelor evanghelice uşor de reţinut sau deseori întrebuinţate 2 2 3 
Indice real şi onomastic 2 5 5 
Indice scripturistic TT. 2 6 7 
Nume proprii tâlcuite de Sfântul Teofilact 2 6 9 
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